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 صاحب السعادة،
 حتية طيبة وبعد ...

في السودانباإلشارة إلى: التوصيات األولية بشأن طبيعة ونطاق بعثة االتحاد االفريقي لمراقبة االنتخابات 

نكتب إليكم لتسليط الضوء على بواعث قلقنا الرئيسية بشأن حالة حقوق اإلنسان يف السودان وتوصياتنا األولية فيما يتعلق بطبيعة 
خابات تونطاق عمل "بعثة االحتاد األفريقي ملراقبة االنتخابات يف السودان". ونشيد بقراركم املوافقة على نشر بعثة تقييم ملرحلة ما قبل االن

، وذلك دف تقييم قدرات واحتياجات "اللجنة الوطنية لالنتخابات"، وحتديد 2015مارس/آذار  09-01يف السودان، للفرتة من 
نوع املساعدة االنتخابية اليت ينبغي على "مفوضية االحتاد األفريقي" توفريها، وتقدمي توصيات بشأن طبيعة ونطاق صالحيات "بعثة 

ل راقبة االنتخابات". وإذ نعرب عن قناعتنا بأمهية مراقبة االنتخابات، فإننا نأمل يف أن يويل فريق التقييم لفرتة ما قباالحتاد االفريقي مل
االنتخابات اهتماماً لسياق حقوق اإلنسان خالل الفرتة اليت تسبق االنتخابات العامة يف السودان.

اسياً ، ندعوكم إىل ضمان أن يصبح تقييم ورصد سياق حقوق اإلنسان عنصراً أسوبينما يستعد السودانيون للتوجه إىل صناديق االقرتاع
وحرية  يف تقرير "بعثة االحتاد األفريقي ملراقبة االنتخابات"، وأود أن ألفت عنايتكم إىل القيود املفروضة يف الوقت الراهن على حرية التعبري

عناية "بعثة االحتاد األفريقي ملراقبة االنتخابات" االهتمام ذا األمر، والالتجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات. ونأمل يف أن تويل 
  الكافية ملراقبة هذه القضايا.
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صحيفة يف مرحلة ما بعد الطباعة. واشتد  18عملية مصادرة ألعداد من أكثر من  52، وثقت منظمة العفو الدولية 2014ففي 
عدداً بعد  15ة. فمنذ يناير/ كانون الثاين، صادر "جهاز املخابرات واألمن الوطين" قمع حرية التعبري، وخباصة يف األسابيع األخري 

صحيفة، دون إبداء أي أساس قانوين أو منطقي. وذلك بالرغم من أن سبعاً من هذه الصحف، حسبما ذُكر، تابعة  14الطبع من 
 اً للحد من املعارضة السياسية واالنتقادات "حلزبللحكومة ويعتقد صحفيون ومدافعون عن حقوق اإلنسان أن هذا إمنا كان تكتيك

  املؤمتر الوطين" احلاكم.
  

ووثقنا أيضاً عدة حاالت من املقاضاة غري القانونية أو التخويف لعدد من الشخصيات املعارضة البارزة. وحالتا أمني مكي مدين 
جراء توقيعهما على بيان "نداء السودان"، مها أحد األمثلة  2014ديسمرب/كانون األول  6عيسى، اللذين اعتقال يف  ابووفاروق 

م "االشرتاك تنفيذاً "، مبا يف ذلك 1991على ذلك. حيث اما جبرائم يُعاقب عليها باإلعدام مبوجب "القانون اجلنائي لسنة 
حماكمتهما  ف أو القوة اجلنائية"، وجتريالتفاق جنائي"، و"تقويض النظام الدستوري للبالد"، و"الدعوة ملعارضة السلطة العامة بالعن

حالياً. ونداء السودان وثيقة وقعتها منظمات يف اتمع املدين واجلماعات املسلحة وأحزاب املعارضة السياسية دف توحيد موقفها يف 
ديسمرب/كانون  3عليها يف الدعوة إىل التحول الدميقراطي، وتفكيك دولة احلزب الواحد وإاء الصراع يف السودان. وجرى التوقيع 

حتت إشراف فريق رفيع املستوى من االحتاد األفريقي يف أديس أبابا. وقد دعونا إىل إطالق سراحهما فوراً ودون قيد أو  2014األول 
  شرط، وإىل أن ال يتعرضا للتعذيب أو سوء املعاملة، وأن تقدم هلما الرعاية الطبية املناسبة. 

  

مع املدين بشكل كبري يف األسابيع القليلة املاضية. ووثقنا إغالق ومدامهة عدة مكاتب ملنظمات اتمع وتصاعدت احلملة ضد ات
املدين ومراقبة موظفيها من قبل "جهاز األمن واملخابرات الوطين" السوداين. وذكرت عدة منظمات أا قد تلقت ديدات من جهاز 

 18، أغلقت السلطة السودانية ثالث من منظمات اتمع املدين الرائدة. ويف 2015األمن واملخابرات. ففي يناير/كانون الثاين 
يناير/كانون الثاين، أغلق جهاز األمن واملخابرات مركز حممود حممد طه الثقايف يف أم درمان ومنع االحتفال بالذكرى السنوية الثالثني 

ة الثقافة تسجيل "احتاد الكتاب السودانيني". وزعمت السلطة يناير/كانون الثاين، ألغت وزار  28إلعدام حممود حممد طه. ويف 
السودانية أن االحتاد يقيم أنشطة "تتعارض مع النظام الداخلي الحتاد الكتاب وخمالفة لقانون تنظيم نشاط اهليئات الثقافية يف 

 إحياء وال تستطيع منظمات اتمع املدينالسودان". ويف يناير/كانون الثاين، مت أيضاً إغالق "منتدى اتمع املدين السوداين". 
املناسبات العامة يف أماكن العمل اخلاصة ا إال إذا كان لديها إذن من جهاز األمن واملخابرات، ويف مناسبات عديدة يرفض منح 

  اإلذن.
  

قهما إفالت منهجي من سنة مضت العنف والرتويع، اللذين راف 25ومارس "جهاز األمن واملخابرات الوطين" السوداين على مدى 
االعتقاالت التعسفية والتعذيب وسوء املعاملة، والقتل خارج نطاق القضاء، واستخدم القوة املفرطة واملميتة أحياناً، يشمل العقاب. 

وتعمد استهداف األقليات العرقية والدينية، والفئات املهمشة األخرى. بينما يتمتع عناصر جهاز األمن واملخابرات باحلصانة من 
ا يقوم به من أفعال أثناء أدائهم مهامهم أو "حبسن نية". ومل يقم جهاز األمن واملخابرات مراراً وتكراراً املسؤولية اجلنائية واملدنية عم

بالتحقيق يف االنتهاكات اليت ارتكبت من قبل عناصره أو خيضع اولئك املسؤولني عنها للمساءلة. وال بد من اإلشارة إىل أننا نشعر 
ية اليت أقرت يف يناير/كانون الثاين وحولت "جهاز األمن واملخابرات الوطين" من هيئة تركز ببواعث قلق من جراء التعديالت الدستور 



جهودها على مجع املعلومات وحتليلها، وعلى تقدمي املشورة، إىل وكالة أمن متكاملة تتمتع بصالحيات مفرطة ملمارسة مزيج من 
  اذ القانون.الوظائف اليت عادة ما تقوم ا القوات املسلحة أو هيئات إنف

  

إن استمرار النزاع يف واليات دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان جيعل من غري الواضح كيف تعتزم "املفوضية القومية لالنتخابات" 
إجراء االنتخابات يف هذه املناطق، بعدما كثفت القوات املسلحة السودانية و"قوات الدعم السريع" هجماا ضد املدنيني، مبا يف ذلك 

  من خالل القصف اجلوي والقصف العشوائي. فمثل هذا التصعيد قد يردع الناس عن االنتقال إىل مراكز االقرتاع.
  

إن القدرة على ممارسة احلق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات، وحرية التنقل، شرط ضروري خللق بيئة ميكن 
ة دومنا خوف من الرتهيب أو االنتقام. وبالتايل، فمن الضروري أن ال تكتفي "بعثة االحتاد فيها للناس املشاركة يف الشؤون السياسي

األفريقي ملراقبة االنتخابات" بإجراء االنتخابات، ولكن عليها أيضاً بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب قبل وأثناء وبعد 
  االنتخابات، والتبليغ عنها.

  

تعدادنا يف منظمة العفو الدولية لتوفري كل ما يلزم من معلومات لبعثة االحتاد االفريقي ملراقبة االنتخابات، ونود لفت عنايتكم إىل اس
  ولألجهزة املختصة يف االحتاد االفريقي. 

  
  شاكرين لكم اهتمامكم ذه املسألة.

  
  وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،

  
  
  

 نتسانيت بيالي
 قيا يف منظمة العفو الدوليةمدير األحباث والدعاية لربنامج أفري

 
  
  

   
 
 




