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أديس أبابا ،إثيوبيا
أصحاب المعالي ،ممثلو الدول األعضاء في مجلس السلم واألمن باالتحاد األفريقي
صاحب المعالي ،د .نكوسازانا دالميني زوما ،مفوضية االتحاد األفريقي
صاحب المعالي ،ثابو مبيكي ،رئيس اللجنة التنفيذية العليا لالتحاد األفريقي
أصحاب المعالي،
نكتب إليكم ،نحن منظمات المجتمع المدني السوداني واألفريقي الموقعة أدناه ،لنعبر عن قلقنا العميق من قرار مجلس السلم
واألمن باالتحاد األفريقي بإرسال بعثة مراقبة لمراقة االنتخابات العامة التي تجري في السودان بين  15 – 13أبريل  ،2015في
تناقض مباشر مع توصيات بعثة تقييم ما قبل االنتخابات التي أرسلها االتحاد األفريقي نفسه.

ندعوكم ،أصحاب المعالي،

إلى:

 .1ضمان أال يضفي االتحاد األفريقي مشروعية على عملية تهدف إلى إطالة أمد ما ترتكبه الحكومة السودانية
من انتهاكات سياسية ،وانتهاكات لحقوق اإلنسان وانتهاكات اإلنسانية تتناقض ،بشكل فج ،مع
المعايير التي وضعها الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم ،وتؤجج األسباب الجذرية
لمشاكل السودان ،وتقوض كل التقدم الذي حدث خالل العام الماضي للتوصل إلى حل تفاوضي
شامل ألزمات السودان المتعددة .ورغم أننا ال نؤيد قرار إرسال البعثة ،فإننا نرى أن تقريرها
يجب أن يكن موضوعيًا ودقيقًا حول أي مثالب هيكلية في عملية االنتخابات .
 .2المطالبة بانخراط حكومة السودان في حوار وطني حقيقي ،وشفاف ،ويشمل جميع األطراف ،ييسره وسطاء
مستقلون ومحايدون ،ويؤدي إلى فترة انتقالية تنتهي بانتخابات تشاركية.
 .3إعادة التأكيد ،للحكومة السودانية وكل األطراف المعنية ،على أن هذه العملية يجب أن تشتمل على جميع
األطراف ،وأال تجرى ،حصريًا ،داخل السودان ،وذلك للسماح لكل األطراف المعنية بالمشاركة.
أصحاب المعالي،
لقد خلص تقرير بعثة تقييم ما قبل االنتخابات التابعة لالتحاد األفريقي إلى أنه "لم يتم الوفاء بالشروط والبيئة الضروريتين
إلجراء انتخابات شفافة ،وتنافسية ،وحرة ،ونزيهة ،على النحو الذي اتُفق عليه في مبادئ االتحاد األفريقي المتعلقة باالنتخابات
الديمقراطية ".وفضالا عن ذلك ،فقد ورد في تقرير البعثة أنه "نظرا ا الوضع السائد في البالد ،والتأثير السلبي الذي قد يكون
إلجراء تلك االنتخابات على عملية الحوار الوطني ،بما في ذلك احتمال تزايد العنف ،فإن الرؤية المعتبرة لفريق التقييم تتمثل
في أن نشر بعثة مراقبة انتخابات تابعة لالتحاد األفريقي في ظل هذه الظروف قد ال يكون مجدياا وال فعاالا ،وليس من شأنه
المساهمة في بناء الديمقراطية في السودان ،كما جسدها الميثاق األفريقي للديمقراطية ،واالنتخابات ،والحكم ،وإعالن المبادئ
الحاكمة لالنتخابات الديمقراطية في أفريقيا الصادر عن منظمة االتحاد األفريقي".
إن العناد المستمر للحكومة السودانية ورفضها المشاركة في اجتماع تحضيري قبل الحوار ،دعت إليه اللجنة التنفيذية العليا
لالتحاد األفريقي في أواخر مارس ،قد أدى إلى إظهار زيف رغبتها الظاهرية في إجراء حوار وطني ،فضالا عن مخالفته
المباشرة لبيان مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي ،رقم  456الصادر في سبتمبر  ،2014والذي طالب بإجراء هذا
االجتماع ،وسيؤدي ،كذلك ،إلى انهيار كامل للجهود التي يبذلها االتحاد األفريقي للتيسير والتوسط في تسوية تفاوضية ألزمات
السودان .نحن نحثكم ،أصحاب المعالي ،على ضمان أن يرسي االتحاد األفريقي سابقة إيجابية ،فال يضفي المزيد من الشرعية
على عملية مليئة بالمثالب.
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