
 جمهورية السودان
 

استمر تدىور حالة حقوق اإلنسان في البالد يؤشر بجالء عمى حجم التراجع  ،عمى مشارف نيايات طرق 
الذي شيدتو نتيجة عجز السمطات عن معالجة األزمات الداخمية وتسوية النزاعات المسمحة واالستجابة لمقتضيات 

فق التوقعات باتفاق سنوات العشر األخيرة مساًرا معاكًسا لكل ما راالتحول الديمقراطي والتنمية، واتخذت البالد خالل ال
 .3122عام الة لمصراع في جنوب البالد الذي انتيى بانفصالو في يمالتسوية السم

 
قصاء األطراف   وتفاقمت األزمات السياسية في البالد عمى صمة بتراكم القمع المنيجي، واالنفراد بالسمطة وا 

ابعة سياسات التيميش االقتصادي واالجتماعي، وغمبة الفساد عمى األداء االقتصادي الكمي، السياسية الرئيسة ومت
 وزيادة معدالت الفقر المدقع لمستويات غير مسبوقة.

 
الذي أطمقو رئيس الجميورية  وشيدت الفترة التي يغطييا التقرير نياية غير سعيدة لمشروع الحوار الوطني

، بما مفة لتداول شئون البالد السياسيةضرورة بدء حوار وطني بين القوى السياسية المختمنوًىا ب 3125عام الفي بداية 
ولكن سرعان ما انقمب عمى ىذا التوجو، وأودع  المعيشية،فييا قضايا الحرب والسالم والحريات العامة واألوضاع 

 24اء انتخابات عقيمة بداية من اإلرىاب، وبادر بإجر بقيادات المعارضة السجون، وأحاليم إلى المحاكم المتخصصة 
في البرلمان  عضًوا 465انتيت إلى نتيجتيا المألوفة بانتخاب الرئيس لوالية جديدة، واختيار  3126إبريل/نيسان 

 . 3127وأعضاء مجالس الواليات، ثم تابع الحوار ليصل إلى منتياه في أكتوبر/تشرين أول 
 
لتوقيع عمى وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني ينتظر مراسم ا 3127أكتوبر/تشرين أول  28وجرت في  

أن تكون أساًسا لمدستور الدائم لمبالد، لكن قوى المعارضة الرئيسة والحركات المسمحة في البالد واصمت مقاطعة 
 عممية الحوار، واشترطت لاللتحاق بو عقد مؤتمر تحضيري بالخارج. 

 
ضييًعا تالميدي" نائبة رئيس حزب األمة أن ما تم ليس حواًرا بل عبر، اعتبرت السيدة "مريم وفى رد فعل م   

وىو ما افتقده لمزمن والموارد، وعرفت الحوار بأنو عممية شاممة ليا أىداف واضحة لمتوصل إلى نتائج أكثر إيجابية، 
لممضي قدًما  ةعبدأمامو م الذي ينقذ السودان لم يقم بعد، لكن الطريق وأضافت أن الحوار الوطنيالحوار الذي جرى. 
 في خارطة الطريق. 

 
مارس/آذار  32-29من ناحية أخرى عقدت اآللية األفريقية اجتماًعا استراتيجًيا في أديس بابا في الفترة من 

، والحركة (جناح مناوي)حزب العدل والمساواة، وحركة جيش تحرير السودان  ، ىيمن قوى المعارضة ةألربع 3127
 قطاع الشمال، وحزب األمة القومي، من أجل تسريع التقدم إلنياء الصراع في دارفور وفي - الشعبية لتحرير السودان

منطقتي جنوب كردفان والنيل األزرق، وقد أكدت األطراف التزاميا بإنياء الصراع في ىذه المناطق بشكل عاجل 
كدوا التزاميم برؤية أن جميع وبطريقة سممية ووصول المساعدات اإلنسانية لممواطنين المتأثرين بالصراع، كما أ
، وأسيم ذلك في تبادل إعالن السودانيين يشاركون في حوار وطني شامل لمعالجة مختمف التحديات التي تواجو البالد

 . وقف اطالق النار وتمديده، ولكن بصورة منفردة دون اتفاق
 

 
 



 الحقوق األساسية
لحقوق األساسية، بداية من الحق في الحياة، إلى لمعديد من ا ظمت النزاعات المسمحة تمثل مصدًرا فًظا 

رصد تقرير "الخبير المستقل المعني و الحرية واألمان الشخصي، إلى الحق في السالمة البدنية وغيرىا من الحقوق، بل 
في النزاعات المسمحة التي تخوضيا جيات حكومية وغير حكومية عمى حد  بحقوق اإلنسان في السودان" تزايًدا كبيًرا

وواليتي جنوب كردفان والنيل األزرق واالشتباكات القبمية، فضاًل عما تسببو ىذه  (دارفور)واء في منطقة جبل مرة س
 النزاعات من تشريد المدنيين عمى نطاق واسع. 

 
 رفوردا

فصيل عبد الواحد -خالل الفترة التي يغطييا التقرير شيد القتال بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان 
تصعيًدا أفضى إلى انتياكات جسيمة، بما في ذلك القتل العشوائي، وتدمير القرى وحرقيا، واختطاف النساء  -نور

ألف شخص  91وممارسة العنف الجنسي عميين، ووفًقا لممعمومات التي وردت لمخبير المستقل تم اإلبالغ عن وجود 
ألف مشرد إضافي، لكن  253، فضاًل عن وجود 3127عام المن المشردين حديثًا خالل األشير الخمسة األولى من 

 إمكانية الوصول إلى المناطق المتضررة. الخبير المستقل لم يستطع التحقق من ىذه األرقام بسبب تعذر
عن النزاع الدائر في جبل مرة، وكذا  3127عام ال وقد نجمت الغالبية العظمى من حاالت التشريد في

بشكل غير مسبوق بسبب سرقة الماشية ومحاولة السيطرة عمى الموارد الطبيعية،  االشتباكات القبمية التي تصاعدت
 وانتشار األسمحة المتطورة التي يستخدميا المقاتمون. 

مميون شخص في  4,4تستضيف دارفور -استنادا إلى تقرير مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية باألمم المتحدةو 
خص في المخيمات، ومع ذلك تواصل الحكومة الضغط من أجل مميون ش 2,7حاجة لممساعدة اإلنسانية منيم 
أحياًنا طرد و في البالد، وفرض قيود عمى تحرك ىذه المنظمات اإلنسانية، بل  الدولي تقميص دور المجتمع اإلنساني

 بعض العاممين فييا. 
يا الحكومة وقد ظل العنف الجنسي والجنائي من الشواغل الخطيرة في دارفور رغم التدابير التي اتخذت
مدعًيا  31لمتصدي لو،بما في ذلك تكميف مدٍع خاص معني بمسألة العنف ضد المرأة في والية شمال دارفور، ونشر 

، لكن يحد من دورىم انعدام الموارد لتالفي االنتقاداتفي جميع أنحاء دارفور كجزء من جيود تبذليا السمطات  عاًما
 رىم. في مناطق انتشا والحالة األمنية السائدة

 
 جنوب كردفان والنيل األزرق

في  -قطاع الشمال-والحركة الشعبية لتحرير السودان  الحكوميةأدى استئناف المعارك الحربية بين القوات 
واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق وما يتبعيا من قصف جوى من القوات الحكومية وقصف عمى المدنيين إلى 

أفضى إلى سقوط قتمى وجرحى في  ،3127المنطقتين منذ يناير/كانون ثان  تدىور سريع في الحالة األمنية في
تالف المحاصيل، وقتل المواشي وغيرىا من ممتمكات المدنيين، وكانت أشد  صفوف المدنيين، وتدمير المنازل، وا 

 والية النيل األزرق ومقاطعتي ىيبان ودالمى في جنوب كردفان. في رمك المناطق تضرًرا مقاطعة الك
 
أسرة  2587في والية النيل األزرق أفادت بأن حوالي  وذكر الخبير المستقل أن مفوضية العون اإلنساني 
ألًفا  58ة أن ىناك نحو يمم، وأشارت تقارير أ3127/نيسان إلى مواقع مختمفة خالل شير إبريلمن الكرمك ىربت 

 656لنيل األزرق في حاجة إلى العون، وكذلك من المشردين داخمًيافي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في والية ا
ألف مشرد داخمًيا تم اإلبالغ عنيم في مناطق جنوب كردفان والنيل األزرق التي تسيطر عمييا الحركة الشعبية لتحرير 

 قطاع الشمال.  -السودان



ران يونيو/حزي 29أشير من  وكانت حكومة السودان قد أعمنت عن وقف األعمال العدائية طيمة أربعة 
، كما أعمنت الجبية الثورية السودانية وقف إطالق النار من جانب واحد ستة أشير في جنوب كردفان والنيل 3127

 .3127، وقد تم تمديد ىذه اإلعالنات حتى نياية العام 3127إبريل/نيسان  39األزرق في 
 

 الحريات العامة
 طييا التقرير، وكان من أبرز مظاىر ذلك:التي يغ خالل الفترة الرأي والتعبيراستمر قمع حرية  

 36قيام عناصر جياز األمن الوطني بمصادرة كافة النسخ المطبوعة من تسع صحف في الخرطوم في 
في اليوم التالي،  ثم إغالقيما 3126ديسمبر/كانون أول  24، ومصادرة صحيفتي التيار في 3126مايو/أيار 

فضال عن  3127مايو/أيار  24و23و 21و :مة ألسباب مجيولة أيام ومصادرة صحيفة "الجريدة" اليومية المستق
 استجواب الصحفيين ومضايقتيم.

 
وتعرض العديد من الصحفيين والصحفيات لالستدعاء المتكرر لمتحقيق في مكاتب أجيزة األمن والتعدي  

اني "ىبة عبد العظيم" في عمييم بالسب والقذف، ومن ذلك اعتقال جياز أمن والية الخرطوم الصحفية بصحيفة السود
لتحقيق نشرتو عن تموث المياه في والية الخرطوم، واستدعاء "منال عبد اهلل" الصحفية في  3126سبتمبر/أيمول  21

في "داعش"واستجوابيا بشأن مقال عن احتمال وجود تنظيم  3126أكتوبر/تشرين أول  23جريدة السياسي في 
عقب نشر مقال  3127فية بجريدة الرأي العام لالستجواب في مارس/آذار السودان، واستدعاء "رقية الذاكى" الصح

 في نقابة العمال.  عن الفساد المالي
 

منع جياز األمن الوطني انعقاد ندوة سياسية لحزب  وكان من مظاىر ذلك حرية التجمع،كذلك استمر تقييد  
لقاء القبض عمى ثالثة من كبار أعضائو في أغسط المؤتمرالسوداني ، وكذلك قيام وزير العدل بحل 3126س/آب وا 

 واعتقال العشرات -في الشير نفسو وىى اتحاد المزارعين السودانيين-واحدة من أقدم النقابات العمالية في البالد
غالق مكاتب الحزب الجميوري  . 3126في أمدرمان في سبتمبر/أيمول  وا 

 :اعتقال الشرطة  ىر ذلكسممية، ومن مظا وتم اعتقال العشرات من الطالب بسبب المشاركة في تجمعات 
، واتيموا بالمشاركة 3126أكتوبر/تشرين أول  37طالب من إقميم دارفور شاركوا في اعتصام سممى في الخرطوم في 

الخبير في أعمال شغب تسبب اإلخالل بالسمم العام، وقد أفرج عنيم بكفالة بعد ثالثة أيام من االحتجاز، ووثق 
حالة حقوق اإلنسان في السودان ثالث حاالت أخرى شممت ثمانية طالب في نوفمبر/تشرين ثان المعنى ب المستقل
 . 3127إبريل/نيسان أواخر  طالًبا وطالبة في 39، و3127إبريل/نيسان  ، وخمسة طالب في3126

 
السممية، ولجأت الحكومة إلى قوة الدعم السريع التابعة لجياز االستخبارات واألمن الوطني لفض التجمعات  

بل وتعمدت أحياًنا إطالق النار عمى المسيرات االحتجاجية باستخدام الذخيرة الحية واستيدفت األجزاء العميا من 
جامعتي الخرطوم وكردفان في شير  أجسام المحتجين، وقد أفضت ىذه اإلجراءات إلى قتل أحد الطالب في

 . 3127ي مايو/أيار درمان ف ، ومقتل طالب آخر في جامعة أم3127إبريل/نيسان 
 

 حرية تكوين الجمعيات
واصمت الحكومة التضييق عمى أنشطة منظمات المجتمع المدني، وقد شكا اتحاد منظمات المجتمع المدني  

منظمة مسجمة فشمت في تجديد رخصيا في النصف األول من  51من أن أكثر من  3126السودانية في يوليو/تموز 



قانونية المعقدة أو العرقمة من قبل الييئة الحكومية المختصة، وىى مفوضية العون بسبب اإلجراءات ال 3126عام ال
 اإلنساني. 

 
ة جياز مكذلك واصمت السمطات األمنية التضييق عمى أنشطة المنظمات وقمع نشطائيا، ومن ذلك مداى 

، ومصادرة تسعة 3127 فبراير/شباط :3األمن والمخابرات الوطني مركز الخرطوم لمتدريب والتنمية البشرية في 
ىواتف نقالة وخمسة حواسيب محمولة وكذلك المنشورات وسبورات العرض الورقية وغيرىا من وثائق المكتب، وفى 
أعقاب ذلك استدعى العديد من النشطاء المرتبطين بالمركز وتم استجوابيم عن أنشطة المركز وعالقتيم بمركز الخاتم 

 واتيام مديره وترحيمو بتيم ارتكاب جرائم جنائية.  3123عام الالذي سبق إغالقو في عدالن لالستشارة والتنمية البشرية 
التي مارسيا جياز األمن الوطني تجاه نشطاء حقوق اإلنسان المنع من السفر ومصادرة  وشممت اإلجراءات 

قف لحرمانيم من جوازات السفر وتوجيييم بمراجعة جياز األمن الوطني، وقد تعرض أربعة نشطاء لمثل ىذه الموا
اجتماعات ما قبل دورة المراجعة الدورية الشاممة، وىم "سوسن حسن الشوايا" مديرة  السفر إلى جنيف لممشاركة في

 جمعية أسماء لمتنمية، و"معاوية شداد" رئيس شبكة حقوق اإلنسان والمعونة القانونية، و"فيصل محمد صالح" الصحفي
 سف" رئيس لجنة التضامن السوداني. المدافع عن حقوق اإلنسان، و"صديق يو 

 
مكتب المحامي "نبيل أديب" رئيس المرصد السوداني  3127كذلك داىمت قوات األمن في بداية مايو/أيار  

من زوار المكتب كانوا قد لجئوا  23، واعتقمت (المؤسسة العضوة في المنظمة العربية لحقوق اإلنسان)لحقوق اإلنسان 
طالب آخرين من جامعة أم درمان عقب  9قضائية ضد قرار فصميم تعسفيا مع إلى المكتب لتحريك دعوى 

غالق الجامعة، وقد شممت مداىمة المكتب اعتقال  صابة العشرات وا  االعتداءات األمنية التي أدت إلى مقتل طالب وا 
 اثنين من طاقمو.

 
و، وىو ما ارتبط وحتى نيايت 3127خريف  وقد اشتدت الحمالت األمنية بحق المعارضين بداية من 

 باستفحال اآلثار االجتماعية لمسياسات االقتصادية.
 

إلى حممة أمنية  3127نوفمبر/تشرين ثان  22وأشارت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية في  
يين، منظمة انطمقت في مطمع الشير نفسو العتقال العديد من المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والنقاب
 وأعربت الكونفدرالية عن استنكارىا لمحممة التي ترتبط بالغالء الكبير في أسعار الغذاء والمواد األساسية في البالد.

 
 ثقافيةالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال

ظ عبر التقارير الوطنية والدولية عن صورة كئيبة لمغاية لمدى التمتع بالحقوق االقتصادية االجتماعية، والحت  
المعني بحالة حقوق اإلنسان في السودان أن الدفاع والشرطة والقطاعات األمنية المختمفة تمثل ما  الخبير المستقل

% فقط مخصصة لمزراعة والصحة والصناعة 8الوطنية لمسودان، مقارنة بنسبة  % من مجموع الميزانية89نسبتو 
ع إستراتيجية وطنية لحماية القطاعات المنتجة وتطويرىا، والتعميم، ودعا الحكومة إلى اعتماد نيج كمى لمتنمية ووض

 فضاًل عن إستراتيجية جديدة لمحد من الفقر تؤدى إلى معالجة األسباب الجذرية ألوجو التفاوت في البمد.
 

وكانت المنظمة قد نبيت إلى مخاطر تفشي الفساد عمى الوضع االقتصادي في البالد، ونوىت بما يشاع 
 يرة لقيادات النظام الحاكم خارج البالد، وخاصة في إثيوبيا وماليزيا.حول استثمارات كب



وأدانت المنظمة محاوالت تيجير سكان القريف شرق الخرطوم ألغراض ليا عالقة بمنفعة استثمارية وليس 
 ليا عالقة بالمنفعة العامة.

 
يات تيجير قسري لمسكان كما سجمت الشكاوى الواردة لممنظمة من سكان منطقة النوبة شمال السودان عمم

قامة عشرات المصانع التي تنتج مخمفات  إلقامة صناعات معادية لمبيئة، وورد أنو تم تيجير اآلالف من السكان وا 
أسيمت في تمويث البيئة المحيطة، بما في ذلك نفوق األسماك في نير النيل، واعتماد عشرات اآلالف من  سامة

 ن مساكنيم ومصادر الرزق.السكان عمى معونات إنسانية بعد فقدا
* * * 

 


