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 السودان يف أ زمة .  1

 
 

  25يف    عبد الفتاح الربهان  فريقعسكري بقيادة ال ال نقالب  اختطف الا  وقد.  ببعضها البعض  صةلمت  جهباتمير السودان با زمة يف عدة  

ىل ادلميقراطية اليت   2021أ كتوبر   بعد ال طاحة ابلرئيس السابق معر البشري.  انطلقت معلية الانتقال ا 

ىل ال طاحة ابلبشري يف أ بريل   ذ.  يف ذكل الوقتًا  وحش ي ًا  مقع  2019واهجت حركة الاحتجاج املدين اليت أ دت ا  ت قوات ال من  شن    ا 

احمل لمحةل   يف  ال   ماعتصاهميف  ني  تجقمع  فقتلت  2019يونيو    3عنيد  من  ذحبة  امل  يف،  وعذ  اً  متظاهر   120أ كرث  واغتصب وجرحت    تبت 

 .1العرشات 

ىلمعلية انتقال حنو ادلميقراطية    اطالقيف    رمغ العنف،،  جنحت الثورة نشاء مؤسسات دميقراطيةاً شهر   39  متتد ا  ع  ووق  .  ، مبا يف ذكل ا 

والتغيري احلرية  وقوى  الانتقايل  العسكري  لدلميقراطية،    ،اجمللس  املؤيد  أ غسطس  ًا  رمسي التحالف  يف  دس توري  عالن  ا  . 2019عىل 

حالل السالم يف 2020اتفاقية جواب للسالم يف أ كتوبر  وُوق عت   مناطق الزناع ''. "، اليت حاولت ا 

ىل    2021أ كتوبر    25أ دى الانقالب العسكري يف  ،  ومع ذكل ا عاد القمع الس يايس السابق، ف،  قراطيةميجهبيت السالم وادليف    الانتاكسا 

هالعنف املمن  يف ما هو واحض  وزاد  . وريف دارف وج 

 . العنف اليت وقعت حبوادث حرصيةاملوحضة يف ال قسام التالية قامئة  مثةلل ال  ل متث  

 

 مقع احلركة املؤيدة لدلميقراطية  1.1

السودان،   يف  املدين  والاحتجاج  التحدي  روح  شعال  ا  القدمي  النظام  اس تعادة  عُ وح  فأ عادت  لدلميقراطية  مؤيدة  قوية  حركة    ترفدت 

، تتعرض املدافعات 3 يف القسم وكام س نوحض أ كرث. 2مما مض ًا  يف مجيع أ حناء البالد يف مواهجة محالت القمع ال كرث عنف "الشارع" ابمس 

ال نسان   حقوق  الامتقاطعة  و متعددة  ل شاكل  عن  ونهتااكت  من  والتحرش  اجلنيس  العنف  ذكل  يف  دورهن    3غتصاب الا مبا  بسبب 

محمد محدان    اليت يقودها الفريق،  هيالك عسكرية مثل قوات ادلمع الرسيع  ارتكهب ت هذه الانهتااكت    يُزمع أ نو .  القيادي يف الثورة وما تالها

 لو، املعروف عىل نطاق واسع ابمس محيديت. دق

عىل مدى  حتىص  ويه مليش يا مهتمة ابل ابدة امجلاعية وفظائع ل  ،  صيت ال   ةسيئ  ةالسابق  جلنجويدلقوات امحيديت هو القائد العسكري  

عام   ال قلميانتفاضة املمتردين يف    مقع،  يف دارفور  "العربية"املنحدرين من اجملمتعات  ،  اجلنجويدمن  حكومة اخلرطوم    طلبت وقد  .  4عقود 

رهاب اجملمتعات  .  2003 "ال رض  س ياسة  عن طريق  يت والزغاوة  ل الفور واملساجممتعات  مثل    5وريف دارف  "السوداء"ال ثنية  وقد اش هتروا اب 

وال و   احملروقة"  با مكلها الاقتل  قرى  حراق  وا  ادلمع  و .  6غتصاب  قوات  قيادة  لحق  وقت  يف  محيديت  أ صبحت ،  الرسيع توىل    قوات   اليت 

 . 7مما يدل عىل الطبيعة املرتابطة والعنرصية للقمع يف السودان   -ميليش يات اجلنجويد السابقة    اس متدت عنارصها من  2013رمسية يف عام  
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هذه    ت شاركوقد  .  أ يضاً   املركزيرشطة الاحتياط  ب   2021الانهتااكت املس مترة ضد احلركة املؤيدة لدلميقراطية منذ انقالب أ كتوبر  ت  بط رُ 

يف العديد من العمليات املشرتكة ضد  ،  8لس يطرة هجاز اخملابرات العامة السوداين ًا  فعليختضع  و   ةعسكر مُ وحدة    ويه،  ةيرشط الوحدة ال 

ىل جنب مع قوات ادلمع الرسيع والقوات املسلحة السودانيةًا  جنب  ،املظاهرات املؤيدة لدلميقراطية ىل    تأ داليت  ،  ا  ما ل يقل عن  قتل  ا 

 . 11مبا يف ذكل القوة املميتة"  ،ضد املتظاهرين اس تخدام "القوة املفرطة بسبب  10  9خشصاً  96

 

 : ادلميقراطية ضد احلركةاملرتكبة أ مثةل عىل أ عامل العنف  بضعال حداث التالية جمرد متث ل 

العرشات عندما اس تخدمت قوات ال من السودانية الغاز املس يل لدلموع  أ صيب متظاهرين و   5تل قُ  ، اخلرطوم: 2021  نومفرب   13 •

 .12والرصاص احلي ضد املتظاهرين 

 .13دلميقراطية عىل يد قوات ال من ا يمؤيدمن   اً متظاهر  16تل : قُ 2021نومفرب    17 •

لدلميقراطية من   اتاملؤيد   اتحاةل اغتصاب واغتصاب جامعي للمتظاهر   13  ال مم املتحدةاس تقبلت    ، اخلرطوم: 2021ديسمرب    19 •

ىل ورد أ ن لكن  14قبل قوات ال من   .7015ال عداد اكنت أ قرب ا 

 144خشص ملعارضهتم الانقالب، مبا يف ذكل ما ل يقل عن    1000أ كرث من  ُاعتقل  ،  2022مارس    3و   2021  أ كتوبر   25  بني •

أ عىل من ذكل ويرحج أ ن تكون ال رقام احلقيقية  .  17لسوء املعامةل   وسنيباحمل و   نيعتقل امل وقد تعرض الكثريون من  .  16  طفالً   148امرأ ة و

 .18بكثري

من قبل قوات ال من اليت أ وقفت حافةل غتصاب جامعي  لتعرضت  فتاة يف سن املراهقة    ورد أ ن  ، اخلرطوم:2022مارس    14 •

 . 19يف الاحتجاجات املؤيدة لدلميقراطية يف ذكل اليوم  نيشارك امل عن ًا صغرية حبث 

حدى    يفقُتل متظاهر مؤيد لدلميقراطية عىل يد قوات ال من السودانية عندما دهس ته عربة مصفحة    ، اخلرطوم:2022مايو    5 • ا 

 .20ات سري امل 

 
قلميية والفظائع امجلاعية     2.1  تصاعد الاشتبااكت ال 

"المتيزي  بعنوان    2021ابلتفصيل يف تقريران الصادر يف مارس    اهبينما  "، عىل حنو  ولايت الزناع"   يفًا  سلفي املوجود  متعالعنف اجمل   يتخذ 

تتجىل يف  يه  و   ،قلقال  تثري  ال سوأ    حنو  ةفانعط ا،  احلاليةمع ال زمة الس ياس ية    مقرتانً   ،العنف يف السودان"   يؤججان وخطاب الكراهية 

ية "السوداء" مثل الفور واملساليت والزغاوة، ثن جملمتعات ال  مع ا  املتنازعة "  يةالعرب للمجموعات  "  ةعسكر   شدقوات ادلمع الرسيع ال    مساندة

 .200321ابل ابدة امجلاعية عام ران ليذك  

 

 :2021أ مثةل عىل الاشتبااكت ال قلميية يف غرب دارفور منذ أ كتوبر 

لاشتبااكت حملية بني ال  جبل مون بغرب دارفور:   : 2021نومفرب    20  -   17 • ىل مقتل   من قبيةل املسريية جبلواملزارعني    ُرح  أ دت ا 

 . 22أ خرين 6655عىل ال قل وترشيد ًا خشص 50

ل  نزاع بني العرب    كرينيك:  ، 2021ديسمرب     4 • سوق حميل  ليت واملسا الُرح  يف  فيه  ،  عىل ملكية   78وجرح  ًا  خشص   67قتل 
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 . 23خشص ل يزالون انزحني 36000اكن أ كرث من ، 2022فرباير يف و. أ خرون

صابة  ًا  خشص   88مقتل أ كرث من    حملية كرينيك بولية غرب دارفور:  2021ديسمرب    7  - 5 • ح عىل أ يدي مسلحني  اجبر أ خرين    84وا 

 .24خشص 15000 فر  أ جزاء من معسكرات النازحني و  ت رقحُ كام . من قبائل عربية 

ال،  2022يناير    22  -   20 • اجلنينة: بعض  شامل  رجل  م   عقب اشتبااكت  وقعت    قرى  القتل  قبيةل  من  من  رجل  يد  عىل  عرب 

ب يقال  و   ليت املسا حدث  ذكل  خشص أ ن  خالف  س يدات وطفلني(  الاشتبااكت    تأ د  .سبب  ثالث  أ شخاص )بيهنم  مثانية  ىل مقتل  ا 

 .25ال سواق واملنازل  ت ب نُ و  ت رقوحُ 

ونزوح ، اً جزئي ت رقوست قرى حُ ، قًا اكمالً يحر  ت رققرى حُ  3و، قتيالً  17 زناعخلف ال  جبل مون:  ، 2022مارس    10  -  5 •

ىل   .26خشص  12500ما يصل ا 

ل  بدأ ت الاشتبااكت بزناع بني العرب    واجلنينة، غرب دارفور:  كرينيك   ، 2022بريل  أ    28  –   26 • وأ فراد من جممتع املساليت  الُرح 

ىل ووصل، احمليطة بكرينكيف القرى  ىل مقتل ما  ًا جهوم أ كرث تنس يقعن طريق  2022أ بريل  28اجلنينة عامصة الولية يف  الزناع ا  أ دى ا 

 .28خشص 100وجرح  27مدين  200ل يقل عن 

 

حركة  أ دت  وقد  .  202129  يف س ياق اشتبااكت مزتايدة يف املنطقة منذ بداية عام  2021جاء العنف املتصاعد يف أ عقاب انقالب أ كتوبر  

ىلالرعاة )املومسية مع مواش هيم  صنعت  ، مع موجات اجلفاف اليت 202130يف وقت أ بكر من املعتاد يف عام بدأ ت اليت  املراعي(   سعيًا ا 

ىل  ،31ملاش ية اليت حتتاهجا اياه واملراعي  امل يف    وندرة  ئيةغذاجفوات   أ خذ يف الاتساع    ةال مني  اةلاحل  اضطرابأ صبح  .  التوتراتهذه    مفامقة  ا 

فرضته ال مم املتحدة منذ   دارفور رمغ حظر ال سلحة اذلي  يف  بسبب حتراكت امجلاعات املسلحة واس مترار انتشار ال سلحة  ابس مترار، 

من   املتعم  32ًا  عام   15أ كرث  الاهامتم  عدم  جانب  ىل  ا  املناطق،  هذه  يف  ابحلمك  تزايد.  د  ذلكل،  املبلغ    تونتيجة  اجلنيس  العنف  حالت 

ىل تشادو . 33هنا ع  . 34نزح عرشات الآلف من ال شخاص داخل دارفور وعرب احلدود ا 
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ىل مايو    2021احلوادث املبلغ عهنا يف غرب دارفور: نومفرب    2022ا 

 

  UN OCHA Humanitarian Updates and Flash Reports 2021-2022املصدر:  

 

 



 
 
 
 
 

9 

ىل مس توى جديد 2022يبدو أ ن موجة العنف ال خرية يف ناية أ بريل  تضمنت أ عامل العنف  من تقارير وحبسب ما ورد . قد وصلت ا 

حراق امل  يف مقال  أ ديب يوسف    وروايل السابق لوسط دارفالأ عرب    وقد.  35فورار ابلفظائع امجلاعية السابقة يف دأ يضًا  ر  ذك  ما ي ،  ساكنا 

 :  قائالً رس  حت عن أ سفه لتجدد دورات العنف، و اً نرش مؤخر رأ ي 

 36." اً  نتعمل شيئ أ ن اليشء الوحيد اذلي تعلمناه من التارخي هو أ ل    ، عىل ما يبدو   ،يثبت ذكل  مل يتغري يشء و "

 ُ ن حيث  السابقني،  اجلنجويد  بتورط  عيان  شهود  تويوات    ترش أ فاد  أ ب  بيك  ترمز  شاحنات  االيت  ىل  الرسيعا  مبدافع    دلمع  واملزودة 

لهيا ابمس  و رشاشة ) تشري التحقيقات  و .  نقةل  من اس تخداهما لهذه الشاحنات املت ًا  وتس متد هذه القوات قوهتا جزئي.  37''( اتترش "يشار ا 

ىل رشاء أ كرث م  حصلت  وقد  .  201938يف ال مارات العربية املتحدة يف عام    ي الس ياراتموزعشاحنة من هذا النوع من    1000ن  ا 

ىل أ ن القوات  ت ( 2022رجال امليليش يات )أ بريل  تبادلهامنظمة احلقوق من أ جل السالم عىل رساةل مسجةل مل يمت التحقق مهنا  شري ا 

ن مجموعة من رجال ادلمع الرسيع ومعهم أ كرث من  و .  ادلمع الرسيع املنترشة يف أ حناء دارفور ختضع لقيادة   شاحنة بيك أ ب    180قيل ا 

من   تتحرك  رش   عساليةاكنت  محدان   ق يف  امحليد  عبد  بقيادة  نيال،  مدينة  عرب  دارفور  غرب  ابجتاه  قادة    دارفور  ادلمع  أ حد  قوات 

 .الرسيع

 

مرأ ة انزحة تتفق    NC-ND 2.0املشاع ال بداعي    ةرخصمبقتض يوانميد،   ©2014د مزنلها، دارفور ا 

من قادة اجملمتع من قبيةل املعاليا يف أ بو اكريناك ينرشون    31با ن حوايل  تفيد  من مصادر حملية    مزامعتلقت منظمة احلقوق من أ جل السالم  

ىل أ ننا    ."ة ب ا"جيش غر   بوصفهمقوات ادلمع الرسيع،  يف  عاليا، مه ابلفعل ضباط من امل  ش باابً  .  "نتوقع موجة جديدة من العنف"وأ شاروا ا 

هذا الو  ىل  زابوصف  عملينظر النشطاء احملليون ا  دارفور وا  يف  للمجمتعات  الاجامتعي  يف  حه حماوةل لتدمري النس يج  ة الساكن "السود" 
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دارات املدنية وقادة اجملمتع العرب ًا  هناك أ يض و .  من ال رايض الغنية ابملوارد  ال قلمي  من ،  39مزامع عن قيام قوات ادلمع الرسيع بدفع مبالغ لال 

 .40أ جل رشاء ولءاهتم وتعزيز نفوذها 

،  Atrocity Alert  فظائع"ال لتنبيه بشا ن  ا"   ابمس  اليت يصدرها  نرشاتال   السودان ابس مترار يف  يربزاملركز العاملي ملسؤولية امحلاية    ما فت 

  27  نرشاتعىل سبيل املثال    -التعرض لها    خطريواهجون  فظائع جامعية أ و  لاليت يتعرض فهيا الساكن    وضاع سلط الضوء عىل ال  ت و 

ًا  ظهر السودان أ يض .  202141نومفرب    10و  2021نومفرب    24و  2021ديسمرب    8و   2022فرباير    23و  2022مارس    16و   2022أ بريل  

"الساكن يف السودان  أ ن   وقد لوحظ،  2022يف مارس   نفس املركز ا يصدرهيتال" R2P Monitor" راصد احلق يف امحلايةنرشة  يف  

والعنف ،  واس تخدام القوة املميتة ضد املدنيني من قبل قوات ال من،  بسبب عدم الاس تقرار الس يايس  الفظيعة"معرضون خلطر اجلرامئ  

.42بني اجملمتعات والعنف  احمليل
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 ي هام السبب" هيلك"العنرصية والمتيزي ال   .  2

 
 

ل يزال اترخي عنرصية النخب  و.  43ة" يف السودان قي"ال فري ية  ل ثن حيجب عنف احلرب المتيزي املؤسيس وال قصاء العنرصي ملا يسمى ابجملموعات ا

زاء اجملمتعات ال فريقية السوداء مثل الفور واملساليت و  ىل ال ابدة امجلاعية يف دارفور يف  العربية ا  حىت اً  مس متر   2005- 2003الزغاوة اليت أ دت ا 

 اليوم.

قلميية   ترفد العنرصية    1.2  الاحتجاجات املؤيدة لدلميقراطية والاشتبااكت ال 

رث العبودية و .  ية وانتشار الفظائع امجلاعية يف دارفور وأ ماكن أ خرىثن تقع العنرصية ضد السود يف قلب الرصاع الس يايس والاشتبااكت ال   يعترب ا 

والرق .  44"العرب"  ابنظراهئ مقارنةالسودانية عىل أ نا "سوداء"    ثنياتفت بعض ال  ن  ُص   حيثيف السودان أ مر حامس لفهم معلية المتيزي العنرصي  

آلف الس نني  القرويني ال فارقة ونقلهم وبيعهم كعبيد يف الشامل ومرص   لصطيادأ غار التجار العرب عىل اجلنوب  قد  ف.  منترش يف السودان منذ أ

اً  عبيدو  شا ان   أ قل همبوصف  اجلنوبيني زيمت وادلينثنية وال   العرق عىل تقوم فروق عن نيتحدثم  ، والرشق ال وسط ومنطقة البحر ال بيض املتوسط

 .45" ني طبيعي"

امليكروفون    التقطها، اليت  1989التعليقات ال خرية اليت أ دىل هبا حمامو ادلفاع يف حمامكة تتعلق بدور الرئيس السابق معر البشري يف انقالب  ومتث ل  

زاء ابلعقلية العنرصية ملا يسمى بـ "النخب العربية"  اً ، تذكري 46وبثت عىل الهواء مبارشة عىل وسائل ال عالم السودانية . فارقة السوداملواطنني ال   ا 

اكن الصحفي قد ُأقيل  و  . " أ ب خنرين دة غايظين ...  "العب : لقامن أ محد  عروفأ ثناء حديثه مع زميهل عن الصحفي امل ويُزمع أ ن أ حد احملامني قال

ذاعة والتلفزيون السودانية، كجزء من محةل أ وسع ل اً  مؤخر  منذ انقالب  تشن  حرية التعبري ومقع الصحفيني    كبحمن منصب مدير الهيئة العامة لال 

أ محد،  ا    قاليُ و .  202147أ كتوبر   لقامن  يس  لسابق  مراسل  وهو  ن  ب  يينحدر  يب  دارفور،  مبمن  عىل  هبدف  احملايم    اةقاضقوم  الضوء  تسليط 

 العنرصية املتفش ية. 

 

Sudan anger over racist slur caught on 
air at Bashir trial 
By Mohanad Hashim 
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 ما ينبغي القيام به   - دراسة حاةل خطاب الكراهية  

 2022التحريض عىل العنف ضد املتظاهرين املؤيدين لدلميقراطية، اخلرطوم، يناير  

 

  متابع عىل  8000وقرابة   لكب هاوس متابع عىل  10000)يتابعه أ كرث من   عبد الرمحن معسيب، موايل للنظام السابق  الاكتب:

 فيس بوك( 

ض ضده:  املتظاهرين املؤيدين لدلميقراطية  احملرَّ

ضة:  قوات اجليش وال من  اجلهة املُحرَّ

 ؤيدة لدلميقراطية يف جو من العنف املزتايد جتاه الاحتجاجات امل 2022يناير  التوقيت: 

 مرتفع  س توى القلق:

 

 

 

 

 .بواسطة عبد الرمحن معسيب أ حد موايل النظام السابق   2021نرش هذا البوست عىل فيس بوك أ واخر ديسمرب  تحليل:ال 

جراءات أ   ل بعاد املتظاهرين الش باب عن الشوارع قبل ال طاحة ابلبشري،   كرث شدةفرُس  هذا الترصحي عىل أ نه اكن ينبغي اختاذ ا 

ىل طبيعهتا".  راقة ادلماء حىت "تعود ال مور ا   وأ ن ال مر سوف يتطلب ال ن املزيد من ا 

دولهت   ديري نشاء  وا  التوحد  ىل  ا  العربية  القبائل  تدعو  اليت  الهنر  حركة  محةل  معسيب  الرمحن  وحدها   اعبد  العربية  ابلقبائل    اخلاصة 

داخل السودان. وتعج صفحته عىل فيس بوك ابلمتيزي، واملنشورات التحريضية )غالبًا ضد أ حصاب البرشة ادلاكنة أ و ذوي اخللفية  

 متابع.  8000ال ثنية ال فريقية( ودليه ما يقارب 

لكفهتا  ، و قلنا هلم اعادة املراهقني للبيوت صعبة للغاية"  ]وأ سقطوا البشري عن طريق الانقالب   2018ج الناس يف  عندما خر [

ىل البيوت .دم هائل ، ، حىت يعود لرجل الرشطة هيبتهس تحتاجون اىل سفك دماء الالف بصدمة كبرية حىت يعود الناس ا 

فعهل حىت ال  ...(  )  .للشارع نظامه و  مل يفعل ما جيب  للغايةنالربهان  الرئيس، هذا قرار صعب  ، ، لكنه ما ميزي الزعمي من 

 ." املشري من الفريق و 
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قادة اجملمتع    وأ شار.  الروح املس مترة لالحتجاجات املؤيدة لدلميقراطية  ي يف السودان هيلكلعنرصية والمتيزي ال اب  املتعلقةظامل طويةل ال مد  املتغذي  

ىل ابنالشعار اذلي اس تخدمه املتظاهرون أ ن  احمليل ا   : اكن  املؤيدة لدلميقراطية 2019ثورة  ا 

 

 البدل دارفور"   نرصي ومغرور لك ع "اي  

 

 رمزية للمحتجني املؤيدين لدلميقراطية.   حشدنقطة ية "السوداء" يف دارفور ثن أ صبح الاضطهاد والمتيزي العنرصي ضد اجملمتعات ال  

الهتم    وتشري.  اً جيدًا  توثيق  ،دارفورالفور يف  مثل    ،اعزن ناطق اليف م  اترخي الاضطهاد القامئ عىل الهوية ضد امجلاعات "ال فريقية السوداء"ُوث ق  

الضوء عىل بعضها    أ لقيناواليت  ،  شيب( والرئيس السابق معر البشريو محمد عيل عبد الرمحن )عيل ك  ضد عيلاليت وهجهتا احملمكة اجلنائية ادلولية  

 . قلق لعىل ا يبعث بشلك  الانهتااكت احلاليةهبا  انراليت تذك  ، ضد هذه اجملمتعات يف دارفور ةرتكبىل النية العنرصية وراء الانهتااكت املا  ، هنا

 عدم قدرهتم عن  أ و    ،ية "ال فريقية السوداء" ل نم تزوجوا من نساء من قبائل عربيةثن أ فراد امجلاعات ال  قتل عن    التحدثيواصل قادة اجملمتع  

الرعاة   حدثت اشتبااكت يف املايض بنيوبيامن  .  يةثن عىل دخول مناطق معينة ل نم خيشون التعرض للقتل أ و الاختفاء عىل أ ساس هويهتم ال  

اخلوف والكراهية بني اجملمتعات يف دارفور وأ ن الس ياس يني ل   ت يرص قادة اجملمتع عىل أ ن احلكومة السابقة غرس، زراعنيالرحل وجممتعات امل

 الكراهية.  يبثونيزالون 

 

املدنيون أ جيال،  عومل  أ نم    ،عىل مدى  أ و  ي عىل  تعارض احلكومة  اوالون  ينمتون  اليت  هويهت وذكل  مجلاعات املسلحة  أ ساس  .  يةثن ال    معىل 

ىل قبائل مثل املساليت والزغاوة والفور وادلاجو )اذلين يُعتربون "سود  يف دارفوريُنظر    قادة اجملمتع أ نه  رشحي و  هم من مؤيدي أ و بوصف "(  اً  ا 

يف ال صل لوصف ممتردي   عايماس تخدم هذا املصطلح ال وقد  .  "تورا بورا"عىل سبيل املثال يُطلق علهيم لقب    -أ عضاء احلراكت املسلحة  

ىل ومن مث أ صبح يس تخدم ، 48دارفور اذلين اختبا وا يف كهوف جبل مرة   ذكرت وقد  .49ممتردين مسلحني بوصفهم مجيع ادلارفوريني لالشارة ا 

ش ية عىل  ارس معامةل وح مت  ت احلكومة اكن   يةرعا تعمل بأ ن القوات اليت    2004يف عام    (هيومن رايتس ووتش)  منظمة مراقبة حقوق ال نسان

ثنياتنفس ل  املنمتياتالنساء  .50هن لكونن "نساء تورا بورا" س هتدفو وي ، املمتردين ا 

للجامعات املسلحة    شتبه يف انامتهئا أ و موالهتايُ   - ف جممتعات با مكلها عىل أ نا "العدو"  صن  تُ ،  دارفور وجنوب كردفانيف مناطق الزناع مثل  

 هويهتا ال ثنية.  بناًء عىل -
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 2010يوليو    12معر حسن أ محد البشري    ضد اهتامات احملمكة اجلنائية ادلولية  

 س هتدفة ات امل موع اجملقتل أ فراد من عن طريق  اعية امجل ابدة ال  :  ال وىل   هتمة ال

 

ابدة جامعية ضد    حىت اترخي تقدمي هذا الطلب   2003من مارس    ارتكب البشري •   ثنية عات الفور واملساليت والزغاوة ال  و مجما 

 . هاعات بقصد تدمري و م أ عضاء هذه اجملضد رتاكب أ عامل قتل وذك ابيف دارفور، 

ابدة مثل القتل املزعوم ل كرث من أ لف مدين فامي   • ابلهجوم عىل بدلة كيكل يف   يتصلارتكبت قوات احلكومة السودانية أ عامل ا 

 . بصورة رئيس ية أ و حوايل ذكل التارخي ضد املدنيني من مجموعات الفور واملساليت والزغاوة 2004مارس  9

 

 القتل عن طريق  اعية  امجلابدة ال  : 2  هتمة ال

بشلك   • ينمتون  اذلين  املدنيني  آلف  أ اجلسدي  رئيتعرض  وال ذى  القتل  ل عامل  والزغاوة  واملساليت  الفور  مجموعات  ىل  ا  يس 

والتعذيب    س مياجل  اجلنيس  العنف  من  أ خرى  وأ شاكل  دارفور  والاغتصاب  قلمي  ا  أ حناء  مجيع  حكومة  يف  قوات  أ يدي  عىل 

عىل    2003أ بريل  اذلي وقع يف  هجوم  ال ة المترد بعد وقت قصري من  بني بداية محةل حكومة السودان ملاكحفوذكل  السودان،  

 . 2008يوليو  14مطار الفارش و

 

هالك يف ًا  يقصد هبا التسبب معد معيش ية   أ حوال   بفرض : ال ابدة امجلاعية  3  هتمة لا  فعيل   ا 

ابدة جامعية ضد مجموعات الفور واملساليت والزغاوة    2003من مارس  اً  اعتبار ارتكب البشري   • من خالل أ شخاص أ خرين ا 

هذه امجلاعات  عىل  فرض ظروف معيش ية  ب يف دارفور ابس تخدام أ هجزة ادلوةل والقوات املسلحة وامليليش يات/اجلنجويد  ال ثنية  

 . ايف ال هالك الفعيل لهاً يقصد هبا التسبب معد 
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 2021يوليو    9  عيل محمد عيل عبد الرمحن )عيل كوشيب(   ضد اهتامات احملمكة اجلنائية ادلولية  

نسانية ال خرى  6  ة الهتم جرمية  ابعتبارها  : الاعتداء عىل الكرامة الشخصية  7  هتمة جرمية ضد ال نسانية ؛ الابعتبارها  : ال فعال الالا 

 حرب 

لقاء    عباراتاس تخدمت امليليش يا/اجلنجويد وقوات احلكومة السودانية   • مثل   نعوتازدراء ضد أ فراد الفور أ ثناء الهجوم اب 

أ ن حكومة السودان أ رسلهتم  ًا  أ يض  ت هذه القواتشارات همينة مرتبطة بلون البرشة، بيامن ذكر تلفظت اب  العبد واخلادم، كام  

 لقتل لك خشص أ سود. 

 

 جرمية ضد ال نسانية ابعتباره  : النقل القرسي  10  هتمة ال

عىل   • أ ثناء الهجوم  سلوك امليليش يات/اجلنجويد وقوات احلكومة السودانية  يف الفرتة  يس كودوم وبندي أ دى   16و  15  بني  

جبار ساكن  2003أ غسطس  ىل طرد أ و ا   . هتامالفور عىل مغادر  يغلب علهيام لتنيال  تنياملنطق  اتنيها 

 

 عرش: الاضطهاد جرمية ضد ال نسانية   ة احلادي   هتمة ال

 )اليت  اميف كودوم وبندييس واملناطق احمليطة هب ًا  أ شخاص   يف أ وقات وقوع ال حداث  اس هتدف عبد الرمحن واجلناة ال خرون •

الفور(غالب  اكن   من  لهيم  نُ   ساكنا  ا  املمتبوصف ظر  املسلحة  امجلاعات  ىل  ا  ينمتون  يدمعونا.  هم  أ و  هبا  يرتبطون  أ و  وقد ردة 

بشدة عبد الرمحن واجلناة ال خرون، خالفا للقانون ادلويل، هؤلء ال شخاص  حرم  اس هتدفومه ل س باب س ياس ية وعرقية.  

من حقوق أ ساس ية، مبا يف ذكل احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية وامللكية اخلاصة وحرية التنقل وال قامة وعدم التعرض  

نسانية أ و املهينة. لالغت   صاب والتعذيب أ و املعامةل القاس ية أ و الالا 
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  52شامل   -ابلتعاطف مع احلركة الشعبية لتحرير السودان    51( لسودان ل   ريقالع   يف التقس مي)املصنفون "أ فارقة"  يف جنوب كردفان  النوبة  اهُتم  

ىل أ عامل قتل واحتجاز ونقل  أ  "، ما  ًا  خامس اً  طابور "  واف ن  وُص  هذا اخللط اخلطري بني املدنيني العاديني وحراكت  ميث ل  . و 53للمدنيني   نيقرسيدي ا 

خطر  املسلحة  ىل  اً  كبري اً  المترد  ا  فظائع.  يؤدي  مكواطنني  و وقوع  حمرومون  حقوقهم  النوبة  أ و  من  التعلمي  أ و  الالئقة  الصحية  ابلرعاية  المتتع  يف 

 .  يف السودانثين الهريم ال  نتيجة ملوقعهم يف التسلسل  اخلدمات ال ساس ية

صالح    ءاجر اكن املتظاهرون املؤيدون لدلميقراطية يا ملون أ ن تقوم احلكومة الانتقالية اب   ناء المتيزي ال هبدف    اتس ياسل ل ا  ي والعنرصية  هيلكا 

ىل الاضطهاد وال ابدة امجلاعية يف ظل نظام البشري. مل تتحقق هذه ال مال احلركة الاحتجاجية للمطالبة   يف  قوايً اً شعار ول تزال  ،اليت أ دت ا 

 بسودان عادل ومنصف ودميقراطي. 

   

 المتيزي الهيلكي  2.2

 

ليه كثري   تشريالمتيزي الهيلكي مصطلح   لفظائع  افامي يتعلق ابل س باب أ و العوامل املسامهة يف اترخي  اً  اجلهات الفاعةل يف اجملمتع املدين يف السودان ا 

 وكذكل العنف احلايل.  ،السودانيف امجلاعية 

ن مواطين هذه املناطق هممشون وحمرومون دارفور وجنوب كردفان  و مضطهدون.  و   ، بل مناطق السودان الطرفية غنية ابملوارد، ومع ذكل فا 

يف    تانغني  اذلهب  اس تخراج  جاميل  ا  ارتفع  حيث  ىل  ابذلهب،  ا  عام    اً طن  36.6السودان  يف  اذلهب  منتج  2020من  أ كرب  اثين  جيعهل  مما   ،

فريقيا والتاسع عىل مس توى العامل   .54لذلهب يف ا 

ن اس تخدام احلكومة لس ياسات "فرق تسد"   يسهم بشلك مبارش يف المتيزي واحلرب ال هلية والعنف والاشتبااكت  يف جنوب كردفان  يقال ا 

 سبب مما  ،  مل جممتعات أ خرىهتُ ،  ىل ال رايض أ و املواردعصول  احل  عن طريق  ل س امي ،  اجملمتعات امتيازاتمنح بعض  تُ في حني  فبني اجملمتعات.  

ىل الاشتبااكت  .  بني هذه اجملمتعات توترات وانقسامات أ دت ا 

املطالبة   وقد تكررتالمتيزي الهيلكي يف املامرسة العملية.    يتفيش ،  بيامن ينص دس تور السودان وقوانينه عىل املساواة العرقية وال ثنية عىل الورق

مجليع.  عىل اوالتوزيع العادل للسلطة واملوارد     affirmative actionة  ال جيابي  للتدابريمبا يف ذكل اعامتد خطط  ،  ؤسس يةاملصالحات  ل  اب

ىل احلوار بني  ا    وُأشري ىل جانب احلاجة ، 1956يت عاىن مهنا منذ الاس تقالل يف عام  الشعب السوداين ملعاجلة املظامل ال مكوانت  ىل احلاجة ا  ا 

ىل ال صالح القانوين واحل  مكي. و ا 

 

ىل المتيزيتطبق احلكومة س ياسة فر   ىل توترات  ،ق تسد اليت تؤدي مبارشة ا  نشئ عن التفاواتت يف اجملمتع  ت اذلي يؤدي بدوره ا 

 شعل الاشتبااكت.ت ادليناميكيات الرشارة اليت هذه  مثل ما تكون ًا غالبو السوداين. 
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 2022احلقوق من أ جل السالم، مناقشة جذور وتا ثري خطاب الكراهية مع قادة اجملمتع، منظمة ورشة معل 

 

يف اجملمتع املدين ىل  ،  يتحدث الناس  سوق العمل  ،العنفحديهثم عن  ابل ضافة ا  يف  ىل   وننمتم حيث يس يطر  ،  بشلك مكثف عن المتيزي  ا 

ىل احلزب احلامك عىل مناصب اخلدمة املدنية.    نيقبائل شامل السودان واملنمت اخلدمة املدنية يف جنوب كردفان وغرب   واس هتدف موظفوقد  ا 

من وظائفهم بسبب   اً تعسفي   همالرتقية أ و فصل   يفهم  ختطهي من خالل  ،  اً فصاعد   2011من عام  احلرب  أ ثناء  و   2002-1984حرب    يفكردفان  

ىل امجلاعات املسلحة حملاربة الظمل والهتميش.  ا  قادة اجملمتع    ويشرية.  يثن خلفيهتم ال   ىل أ ن مثل هذه املامرسات ال قصائية تدفع البعض لالنضامم ا 

نون وجيب أ ن تراجع معايري التوظيف يف اخلدمة املدنية من  وشدد املشاركون عىل أ ن احلكومة جيب أ ن حتظر مثل هذا المتيزي مبوجب القا

 خالل نظام عادل عىل مس توى ادلوةل.

صالح قانوين وس يايس ومؤسيس معيق،  يف معاجلة المتيزي الهيلكي  قبل الانقالباكن هناك أ مل   ىل ا  مبا يف ،  عىل الرمغ من اس مترار احلاجة ا 

  أ ثناء    ،بقيادة نرص ادلين عبد الباري، قامت وزارة العدلوقد والتوزيع العادل للسلطة واملوارد للجميع.   ةال جيابي تدابريذكل اعامتد خطط ال 

الانتقالية عداد و   الفرتة  قانون    نرشاب  أ شاكل المتيزي العنرصيب مرشوع  مجيع  عىل  عام    شا ن القضاء  أ وائل  هناك  و.  2021يف  اكنت  حني  يف 

،  نوعال المتيزي عىل أ ساس  استبعاد أ شاكل أ خرى من المتيزي مثل وحده و رتكزي عىل المتيزي العنرصي وال، شاوراتامل  كفاية عدم خماوف بشا ن 

عادة ًا جانبابلاكمل  بعد الانقالبمرشوع القانون   حُني. اً الزمخ تقدما مثري ذكل ل مث   ىل ا   . طرحهوليس هناك ما يشري ا 
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قاةل واستبدال ال صوات  كذكل  أ دى الانقالب   ىل ا  من دارفور(.  املنحدر  مثل وزير العدل السابق نرص ادلين عبد الباري )  -اجلديدة للثورة  ا 

أ بريل  و سلمي،  2022يف  ضد  شكوى  ادلوةل  ضد  للجرامئ  العامة  النيابة  حساق  ىفتحت  وزارة ،  ا  يف  املرأ ة  ضد  العنف  ماكحفة  وحدة  رئيسة 

 .  55يُعتقد أ نه جملس الس يادة أ و هجاز اخملابرات العامة -مكوانت احلكومة''  "أ حدبناء عىل طلب ، التمنية الاجامتعية

حساق بترسيب معلومات عن اغتصاب املتظاهر سلميى    ت هتماُ  ىل   19لالنقالب يف    اتاملناهض   اتا  ديسمرب من قبل قوات ال من احلكومية ا 

.  2022مارس    28  تقريره يف  اذلي استشهد بذكل يف،  الانتقالية يف السودان فولكر بريثيس  مع املرحةلرئيس بعثة ال مم املتحدة املتاكمةل دل 

املتحدة  لل مم  التابع  ال من  جملس  ىل  رساح  56ا  ُأطلق  وقد  و بعدها   ختب لت بكفاةل    سلميى.  املالحقةهذثل  مت .  لس هتداف  ًا  مقلقًا  اجتاه  ه  للغاية 

ساكت أ صوات النساء يف ال يف  اً مقلق  اً الس ياس يني التقدميني واس مترار   يف السودان.  الس ياس يةساحة ا 

 

 املوارد   عات بشا ن زنا ال 3.2

تعدين اذلهب ارتباط ممارسات    متنحو ابلنقسامات طويةل ال مد وعدم الاس تقرار يف دارفور والنيل ال زرق وجنوب كردفان.  ًا  وثيقًا  يرتبط 

تسد تتجاهل    فرق  بيامن  اجملموعات،  لبعض  امتيازات  اجلذور  أ خرىمعيقة  الطبيعية    مجموعات  واملوارد  ال رايض  عىل  ابحلصول  يتعلق  فامي 

يف انتشار ال سلحة رمغ حظر ال سلحة املفروض  و   العنف  تس متر عائدات التعدين يف تا جيجو والاستامثر يف البنية التحتية وفرص العمل.  

ىل  2021يتحدث قادة اجملمتع عن تدهور الوضع منذ انقالب أ كتوبر  و .  ًا  عام  15كرث من  ل    دارفور   ، معربني عن خططهم ملغادرة السودان ا 

 دول أ خرى حيث ميكهنم العيش بكرامة. 

الاشتبااكت بني امجلاعات املسلحة والفصائ الطبيعية لهذه    اتس تغل احلكومة ورشاكت التعدين الرثوت ل املتناحرة، فامي  يعاين املدنيون من 

 . 57املناطق من خالل اسرتاتيجية الهنب الاقتصادي والعنف والتغيري ادلميوغرايف القرسي 

ىل قادة اجملمتع   شارأ  و شلك من أ شاكل "التطهري العريق" يف دارفور وجنوب كردفان. حيدث  عاد ختصيصها"  يُ صادر و" تُ أ ن أ رايض ال قليات ا 

ىل القبائل العربية السودانية.  نينمت( أ و ل ولئك امل مثالً   مايل وتشاد  منملالك جدد من مناطق عربية خارج السودان ) هذا ل ينهتك حقوق و  ا 

  تزيد كذكل  .  58حقهم يف املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنريةًا  أ يض ينهتك    بل،  حفسب   ل صليني وال قليات القبلية يف أ رايض أ جدادمهالساكن ا

عىل   السلبية  الصحية  املس تخدم نيلياحمل   الساكن ال اثر  السام  والزئبق  الس يانيد  بسبب  اجلو    ني،  تلوث  اليت  اذلهب  اس تخراج  معلية  يف 

 .59واملياه 

ثربسبب  العنف  اندلع    وقد  2022يف أ بريل    دارفور باجلنينة  مبدينة  العنف  عصف   جممتع املساليت "السود"    فرادوأ  ل  ح  الرُ نزاع بني العرب    ا 

جزء من حماولت للس يطرة عىل املزيد من    اجلنجويد يه  غاراتبا ن  هناك اهتامات  و .  60قوات ادلمع الرسيع اذلي نفذته  نسق  امل هجوم  ابل وتفامق  

وحبسب ما ورد اس تولت قوات ادلمع الرسيع عىل منجم جبل عامر لذلهب يف شامل   .61املوارد مثل اذلهب اس تكشاف من أ جل ال رايض  

 .62مثل جنوب كردفانس يطر عىل ثالثة منامج ذهب أ خرى عىل ال قل يف أ جزاء أ خرى من البالد، ت ، و 2017دارفور يف عام 

رجل    500رن  ق، نرشت مجموعة فا2017يف عام  ورن املرتبطة ابلكرملني، يف السودان.  قتعمل رشاكت املرتزقة الروس ية اخلاصة، مثل مجموعة فا

نه ميول مجموعة فاقيين بري ق تلقى يف و لسحق الانتفاضات ضد البشري.   حرصية لتعدين اذلهب يف  ًا  رن حقوققوزين املرتبط ابلكرملني اذلي يقال ا 
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رشكة   عرب  عىل معل اجملموعة   اخلاصة به  Invest-Mالسودان،  ابب ال جر  قوات ادلمع الرسيعوقد  .  63من  ابلبشري    ،سعت  منذ ال طاحة 

رتباط  لال وعدم مساءلته وطموحه    نفوذ ادلمع الرسيع، لتعزيز العالقات مع روس يا والعكس، مما يدل عىل قوة  2021والانقالب العسكري عام  

دخل مس تقل.  ضامن  لش باكت ادلولية و اب ىل موسكو  وقد  تدفق  قوات ادلمع الرسيع( ا  محيديت )قائد  سوداين برئاسة  فرباير وصل وفد  يف 

التكهن با ن احتياطيات اذلهب السودانية قد اس تخدمت من قبل احلكومة الروس ية دلمع    انترشكام  .  64يف زايرة تس تغرق مثانية أ ايم  2022

زاءالروبل    . 65العقوابت الغربية  ا 

 

 ( CC BY-NC-ND 2.0)    2012، أ لربت قونزاليس، يوانميد رش اوفد اليوانميد يف الف عضو يف جيش حترير السودان يرافق الساكن أ ثناء وصول

 

الفور    -  يف دارفوررئيس ية  من جامعات غري عربية    2001يف عام    وهو جامعة ممتردة تشلكت بدايةً ،  حترير السودانيس يطر جيش  كذكل  

مناطق التعدين.    -  والزغاوة واملساليت  قد زاد بأ فادت التقارير  ،  2021يف عام  وعىل بعض  عبد الواحد  جيش حترير السودان/فصيل  ا ن 

متكنت احلركة من تعزيز قدرهتا العسكرية من خالل و .  66يف جنوب رشق جبل مرة  تورويمن اس تغالل منجم اذلهب يف    ماليتهموارده و 

ًا  بفضل العائدات اليت جنهتا من معليات التعدين وفق  احلصول عىل أ سلحة وذخائر جديدة من امليليش يات احمللية والاخنراط يف محةل جتنيد

 .67املمتردين ملصادر خمتلفة من 

عامالً  تغري املناخ  بني الرعاة واملزارعني املس تقرينيأ خر    يعد  املوارد وال رايض  عىل  سب به،  فامق التوترات القامئة  تغري  أ مناط  ًا  جزئي   وهو  تغيري 

ىل اندلع  ت، ال مطارمثل نقص هطول ، ال اثر السلبية لتغري املناخأ ن . وقد حذر القامئ با عامل وايل شامل دارفور من 68ملكية ال رض ؤدي ا 
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أ اثر تغري املناخ    اليت تفرضها،  القيود املزتايدة عىل ال رايض،  من العوامل الرئيس ية اليت تسهم يف تصعيد الرصاعو .  69الزناعات عىل موارد املياه 

 اس تغالل املوارد الطبيعية. لل رض من أ جل املستمثرين ال جانب  حيازةو 

 

 تصعيد خطاب الكراهية ومعوقات احلل السلمي للزناعات   2.4

خطاب  طبيعة  أ ن  املدين  اجملمتع  يف  الفاعةل  اجلهات  تؤكد 

الكراهية والومس املثري لالنقسام أ خذ يف التصاعد. يف العام  

السالم  وردأ  املايض،   أ جل  من  احلقوق  منظمة  بعض  ت 

اعتبارها  أ مثةل   ميكن  اليت  الكراهية  عىل خطاب  حتريًضا 

امجلاعية تقريران لعام  ،  ال ابدة  يف  ابلتفصيل  هو موحض  كام 

ي  2021 الكراهية  وخطاب  يف    ؤججان"المتيزي  العنف 

أ ن  –  السودان" فيه   الوضع  سوى  املشكوك  الانتقايل 

خطر  من  قلل  الوقت،  ذكل  يف  يف  الرسيع  ادلمع  لقوات 

ابدة جامعية شامةل   70. وقوع ا 

جممتع   زعمي  اخلرياش تىك  عبد  الرمحن  عبد  يدعى   ،عرب 

املثال سبيل  واسع  ،  عىل  نطاق  عىل  تداولها  مت  رساةل  يف 

حصلت واطلعت علهيا منظمة  ،  فيس بوكو   واتس أ بعىل  

جممتعه.    ضدمن معليات القتل  ،  احلقوق من أ جل السالم

الاشتبااكت يف  العرب  عدد من القتىل  هناك  اكن  ، وبيامن 

معرو غري  الفعلية  ال عداد  نظم  فة.  فا ن    اجملمتع أ بناء  وقد 

زاةل خماميت النازحني. ًا اعتصام العرب  مطالبني احلكومة اب 

ترمجهتا  اليت    املتداوةلقال عبد الرمحن عبد اخلري يف الرساةل  

 السالم: منظمة احلقوق من أ جل 

 

من   ، أ قسم ابهلل العظمي، أ قسم ابهلل العظمي أ قسم ابهلل العظمي   ، ملينا من هذا الشلكية، ملينا من هذا العمل.حنن ملينا 

ل الولية دي حترق يل عربية  ا قب  لو ماتت جدادة من اليوم   ل حترق يش وهللا لو جابوا فهيا فيلق من اجل .  ا  ما  .  ، وهللا ا 

ليه؟ حنن قاعدين  ،  باكمل أ نواعها الاعتداءات    ، مكرسين ان  أ ولد   عرابتنا همشمة،   الكم فارغ.دة  ، زي دي فوىض  بنعرف  

يوم واحد نطوهيا    ؟حنن خايفني مهنم؟ بقدروا علينا حنن   مساليت  ؟ اييخ   ليه   لكنا اييخ.   عصاابتيبقى نبقى    ؟ عصاابت  يف 

 ورشة منظمة احلقوق من أ جل السالم، مناقشة جذور وتا ثري خطاب الكراهية مع قادة اجملمتع 
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البوليس متفرج، اجليش    . انو احلكومة واقفة أ مامنا نركزها علهيم. لكن حنن نتقي هللا يف حق الاسالم. نتقي هللا يف  و 

لكو ينقل وجييبوا لينا  البوليس طالبنا يف ذات يوم    . هذا نتقد. حنن مني حيمينا يعين؟ حنمي نفس نا متفرج، ادلمع الرسيع مُ 

. يبقى حنن  15اجليش املوجود هناك أ ي مساليت اتنقل يف الفرقة     بوليس ليس قبيل. ايخ قبيةل واحدة يسلمها البوليس؟ 

غ  البل    من هو ل نقبل الكم زي دة. ولزم حنن نعرف      . العسكرية؟ما بنقبل الكم زي دة أ صالً هذه التحولت   ة حضي   نكون 

لك يش دايرين    ، ال ن جتو تعتدوا علينا ابلباطل خليناه.  ونعرف العرب الكتلو منو. حنن اييخ دمنا جبري  ؟  ابلالكم دة

الليةل أ ي زول يكون عنده حربة أ مو عيالها تالتة،  القبائل العربية، من يوم  كد ليمك اي أ خواان يف  ا  وتبلغوا. أ ان ب   تنهتزوه فرصة 

هانة، همزةل أ مام أ ولدان، أ مام لك املل . اييخ  وج ادلاكن    مايش  اي مايش بهيا. خلهيا ماكن متلص متلص. ما بنقبل اييخ، ا 

 ".   وا فينا؟ ميهزل السكرجية ديل لك يوم 

عنف أ و  ،  تظل نزاعات غري عنيفة  اكن ميكن أ نالاشتبااكت اليت    أ صبحت  ها،ضع لو  واس تعادة قوات ادلمع الرسيع  2021وبر  مع انقالب أ كت  

ىل جمازر واسعة النطاق تتحول ، بني اجملمتعات احمللية  .71عنرصية ال نية تنطوي عىل ا 

ىل امجلاعات    ةيمنمت   ابوصفهعامل  تش يطن و وتُ ها "عدو".  بوصف ف  صن  تُ   يف مناطق الزناع مثل دارفور وجنوب كردفان  جممتعات با مكلها  أ صبحت  ا 

ًا  عىل ال نرتنت أ يض نرش  تُ و الفظائع امجلاعية.  ارتاكب  خاطر  مب  فامي يتعلقهذه عالمة هممة  و ية.  ثن ال    اعىل أ ساس هويهت   -لها    ةياملسلحة أ و موال 

حياءات   حتملرواايت كراهية  ُزمع أ ن رئيس حركة  ل املثال،  بي عىل س ، 2022ورد يف منشور عىل فيس بوك يف يناير فقد اعية. امجلابدة ابل   ا 

 أ ن: يقول ، Iمن كتبه  وه  العدل واملساواة بولية البحر ال محر

يقاف  من اجلراثمي واملكروابت وجدله اذلي حيميه  السودان    حامة   مت اي من كنمت ول زل  رشق اي أ هل ال "  القحاتة  اثمي  جر . عليمك ا 

 . 72" ومكروابت اخملابرات 

 التحريض.   هناك العديد من العقبات اليت حتول دون احلل السلمي للزناعات أ و مقاضاة العنف املرتبط خبطاب الكراهية و/أ و،  الوقت   نفس   يف

املوالنيتُ ما  اً  كثري  حياب  احلامك  فاحلزب  الهيلكي.  المتيزي  س ياق  يف  احملسوبية  أ و   همعارضيوحيرم    هل  ذكر  اخلدمات  عىل  احلصول  يف  حقهم  من 

 . س تحيلرضاًب من امل د هذه الانقسامات وجتعل العداةل ق تسُ ممارسات فر  تثري و العمل. 

ىل ضعف القضاء وثقافة ال فالت من العقاب عىل أ نام "تواطؤ وتسويف من ىل ما ييل: س ت . وأ شار أ حد امل 73احلكومة"  يُنظر ا   جيبني ا 

ىل اجلرمية الفعلية يف الرشطة، يف كثري من احلالت،  ترفض    "  ذا رفعوا قضية فلن يشريوا ا    رفع دعوى ضد اجلناة، أ و ا 

 . 74معوقات" لكها    القواننيو   القضاء .  اً غالبية الهجامت والقتل والاغتصاب ل يمت مالحقهتا قضائي و ملف القضية.  

 

 
I  املرتمج –  ات الرتقمي لتسهيل القراءةمننقل الاقتباس بدون أ ي تعديل سوى بعض عال . 
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 الكراهية: "اجلراثمي وامليكروابت"   خطاب دراسة حاةل  

 2022ولية البحر ال محر برشق السودان يناير  عنرصي يف  ال تحريض  ال 

 

 متابع( 400فيس بوك وأ كرث من عىل صديق  5000ك، رئيس حركة العدل واملساواة )يأ وش   ةومثيُزمع أ نه أ بو  املؤلف:

 ُ  املدافعون عن ادلميقراطية، قوى احلرية والتغيري  :ه ض ضد حرَّ امل

 ُ  لقوات املسلحة والرشطة ل اً استنفار كذكل  املتظاهرون املؤيدون للجيش )املؤيدون لالنقالب(، و  ض:حرَّ امل

 (. 2022يوم احتجاج مؤيد للجيش ) التوقيت: 

 مرتفع  مس توى القلق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا    التحليل: دلمع ،  2022يناير    14يف  فيس بوك  عىل  الالكم  نرُش  البالد  مس توى  عىل  لها  اخملطط  املظاهرات  يوم 

 رئيس حركة العدل واملساواة يف ولية البحر ال محر. أ ن انرشه هو زمع ويُ أ كتوبر،  25وانقالب  اجليش السوداين

يشار    -)القحاتة(  طاب الكراهية نشطاء مؤيدون لدلميقراطية وس ياس يون من قوى احلرية والتغيري  خبدف  س هت اكن امل 

ابمس "اجلراثمي" و"امليكروابت".   لهيم  هذا اوا  أ عقاب  قُتل  يف  يف    7ملنشور  ابلرصاص احلي     2022يناير    17مدنيني 

اثين يف    ذكلاكن  و للجنة املركزية ل طباء السودان.  ًا  احتجاجات سلمية ضد الانقالب، وفق  أ ثناءقوات ال من  عىل يد  

عالنأ كرث ال ايم دموية منذ   .الانقالب ا 

 #مليونية_دمع_القوات_املسلحة_والقوات_النظامية 

أ دعو لك أ هل السودان، خاصة أ هل الرشق للخروج ودمع القوات النظامية والقوات املسلحة ل نم أ مان السودان.  

 وبدونم ترتع خمابرات احملاور ويستبد الطاغي اللعني. 

ىل أ هل الرشق اي من كنمت ول زلمت حامة  يقاف جراثمي السودان وجدله اذلي حيميه من اجلراثمي واملا  كروابت. عليمك ا 

 القحاتة ومكروابت اخملابرات. 

ن سقط احلصن سقط الوطن.   قف: قواتمك حصنمك فال تسمحوا ل حد من اخرتاقها فا 

 

 أ وش يك أ بو ثومة
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 عن حقوق ال نسان   ات جتاه املدافع   ية ه ا كر خطاب ال. المتيزي بني اجلنسني و 3

 

القوانني احملافظة، مثل قوانني    عن طريقحلرمان غري متناسب  يتعرضن  يف السودان  وما فتئت النساء  يف السودان.    تفش  المتيزي بني اجلنسني م 

الصارمة    النظام فرضها  العام  ا.  75نظام البشرياليت  ثلث احلقوق القانونية  بلنساء السودانيات  وتمتتع  هبا اا قل من  يمتتع  فامي يتعلق  اليت  لرجال 

 .202176 لس نة IIابلفرص الاقتصادية، مما يضع السودان ابلقرب من قاع مؤرش املرأ ة وأ نشطة ال عامل والقانون 

ن الشمس يف علياهئا أ نىث ولك ال   RfP, 8 March 2022 ©طيبات بنات".  احملتجون واحملتجات يف اليوم العاملي للمرأ ة. الالفتة تقول "مولي ا 

 
II   القوانني واللواحئ التنظميية اليت تؤثر عىل الفرص ال قتصادية للمرأ ة يف خمتلف  "املرأ ة وأ نشطة ال عامل والقانون" كتاب س نوي يصدر عن مجموعة البنك ادلويل يقيس

 . املرتمج  -ل صول، واملعاش التقاعدياقتصادات العامل وعرب مثاين مؤرشات يه التنقل، وماكن العمل، وال جر، والزواج، والوادلية، ورايدة ال عامل، وا
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يف احلركة املؤيدة لدلميقراطية.  ًا  ي رئيس  اً  دورال ن  ن  ؤديوي  77ابس مترار  يف الس نوات ال خرية القوانني اليت متزي ضدهن  ت النساء السودانيات  حتد  

الانتفاضات املناهضة لالس تعامر ضد احلمك الربيطاين،   ذمن  ،يف طليعة ادلعوات الاجامتعية والس ياس ية للتغيري  اتالسوداني  نساءال ظلت  قد  و 

ىل ال طاحة ابلنظام العسكري ال ول  براهمي عبود يف عام بقيادة  ا  ىل كونن ،  1964ا  الاحتجاجات  قادتيف النقاابت اليت  تعضوات فاعالا 

 .198578جعفر المنريي يف عام  ةقادب وال رضاابت اليت تس ببت يف سقوط احلمك العسكري 

قامت النساء السودانيات بتنظمي فقد  ذا حدين.  ًا  لمرأ ة يف حركة الاحتجاج احلالية املؤيدة لدلميقراطية يف السودان سالحادلور الرئييس ل  اكن

ىل   ا  )تصل  كبرية  با عداد  الاحتجاجات  يف  واملشاركة  البالد   70وقيادة  أ حناء  مجيع  يف  املتظاهرين  من  وردد79ابملائة    حظيت  هتافات  ن(. 

 ، مثل: 8081ة يف معوم احلركة شعبيل اب

 " اي بنات ابقوا الثبات   ، الثورة دى ثورة بنات " 

  املوجه  العنف اجلنيسعن طريق  مبا يف ذكل    ،قوات ال من ورشاحئ أ خرى من اجملمتع السوداينقبل  من    ،رد الفعل العنيفومع ذكل، اكن  

 .82اً  مدمر رداً  ،ضد املدافعات عن حقوق ال نسان واملتظاهرات والناشطات السودانيات 
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 . 2019أ بريل  8عال الش يخ  ©وقد كتبت "تسقط بس" عىل ذراعها،  (2019) يف اعتصام اخلرطوم اتاملتظاهر   ىحدا  

 

الاغتصاب امجلاعي اليت  من امدمر    نزوعهناك   ابلفيديولعنف اجلنيس وحوادث  أ ن. و ُوثَقت  محةل  ي   هذا العنف  يبدو  كجزء من  س تخدم 

من العنف اجلنيس القامئ عىل النوع  ًا  منطوتكشف ال مثةل التالية  .  83حقوق املرأ ةجمال  لتطورات ال خرى يف  ضد ال ساكت النساء واكنتقام  

بقاء  الاحتجاجية وحماوةل   املرعب املقصود عىل احلركة هتا ثري و   التقليدية:  فضاءاتال دوار وال أ سريات نساءال ا 

هبجت، املدافعة عن حقوق ال نسان بشلك تعسفي • بسبب  ، وتعرضت للهتديد وسوء املعامةل  2020نومفرب    8يف    اعُتقلت وعد 

حممكة علهيا    ت حمك  2021. ويف أ بريل  84النساء توثيقها مضايقات متيزيية من قبل الرشطة وضباط القوات املسلحة ضد مجموعة من  

 .85جنيه سوداين بهتمة "ال زعاج العام"  10000غرامة قدرها بأ شهر و ست ابلسجن ل اخلرطوم اجلنائية 

حدى    2021أ بريل    8يف  خرجت  يف مسرية حلقوق املرأ ة  ات  حشد من املتظاهر   داخلس يارته  ب رجل    ندفعا • صابة ا  ىل ا  مما أ دى ا 

ناشطة يف جمال  ل   مجموعة من املهامجني اذلكور ت  تعرض و .  86ُأخرايتاعتداء لفظي وجسدي عىل  كذكل  وقع  ، و اً املتظاهرات دهس

 .87واملتظاهرات ال خرايتيه مبا يف ذكل الهتديد ابغتصاهبا   -اللفظية   اتلعتداء اجلسدي واملضايق ابحقوق ال نسان 

احتجاجات مناهضة للجيش    أ ثناء  2021ديسمرب    19يف  ارتكبت قوات ال من عنف جنيس ضد املدافعات عن حقوق ال نسان   •

يف اخلرطوم.   حلقوق ال نسان التابع لل مم املتحدة  و خارج القرص الرئايس  غتصاب  الاعن  ًا  بالغ   13تلقى مكتب املفوض السايم 

قالت اللجنة  و .  88من ذكل  الاحتجاج، رمغ أ نه يُعتقد أ ن ال رقام احلقيقية أ عىلذكل  قوات ال من أ ثناء    ااعي ارتكبهتامجل غتصاب  الاو

ن املستشفيات يف اخلرطوم جسلت أ كرث من   الهجوم ذكل  حاةل اغتصاب يف    70املركزية لل طباء، ويه جامعة مؤيدة لال صالح، ا 

 . 89ويف أ عقابه مبارشة 

أ ن  2022مارس    14يف   • سن املفتاة  ، ُزمع  قوات    ت تعرض   ةراهقيف  تسعة رجال من  ىل  قبل ما يصل ا  لالغتصاب امجلاعي من 

 .90عن أ شخاص شاركوا يف الاحتجاجات املؤيدة لدلميقراطية يف ذكل اليوم ًا ال من اذلين أ وقفوا حافةل صغرية حبث 
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ىل جانب أ عامل العنف اجلسدي اجلنيس ،  حالت التحريض عىل العنف ضد املدافعات عن حقوق ال نسان يف السودان  تفش ت  . كتب  ا 

أ نه      ،ايسني البشري يُزمع  فيس بوك اذلي  عىل  جامعة ال خوان املسلمني  يف   عضو 

طالق مغنياً  رد  2021يف ديسمرب    : 2021أ غنية يف نومفرب    ةسوداني  ةانشطو  ةعىل ا 

 

،  ، ال خوة يف ادلمع الرسيع، ال خوة يف هجاز ال من الوطين III القوات املسلحة "ال خوة يف 

ىل مىت    : ، ال خوة الرشفاء يف التنظاميت الس ياس ية العريضةالرشطة ال خوة يف   س متر  ت ا 

الوايل   وعدميات  واملطلوقات  والقوانت  الشالساقطات  حتريض    صعاليك وال  شة ام يف 

العامصة  أ حناء   لك يف  شغاةل حتريض    املنحةل املنبتة القونة الساقطة ه اخلادم  وال قزام؟ هذ

سري  يق  و تع و   ابخلروج والترتيس الش باب    با غاين تطالب السودان ضد ادلوةل  وأ طراف  

ًا  املطلوقة فور  ه القونة لقبض عىل هذاب  مبدنية ل تعرف لها اجتاه. عليمك املواطنني تطالبه 

 ".91 

 
III   ضافات عالمات ترقمي حيت يسهل لقارئ العربية فهمه  سوى   ، من البوست ال صيل بدون أ ي تعديلنقلنا النص  . املرتمج –بعض التصويبات ال مالئية وا 
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ذا مل يغتصبك هؤلء الرجال"   خطابدراسة حاةل     الكراهية: "ا 

 2022اخلرطوم ، يناير    ، حتريض عىل اغتصاب املتظاهرات املؤيدات لدلميقراطية 

 

 أ س تاذ جامعي  املؤلف:

 ُ  املدافعات عن ادلميقراطية  :هن ض ضد حرَّ امل

 ُ  ملتظاهرون املؤيدون للجيش الرجال ا ض:حر  امل

 العنف اجلنيس املرتكب ضدهن لناشطات ضد ل عقب احتجاج  التوقيت: 

 مرتفع  مس توى القلق:

 

 

 

قسم عمل النفس والعلوم الاجامتعية بلكية مروي  من  )   ندعا ال س تاذ اجلامعي أ محد بشارة أ بو سلامي   2022يناير    1يف    حتليل:

ىل اغتصاب الث املؤلف أ غنية    ويقتبسيف جو من الفوىض والعنف املمهنج ضدهن من قبل قوات ال من.    ائراتللتكنولوجيا( ا 

 . " والبنوت نيام Iدرشوان"لكامهتا  تقوليف ال صل  -ثورية 

، اليت احتجت عىل العنف اجلنيس  2021ديسمرب    23عىل فيس بوك يف أ عقاب املسرية النسائية يف  يف بوست    ترصحي نرُش ال 

يف   اخلرطوم  يف  الرئايس  القرص  خارج  للجيش  املناهضة  الاحتجاجات  خالل  تلقى  .  2021ديسمرب    19املرتكب  مكتب  وقد 

ال نسان   حلقوق  السايم  لاملفوض  املتحدة  التابع  واغتصا  13ل مم  اغتصاب  أ ثناء  بالغ  ال من  قوات  ارتكبته  جامعي  ذكل ب 

 . من ذكل الاحتجاج، رمغ أ نه يعتقد أ ن ال عداد احلقيقية أ عىل

 

ذا" ما أ ن رجولهتم انقصة، أ و أ ن أ نوثتك معدومة. ابكر تقولوا امل يغتصبك هؤلء ال  ا  صبوان ولال  ت غ ش باب فهناك احامتلن، ا 

 " . البنوت نيامو درشوان 
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هذا و .   92عىل قانون العقوابت السوداين   اليت ُأدخلت   حدثت بعض التغيريات القانونية ال جيابية خالل الفرتة الانتقالية، مثل بعض التعديالت

ىل  النساء السودانيات  بل أ شارت،  حفسب بسبب الانقالب العسكري  اً  همددليس  التقدم   وب  طل تقطع الشوط املأ ن هذه ال صالحات مل    ا 

 ال ول. املقام يف 

 

 

لغاء قوانني النظام العام    عندكتبت الصحفية رمي عباس أ نه حىت   ىل من أ جل  وأ نه    93"أ صبح النظام العام عقلية" ا  حداث تغيري حقيقي، ا  ا 

ىل    مثةاملزيد من ال صالحات القانونية، عىل املس توى اجملمتعي،  حتقيق  جانب   املناجه ادلراس ية ومواهجة   تحسنيل "بذل هجود متواصةل  حاجة ا 

ىل عودة القوانني ال  94" .ادلعاية ال صولية   95. "الفجور" ماكحفةمن أ جل ة قمعيوتشمل هذه ادلعاية ادلعوة ا 

اجملمتع املدين السودانية   أ بريل  قدمت منظامت  العدل السودانية.    نسوايً   بياانً   2021يف  وزارة  ىل  ابو ا  ة  ي ساو ت امل حلقوق  حيدد البيان املطالب 

م للمرأ ة اليت  ىل ثالثة  ت قُس   :مواضيع ا 

صالح القوانني المتيزيية اليت حتد من    -  والترشيعات   ات الس ياس   -  1 ىل ا  ق املساواة بني اجلنسني  املشاركة الس ياس ية الفعاةل للمرأ ة وتعو  ادلعوة ا 

 يف املزنل وعامل العمل واجملمتع كلك؛ 

ىل املشاركة الهادفة للمرأ ة يف تنفيذ اتفاقية جواب للسالم  - السالم والعداةل الانتقالية. 2  ؛96ادلعوة ا 

 .97 والفعاةل للمرأ ة يف اجملالت الاجامتعية والاقتصادية املطالبة ابملشاركة الاكمةل -  احلقوق الاقتصادية والاجامتعية. 3

. عىل سبيل أ خرى أ حاكممن بني  الصارمة  زيالنساء الاليئ ل يلزتمن بقواعد العىل  دل اجلعقوبة  قوانني النظام العام امللغاة   فرضت 

 عىل ما ييل:  1991( من القانون اجلنايئ لعام 1)  151املادة ، تنص املثال

ابحلياء دلى خشص أ خر أ و يا ىت ممارسة جنس ية مع خشص أ خر، ل تبلغ    خمالً   جرمية ال فعال الفاحشة من يا ىت فعالً ًا  يعد مرتكب"

 " .مدة ل جتاوز س نة أ و ابلغرامة  درجة الزان أ و اللواط، ويعاقب ابجلدل مبا ل جياوز أ ربعني جدلة كام جتوز معاقبته ابلسجن
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 توصيات ال   . 4

 

 

ىل   ( وخبري ال مم املتحدة حلقوق ال نسان يف السودان: ICCاحملمكة اجلنائية ادلولية ) و فريق خرباء ال مم املتحدة    ا 

من   • ال خرية  يفالوايف    التحقيقالتا كد  ال ونة  يف  العنف  تصاعد  يف  الرسيع  ادلمع  قوات  والتعذيب    ،مشاركة  القتل  ذكل  يف  مبا 

 والاغتصاب وحرق القرى يف دارفور. 

 يف دارفور. مؤخراً لعنف ابني قوات ادلمع الرسيع والاستامثرات ال جنبية وتصاعد   صالتالتحقيق يف ال  كفاةل •

لنهتااكت املس مترة يف مناطق الزناع مثل دارفور، مبا يف ذكل مجع أ دةل وجود نية عنرصية قد تؤدي  املتعلقة ابمجع ال دةل   التا كد من •

ىل جتدد ال ابدة امجلاعية.   ا 

 

ىل   جملس ال من   ا 

خاص   • بتقرير  تزويد جملس ال من  الاحتاد ال فريقي  مفوضية  املتحدة ورئيس  العام لل مم  تدهور الوضع   بشا نالطلب من ال مني 

 . الانقالب منذ السودان يفال مين 

منع   • أ جل  من  )يوانميد(،  دارفور  يف  ال فريقي  والاحتاد  املتحدة  ال مم  بعثة  تفويض  عادة  ا  يف  امجلاعية    زايدةالنظر  الفظائع  انتشار 

 وتوفري امحلاية ل هايل دارفور يف ضوء فشل قوات ال من احلكومية يف حامية املدنيني. 

عادة   • نشاء  جادم ال  تعزيز هجود نزع السالح والترسحي وا  عادة ال  امل ، مبا يف ذكل ا  يف  ج  ادمفوضية ال قلميية لزنع السالح والترسحي وا 

 ؛ 202298حدده فريق اخلرباء التابع لل مم املتحدة يف تقريره الصادر يف يناير عىل النحو اذلي  -دارفور 

 اقوات ادلمع الرسيع، مبا يف ذكل قائدهكذكل عىل  عبد الفتاح الربهان و   فريقف عىل قائد الانقالب ال اهد فرض عقوابت حمددة ال   •

 الفريق أ ول محمد محدان دقلو. 

 "( وغريها من املركبات اليت قد تس تخدم ل غراض عسكرية؛ التاترشات)"  ةصغري شاحنات الال متديد حظر ال سلحة ليشمل  •

 اع من خالل الاستامثر الرويس. يف متويل الرص يبحث يف  تحدة امل مم لل  دمع حتقيق  •

 

ىل ا توصيات    جملمتع ادلويل ا 
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ىل    اد( قيال  )  الرتوياك/الهيئة احلكومية ادلولية املعنية ابلتمنية ا 

، ل س امي من معظم ساكن دارفور اذلين ل  املتوفر لالتفاقيةمع  ادل  ضعفمعاجلة  ،  وضامنني لتفاقية جواب للسالم  اهدينشبوصفهام   •

 يعتقدون أ نا متثلهم؛ 

 لقوات ادلمع الرسيع.  امع روس يا وال مارات والسعودية لوقف دمعه واراحل •

 

ىل   : ني احن امل   ا 

 وية املترضرين. اخلاص هب س ياق  ال الاستامثر يف توثيق انهتااكت حقوق ال نسان، مع الرتكزي عىل  •

 .ر أ وسعو تعزيز املنارصة وتبادل املعرفة حول الهوية وخطاب الكراهية والمتيزي ل رشاك مجه •

ملواهجة خطاب الكراهية والمتيزي ولزايدة  عىل السواء  تعزيز أ دوات التعلمي والتوعية يف املدارس ومن خالل منظامت اجملمتع املدين   •

 الوعي حبقوق ال نسان. 

 ، مبا يف ذكل ما يتعلق ابملساواة ومناهضة المتيزي. وادلعوة هل دمع ال صالح القانوين يف السودان •

 ال نرتنت.  فضاءاتيف التقليدية أ و  يةال عالم  ملنافذسواء يف اال عالم حول المتيزي وخطاب الكراهية، دمع املبادرات يف وسائل  •

 ةالمتويل التحويليعالقات    كفاةلال سايس ومتويل الش باكت و اذلي يشمل المتويل    طول أ جالً ال  يف بناء القدرات والمتويل  الاستامثر   •

 . transactional funding relationships ملعامالتالقامئة عىل ا من عالقات المتويل   بدلً 

 

 

 مبا ييل:   جداول أ عامهلم أ ن يلزتموا يف  

ال من   • لقطاع  شامل  صالح  ا  جراء   ووقف   وحاميهتا  ال نسان  حلقوق   والاس تخبارات  واجليش  الرشطة  أ هجزة  مجيع  احرتام  كفاةلهبدف  ا 

 . الانهتااكت

 لدلميقراطية.  تنيفتح حوار مع احلركة الاحتجاجية وجلان املقاومة املؤيد •

نشاء وزارة مدنية لشؤون ال  •  ودمع تفويض ومكتب وحدة مناهضة العنف ضد املرأ ة يف وزارة التمنية الاجامتعية.  نوعالنظر يف ا 

اع، زن ، مبا يف ذكل اعامتد خطط العمل ال جياب يف مناطق القالميوضع اسرتاتيجية وطنية لتعزيز س ياسات املساواة وعدم المتيزي يف مجيع ال   •

 عىل معايري حقوق ال نسان ومبادئ عدم المتيزي واملساواة؛ ًا فياكًا   تدريبنياملسؤولني احلكوميني مدربكفاةل أ ن يكون و 

 القوانني والس ياسات واملامرسات غري العادةل والمتيزيية.   لغاءا  الرشوع يف ال صالح القانوين واملؤسيس، مبا يف ذكل عن طريق  •

ىل ا توصيات       ة يف السودان: ل حزاب الس ياس ية و جلان املقاوم ا 
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والرأ ي  • وادلين،  واللغة،  واجلنس،  واللون،  العرق،  ليشمل   ال عامل،  جدول  عىل  املساواة  قانون  أ و  المتيزي  مناهضة  قانون  وضع  عادة  ا 

 وكذكل،  للمتيزي  اً أ سسبوصفها  الس يايس أ و غري الس يايس، وال صل القويم أ و الاجامتعي، واجلنس ية، والسن، وال عاقة، واحلاةل الصحية 

أ ساس   عىل  أ خر".  المتيزي  شامةل    توضعأ ن  و "أ ي وضع  معلية  خالل  للمتيزي من  مناهضة  قوانني  اذلين  فهيا    رشكتُ أ ي  ال قليات وأ ولئك 

 تعرضوا للمتيزي؛ 

صالح اخلدمة املدنية   • اتحة الفرص عىل قدم املساواة  كفاةلهبدف ا   دون متيزي.ب ا 

وهيئات   • دميقراطية  مؤسسات  نشاء  ل ومعليات  ا  الرت   صيانةوطنية  ومتثل  تعكس  السودانيني،  مجليع  وحاميهتا  ال نسان  املتنوع    كيب حقوق 

 . بدل لل 

ابلنس بة  ، مبا يف ذكل عن طريق حتسني وتوس يع فرص الصحة والتعلمي  قالميالتوزيع العادل للتمنية والفرص واملوارد عرب خمتلف ال    كفاةل •

 للمجمتعات املهمشة. 

سرتاتيجية وطنية ل صالح القوانني •  ساءة ماكحفة مجيع أ شاكل العنف ضد املرأ ة، مبا يف ذكل التحرش اجلنيس وال  هبدف  والس ياسات    وضع ا 

 لمدافعات عن حقوق ال نسان. ل

صالح  •  أ ي قانون جديد جيب أ ن: و حلظر خطاب الكراهية.  ةقانوني اتسن ا 

لحرية التعبري  دي  ل تقُ أ  و  اكمالً احرتامًا حرية التعبري حيرتم  •  مبا يتوافق مع العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية.  ا 

ىل الكراهية المتيزيية اليت تشلك "حتريض حي • (  3)  19أ و المتيزي أ و العنف"، مبا يامتىش مع املادتني    ئياتعىل العداًا  ظر ادلعوة ا 

حرية التعبري، عىل   ءات تقييدا جر عالية ل  عتبة    وضع( من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية، وابلتايل 2) 20و

 الرابط؛ معل  خطة النحو املنصوص عليه يف 

 دة امجلاعية. ظر التحريض عىل ال ابحي •

 مجيع "اخلصائص احملمية" املعرتف هبا يف القانون ادلويل حلقوق ال نسان.  يشمل •

 

ىل حكومة السودان:   ا 

 . اً فور وقف مجيع أ عامل العنف ضد املتظاهرين •

الوطين، وحل   • يف اجليش  للسالم، ودجمها  جواب  عىل اتفاق  اليت وقعت  امجلاعات املسلحة  قوات ادلمع الرسيع ومجيع  سالح  حل ونزع 

عادة تا هيلها ونزع سالح السودانيني  صالح شامل  معوماً امليليش يات وا  جراء ا   . لقطاع ال مينلأ ثناء ا 

ىل  • قلميالسامح بوصول املساعدات ال نسانية ا   . دارفور ا 

 املوارد الطبيعية والبيئة كجزء من معلية بناء السالم. قضااي معاجلة  •

مناطقها  موافقة    كفاةل • يف  الطبيعية  املوارد  ابس تغالل  يتعلق  فامي  احمللية  ومس بقةاجملمتعات  ومس تنرية  حرة  للملكية    ،موافقة  فرص  وخلق 

 اجملمتعية؛ 

  اع والعنف.زن لتعزيز احلوار ومعليات املصاحلة بني اجملمتعات املتا ثرة اب •

ال نساين اليت ترتكهبا القوات املسلحة وقوات  ادلويل  ن  ووالقان  قوق ال نسان حل  ادلويلالقانون  قدر أ كرب من املساءةل عن انهتااكت    حتقيق •
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 ال من والسعي لتحقيق العداةل لضحااي الزناع، مبا يف ذكل من خالل احملاكامت اجلنائية. 

 للساكن املهمشني. النس بة فرص التعلمي زايدة زايدة الوعي حبقوق ال نسان و   كفاةل •

عادة بناء املساكن اليت أ حرقهتا امليليش يات وتوفري العودة ال منة   • تقدمي تعويضات للمترضرين من القتال، عىل سبيل املثال، من خالل ا 

 .الراغبني يف ذكل للمدنيني

 

ىل    العام: وزارة العدل والنائب ا 

 ال فراج الفوري عن السجناء الس ياس يني املؤيدين لدلميقراطية.  •

 ال دانة العلنية لتصعيد العنف وفتح حتقيق مس تقل يف الانهتااكت والتجاوزات.  •

 جيب أ ن يرافق النائب العام قوات الرشطة أ ثناء املظاهرات ملراقبة اس تخدام القوة.  •

الاحتجاز والتحقيق يف مزامع التعذيب. تفتيش مراكز  •
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