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       المقدمة  
الشععب  سعىبسياسة المملكة المتحدة في السودان  يجب أن تسترشد

يق السعالم العدا،   شاملة  و السوداني لتحق ية ال  والديمقراط

 الرفاه االقتصادى المشترك.    

 

تأثير   شكيل وتحقيقا لهذه الغاية  يسعى هذا التقرير إلى ال وت

سودانيين  والجمعع  حكومة المملكة المتحدة  شراكة ها ال ونظرا،

بععين نشععطام المجتمععع المععدنى السععودانى والمنظمععات الدوليععة 

والمسؤولين الحكوميين فى المملكة المتحدة والخبرام المسعتقلين 

ضا كيع  الضرورية يةلمناقشة ليس فقط عالقاتنا السياس كن أي   ول

  .والمجتمع السوداني السودانية مع الثقافة نجدد صالتنا

  نحث حكومة المملكة المتحدة على المشاركة على نطاق وقبل كل شئ

التاريخ الطويل من على  ا   وبناما     إعتمادفي السودان أوسع وأعمق

 الصالت الوثيقة بين شعبي البلدين.

 

ساعات من  10مكتوبة و  وثيقة 40أكثر من  علىهذا التقرير يحتوى 

نامة لحكومةالمملكعة  صيات ب شفوية لوضعع تو ستماع ال جلسات اال

المتحدة. وفي المشهد الدبلوماسي النشط فإن هذه التوصيات ستوجه 

صنع السياسعات وتحسعين عمليعة  ية  من أجعل تعزيعز عمل جهودنا 

 .ةالسياسي المشاركة

 

 وشكرنا لجميع أولئع  العذين قعدموا نعبر عن خالص تقديرنااننا 

مشعاركة الدون  فانعهوقته  وخبرته  لهذا اإلستقصام. بكل بساطة  

لمملكعة ا حكومعة ومسئولىشهودنا ومستشارينا الخبرام لمكثفة  ال

 ل  يكن ممكناكتابة هذا التقرير.المتحدة 

 

وقد عززت عملية اإلستقصام هذه أقصى درجات إحترامنا لجميع هعؤالم 

سالم والعدالعة  جل ال من أ األفراد والمنظمات التي تعمل بال كلل 

لمواصلة عملنعا قدما نتطلع اننا وحقوق االنسان للشعب السوداني. 

 معك  جميعا في السنوات القادمة.

 

 

 

 تم توقيع التقرير بواسطة:   
 

 البرلماني مارك دوركانالنا،ب     

 النا،ب البرلماني باتري  غرادي    

 النا،ب البرلماني هنري بيلينقهام    

 النا،ب البرلماني ستيفن دوتي    

 اللورد ألتون    

 البارونة كوكس    

 البارونة كينوك    

 إيرل ساندويتش    

 اللورد تشيدجي    

 سارة بانتوليانو هالخبير    
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حووول منةمووة المجموعووة 

البرلمانيووووة  لجميووووع 

للسووودان وونووو   طوورافاال

 السودان
 

يع   طرافاالالمجموعة البرلمانية لجم

سو هي للسودان وجنوب ال عةدان   مجمو

السععالم وحقوق  سياسععية تهععدف لتعزيععز

ية لشععوب  اإلنسان  والعدالة  والتنم

السودان وجنوب السودان عبر البرلمان 

 و الحكومة البريطانية.

 

عة فعي  ت  تكوين  1998ععام الالمجمو

ردا علععى  المخععاوف التععي أثارتهععا 

 حول االوضاعمجموعات الشتات السوداني 

في  ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةالسياسي

مانيين كو  بلده  نتيجة لرغبعة البرل

في المملكة المتحعدة لتسعليط الضعوم 

 تل  االوضاع.على 

ما  لغ  عة لتب ضوية المجمو تزايدت ع

 ونظعرا،ه  نا،ب برلمانى 100يزيد عن 

عة األحزاب السياسية.  فى مثلت المجمو

فعي  منذ بد،ها دور المنتدي الر،يسعي

شطة وتسعليط البرلمان  للمناقشات الن

القضععايا الر،يسععية فععي  علععى الضععوم

 . السودان وجنوب السودان
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 شكر وتقدير

 
 

 ناشط سوداني أحمد عبد العزيز 

هد  أحمد حسعين ددم  زميعل زا،عر  مع

كورنيعععععل الجعععععامعي للتنميعععععة 

 األفريقية

الحععاو وراق  ر،ععيس تحريععر  حريععات 

 السودان

علعععي عسعععكوري  المكتعععب القيعععادي 

 للمتأثرين بسد الحماداب

 منظمة العفو الدولية

 رابطة خريجي جامعة الخرطوم

اتحعععاد دارفعععور فعععي المملكعععة 

 المتحدة

إلععريخ خععاكي  الععر،يس التنفيععذي 

 لمنظمة شعوب جبال النوبة

إيريععع  ريفعععز  أسعععتاذ اللغعععة 

 األدب  كلية سميث اإلنجليزية و

 

 منظمة كفاية

جيععل لوسعع   كاتبععة عععن السععودان 

 وجنوب السودان

هاشععع  أحمعععد  مؤسعععس المنظمعععة 

 ضد التعذيب السودانية

 

هيلعععين يونعععغ  معععديرة البحعععو  

سععععععبل العععععععيش  للتغذيععععععة 

 والنزاع مركز فاينشتاين الدولي

مؤسسعععععععة المسعععععععاعدةواإلغاثة 

 اإلنسانية,

 مجموعة األزمات الدولية

 الدولية لحقوق الالجئين المبادرة

لعععوتز أويعععت  محاضعععر أول  مركعععز 

قعععانون حقعععوق اإلنسعععان  كليعععة 

 الدراسات الشرقية واألفريقية

عمععر  شععوركيان  الممثععل الر،يسععي 

المملكععة المتحععدة وجمهوريععة  فععي

للحركععة الشعععبية لتحريععر  أيرلنععدا 

 شمال-السودان

دبلوماسععي و محمععد بشععير أحمععد كاتب

 سابق 

مدافعععة عععن حقععوق نجععالم أحمععد  

 اإلنسان السوداني

بيتععر فيرنععي  محععرر أفريقيععا  فععي 

 تحديث السودان

 بيتر وودوارد  أستاذالسياسة

 والعالقات الدولية  جامعة ريدينغ

 إصالح

 ريتشارد كينج

روزالينعععععد مارسعععععدن  زميعععععل 

 مشارك مؤسسة  دار شاتام.

 جمعيةالعمل في السودان .

 مجموعة السودان الديمقراطيةأوال

يمان بلعععدو  كبيعععر مستشعععاري سعععل

 السياسات  منظمةكفاية

تعععاو العععدين عبعععد ف ددم  صعععحفي 

 سوداني

 تي  فالتمان

الوحععدة  -حكومععة المملكععة المتحععدة 

المشعععتركة بعععين وزارة الخارجيعععة 

ووزارة التنميعععة الدوليعععة  وحعععدة 

 السودان(

 منظمةالدعايةللسالم

زينعععب مالععع   الجبهعععة الشععععبية 

 الةالمتحدة للتحرير والعد

 

وتعع  إضععافة شععهادات شععفهية سععرية 

لهععذا التقريععر فععي جلسععات إسععتماع 

مععع حكومععة صععاحب الجاللععة ,فضععال عععن 

من بعع   مة  عدد من التقعارير المقد

األفععراد الععذين اليرغبععون فععي اإلعععالن 

 عن هويته .

ذلعع   يععود الفريععق  وباإلضععافة إلععى

ر للععدع  فععي درتشعع أن يشععكر ويليععام

سات االسعتماع وتجميعع هعذا  تنسيق جل

نود أيضعا أن نشعكر كعل و التقرير. 

قععدم بسععخام تعليقاتععه علععى  مععن

 مسودة هذه الوثيقة.
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AUHIP             فريق الخبراء الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي   

CPA      اتفاق السالم الشامل 

CWC     إتفاقية األسلحة الكيميائية 

DFID              وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة      

DG-HOME إدارة االتحاد األوروبي للهجرة والشؤون الداخلية 

ESPA      اتفاق سالم شرق السودان 

EU       التحاد األوروبيا 

FCO       وزارة الخاروية والكومنولث 

 FOI      حرية المعلومات  نقانو 

GIZ       وزارة الداخلية األلمانية          

GOS      الحكومة السودانية        

 HMG       أو الحكومه البريطانيهحكومة واللة الملكة 

ICC      المحكمة الجنائية الدولية 

IGAD      إيغاد الهيئة الحكومية الدولية للتنمية 

IS        الدولة اإلسالمية 

JEM       حركة العدل والمساواة 

NCP       حز  المؤتمر الوطني 

NIF     اإلسالمية الجبهة القومية 

NISS      وهاز األمن والمخابرات الوطني 

OCHA     مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

RSF       قوات الدعم السريع 

SAF       القوات المسلحة السودانية 

SDG      ونيه سوداني 

SLM-AW    عبد الواحد  -حركة تحرير السودان 

SLM-MM   مني مناوي  -تحرير السودان  حركة 

SPLM-N    شمال  -الحركة الشعبية لتحرير السودان 

SOFA      اتفاق حالة القوات 

TRACKS   مركز الخرطوم للتدريب والتنمية  - تراكس 

UNAMID   واألمم المتحدة في دارفور وناميد بعثة االتحاد األفريقيي 

UNHCR    لشؤون الالوئين  الساميةاألمم المتحدةمفوضية 

UNISFA   األمم المتحدة المؤقتة ألبيي قوة 

USD      الواليات المتحدة)دوالر( عملة
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 تنفيذيملخص  

 
ستراتيجي بعين  حوار اال مع بداية "ال

المملكة المتحدة والسعودان"في معار  

شاركة  من العام الماضي  فضال ععن الم

األوروبعي معع  االتحاد حوارالنشطة في 

سودان   عالمعة ال لعبس   شعكلحكومة ال

فيهععاللتحول االسععتراتيجي فععي سياسععة 

حكومةالمملكة المتحدة تجاه السودان. 

حدةفتغيرت حكومة  معن  المملكعة المت

سياسة"العصععا" إلععى سياسععةةالجزرةة  

التوازن بين االنتقاد مما أدى لتغيير 

لتحقيععق  التغييععر فععي   والتعععاون  

سععلوك  حكومععة السععودان و وتععأمين 

 الخاصة في المنطقة. مصالحها

 

وهععذا التغييععر فععي الععنهج يسععتدعي 

مر  لر،يس ع يزال ا التدقيق فيعهففال 

اعتقععال مععن  مععذكرة ب مطلععوبالبشععير 

المحكمة الجنا،ية الدولية كما اليزال 

عدم االسعتقرار مسعتمر في  ا  الصراع و

دارفععور والمنطقتععين  اضععافة الععى 

انتهععاك حقععوق المعارضععين الناشععطين 

 بشكل روتيني في جميع انحام السودان.

 

فان المجتمع المدنى  وفي الوقت نفسه 

المصم  والناب  بالحياة يبشر بمطالب 

ية ير شعبية قو ل  .للتغ في  ويظهرذ

ندلعت  موجات "العصيان المدني"التي إ

نعوفمبر وديسعمبر معن في السودان في 

جوه جديعدةمن  العام الماضي  إنضمت و

 وضختالناشطين  إلى النشطامالسابقين 

مة المدنيعة  فىبدمام جديدة   المقاو

 السلميةضد الحكومة.

 

من التغيرات التي تحد    الوقت افي هذ

في السودان تتغيراألولويات السياسعية 

للمملكععة المتحععدة تجععاه السععودان. 

فأزمة الالجئين المستمرةوهيمنة موضوع 

الهجرة كأولوية سياسية قد حفز  صناع 

السياسععععععات فععععععي الحكومععععععة 

البريطانيععةعلىالتركيز علععى تقليععل 

أععععداد المهعععاجرين فعععي المعععدى 

ير القريب.وقد حذر بع  ا لشهودأن تغي

سياسة الحكومة البريطانية من المرجخ 

نحععو المتحععدة أن يععدفع المملكععة 

ع  المؤسسعات مع لتعامل والتقارب ا ب

ه  معن حيعث  واألفراد الذين نختل  مع

  المبدأ.

بنام على عدد مقدر معن االدلعة  فعان 

 تسليط  الضعوم هذا التقرير يهدف الى

مع  الحرجة ما اذا كانت المشاركة على

قوى  تدع  ال حكومة السودان يمكن أن 

اثنام نحقيق الديمقراطية في السودان 

 اهداف السياسة المحلية.    

 

  حووول عمليووة السووالم فوون السووودان 

اسععتمعت المجموعععة الععى انععه و علععى 

الععرغ  مععن دععع  المملكععة المتحععدة 

فريق الخبرام الرفيع الثابت لعملية  

س التىالتحاد األفريقي لالمستوى  تحق ت

فعي  ان تحقيق السالم الدا، ف  الثنام

من  السودان  سيتطلب دعما نشطا أكثر 

ذلعع  بكثيععر مععن المملكععة المتحععدة 

 والشركام الدوليين اآلخرين.

 

كون شعامال   ان أي اتفاق سالم يجب أن ي

 مما يؤدي إلى اسعتدامة التقعدم نحعو

الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. و 

من  دعع  لكي تتمكن المملكة المتحدة 

على المدى القصير عليها   هذه العملية

االنخععراب بشععكل أوثععق مععع المعارضععة 

والمجتمع المدني  كما البد من ربط أي 

تنازالت قدمت في  الحوار االسعتراتيجي 

بععين المملكععة المتحععدة والسععودان  

الوقع   فىالمعال  تحقيق تقدم واضخ ب

والسعماح الدا،  لألعمعال العدا،يعة  

وفعتخ الفضعام  بالمساعدات االنسانية 

أن السياسي و احترام حقوق اإلنسعان. و

عمليععات  الطويععلعلععى المععدى تسععتمر 

قومي ومعا دون  السالم على الصععيد ال

ية   ذل   على مستوى المجتمعات المحل

ير  لتمكين جميع السودانيين من التعب

،هعع  بشععأن كيفيععة تنظععي  عععن درا

 وادارةبالده .

      حثعععت التقعععارير حوووول التطووورف 

مععن علععى الحععذر الشععركام الععدوليين 

 التعاون مع حكومة السودان.

من  اجبر حزب المؤتمر العوطنى كنعوع 

لتحطععععي  الشععععرعية االيدلوجيععععة 

علعععى ععععدم الشعععرعيةااليديولوجية. 

 المتطرفةداخليا مع الجماعات التسامخ

. 

  

 

قضية مهيمنة في تشعكيل  أصبحت الهجرة

عالقععات االتحععاد األوروبععي مععع حكومععة 

عمليععة الخرطععوم  و رد إن السععودان. 

جرة معن  فعل االتحاد األوروبي على اله

انتقععادات  أثععاراوعبععر السععودان قد 

قلقعين ال سعة النطاق من المراقبينوا

عرف  تي  من أن سمعة االتحاداألوربي ال

كمدافع مبد،ي عن بها منذ فترة طويلة 

معرضععه لخطععر  حقععوق االنسععان اصععبحت 

مذبخ الهجرة. يجعب  ا على التضحية به

علععى المملكععة المتحععدة أن تتأكععد و 

سان تحظعى  تضمن ان مباد،ي حقعوق اإلن
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باحترام كامل في مبادرة       عملية 

الدفع بالضغط من أجل  الخرطوم من خالل

اإلسععتخدام النهععا،ي الصععارم وأحكععام 

 وعن طريق ضعمان ان عمليعةالمساملة  

تت  بشفافية و خاضعة للفحعص التنفيذ 

 الدقيق.

  األدلععة التععي تلقتهععا المجموعععة فععي  

تقودنا أيضعا  المجاالت السياسية هذه 

بشععأن   االسععتنتاجات التاليععةإلععى 

اسعععتراتيجية المملكعععة المتحعععدة 

 لسودان في الحوار على نطاق أوسع:وا

المنخرط معها فن  المعارضة المجموعات

بالرغ  من القمع الحكومى  حوار منهجي

فعععان منظمعععات المجتمعععع المعععدنى 

عن مسعتقبل  السودانية تقوم بالدفاع 

ار السياسي فى وللحبلده  وتضي  عمقا  

السودان  ان سياسة المملكة المتحعدة 

ععن طريعق  فى البالد يجب ان تعكس ذل 

تضععمين هععذه االصععوات فععى المنتععدي 

 القادم.

  

فوووي القاوووايا  ات  تقويوووةاالنخرا 

االهتموووام المشوووترر عووون طريوووق 

الشوووفافيةوالمعايير التوووي تسوووم  

وحععذر  بووالتقييم العووام والنقووا  

المععراقبين  مععرارا وتكععرارا مععن أن 

ثوق بعه  ير مو حكومة السودان شري  غ

معنية أساسا ببقامهاواسعتمرارها وهي 

الممثلعععين مشعععاركة إن السياسعععي. 

يي  هعذ في الخارجيين   امراجععة وتق

 ا  اساسعي ا  امعر ُيعتبرالمتجدد  الحوار

كة المتحعدة  لنجاحه. ويجب على الممل

حوار  يق ال أيضا االحتفاظ بخيعار تعل

 اذا ل  يت  االيفام بهذه المعايير.  
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 تتوصياال

 

توصوويات بشوومن عمليووات 

 السالم
يجععب علععى حكومععة صععاحبة الجاللععةأن 

مة السعودان لألمتثعال  تضغط علعى حكو

اتفععاق خارطععة  بالتزاماتهععا بموجععب

ئة مواتيعة لق بي ية  الطريق وخ حقيق

شععفافة فععي  الحععوار  وشععاملة و

الععوطني  وذلعع  تمشععيا مععع بيععان 

الترويكعععا الصعععادر فعععي  سعععبتمبر 

يجعععب علعععى حكومةصعععاحبة  .2014

الجاللععة ضععمان أن أي اعتبععار يمععنخ 

لتخفيعع  عععبم الععديون يجععب أن يكععون 

مرتبطعععا بوقععع  مسعععتمر وخاضعععع 

للمراقبععة لألعمععال العدا،يععة فععي 

ودارفعععور  ووصعععول  المنطقتعععين 

 دون عوا،ععقالمسععاعدات اإلنسععانية 

إلععى السععكان المعرضععين للخطععر فععي 

قدم ال  لبالد واحعراز ت حام ا جميع أن

ية  رجعة فيه نحعو إرسعام الديمقراط

يق طة الطر فاق  خار يع ات   بعد توق

سطس  لى الحكومعة 2016في أغ جب ع   ي

وفعععد نعععدام  البريطانيعععة دععععوة

السعععععودان لزيعععععارة المملكعععععة 

المتحدةوالبععدم فععي مناقشععات بنععامة  

لمشععاركة الجععادة مععع ا كععدليل علععى

يجععب علععى الحكومععة  كععال الجععانبين.

البريطانيععة أن تطلععب مععن المجلععس 

يذي ظر التنف األسعلحة  من منظمعة ح

من  الكيميا،ية الحصول علعى توضعيخ 

حكومعععة السعععودان حعععول االدععععامات  

باستخدامهااسععلحة كيما،يععة فععي جبععل 

مععع المععادة التاسعععة  مععرة إتسععاقا  

يععة. مععن ايتفاقيععة األسععلحة الكيميا،

إذا لعع  يععت  ضععمان وتأكيععد هععذا  

لة  لي حكومعة صعاحبة الجال  فيجعب ع

وفقععا  طلععب تفتععيش الموقععع المحععدد

 للمادة 

 اتفاقيععة األسععلحة التاسعععة مععن

 الكيما،ية.

 

. 
 

 

 

 

 توصيات بشمن التطرف
 

 

يجععب علععى حكومععة صععاحبة الجاللععة أن 

 تسعععتخلص بانتظعععام المعلومعععات

منظمعععات ونشعععطام المتاحعععة معععن 

المععدني السععوداني ومععن المجتمععع 

الخبراماالخعععرين فعععي تقيعععي  دور 

الحكومةالسعععودانية فيمعععا يتعلعععق 

 .وخارجيابالتطرف داخليا

 

 الجاللععة يجععب علععى حكومععة صععاحبة

فععي بععرامج  استكشععاف نطععاق التوسععع

المعععنخ الدراسعععية والتعليميعععة  

وبععرامج التبععادل الثقععافي للشععباب 

حكومعععة السعععوداني. يجعععب علعععي 

برنععععامج  صععععاحبةالجاللة توسععععيع

 شععععيفينينغ( للمععععنخ الدراسععععية 

للطلبععة  أكثععر فععرد دراسععيةلتقععدي  

السععودانيين  وخاصععة الطلبععة مععن 

دارفعععععور والمنطقتعععععين وشعععععرق 

 السودان.

 

يجععب علععى الحكومععة البريطانيععةدع  و

اإلععععالم المسعععتقلة فعععي  مؤسسعععات

السععودان مععن خععالل تقععدي  التقنيععة 

والمسعععاعدة والضعععغط الدبلوماسعععي 

ان لتقعععدي   السعععود علعععى حكومعععة

   ضمانات من الحكومة للصحفيين.

يجععب علععى المجموعععة اتخععاذ المزيععد 

 مععن الخطععوات لمنععع تطععرف الشععباب

 فععي بمععا السععودانيين البرطععانيين

 سععودانيي بععين الحععوار دععع  ذالعع 

 .المتحدة المملكة في الشتات
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 توصيات بشمن الهجرة
يجععب علععى حكومععة صععاحبة الجاللععة  

ضععمان وضععع شععروب ومعععايير محععددة 

وملموسعععة كمرجعيعععة يمكعععن عبرهعععا 

علععى ف  فالتقععدم مععا يتحقععققيععا  

 جانععبسععبيل المثععال  اتفععاق مععن 

معععة السعععودان إلعطعععام تصعععاريخ حكو

ن ين اإلريتعععععرييلالجئعععععالعمعععععل 

ن العععذين يعيشعععون فعععي يواإلثيعععوبي

 إن شععرق السععودان.فععي المخيمععات 

لبي اللجعععوم العععذين طعععا أععععداد

وصععلواأوروبا مععن السععودان وطععالبي 

اللجععوم مععن الععدول المجععاورة التععي 

منعععذ  كمعبعععراسعععتخدمت السعععودان 

بدايععة عمليععةالخرطوم ينبغععي نشععرها  

يجععب علععى  بانتظععام.ها يثوتحععد

لة  فعي ضمن  أن تحكومة صعاحبة الجال

دي  تععدريب او معععدات  تقعع حالععة

أن    السععودانيين  لرجععال االمععن

بصععععرامة لضععععمان عععععدم تخضععععع 

 استخدامهاألغراض قمعية.

يجععب علععى حكومععة صععاحبة الجاللععة 

وجعععود اسعععتخدام نفوذهعععا لضعععمان 

 ممعععرات امنعععة وقانونيعععة للهجعععرة 

 ضععمن تلعع  المشععاريع التععي يمولهععا

فععي صععندوق ادارة "الهجععرة األفضععل" 

المتفععق  مواممععة مععع  خطععة العمععل

   عليها فى قمة فاليتا.

اللععة حبة الجيجععب علععى حكومععة صععا

لمراقبععة اليععة قويععة ل تععوفير ضععمان

للقععانون  االنسععاني  لضععمان االمتثععال

الععدولي و قععانون حقععوق اإلنسععان  ال 

فعععى  سعععيما جانعععب الحمايعععة منعععه

 مواجهععة االعععادة القسععرية لالجئععين

بل  ضيةالمعترف به  معن ق األمع   مفو

 لشؤون الالجئين. المتحدة

توصوووووويات للحوووووووار 

االسوووووتراتيجي بوووووين 

المتحووووودة المملكوووووة 

 والسودان
 

يجععب علععى حكومععة صععاحبة الجاللععة 

ع  ضمان  ستراتيجد حوار اال ي بعين ال

المملكععععة المتحععععدة والسععععودان 

بمعععععععايير مععععععن الصععععععرامة 

ةوالتي   تسععمخ بععالتمحيص والشععفافي

السععتعراض التقععدم المحععرز المنععتظ  

مععععن قبععععل الجهععععات الفاعلععععة 

 الخارجية.

ينبغعععي أن تضعععع حكومعععة صعععاحبة 

حقعععوق اإلنسعععان الجاللعععة مبعععاد،ي 

الدوليععة والقععي  الديمقراطيععة فععي 

قلعععب الحعععوار االسعععتراتيجي بعععين  

دان المملكععععة المتحععععدة والسععععو

أدلععة واضععحة تععوفير واإلصععرار علععى 

التقععدم فععي موضععوعات الحععوار  علععى

 قبل أي مشاركة أخرى.

وبععالتوازي مععع الحععوار االسععتراتيجي 

بععين المملكععة المتحععدة والسععودان  

يجععب علععى حكومععة صععاحبة الجاللععة 

مع مجموععة واسععة  توسيع مشعاركتها 

مجموععععات المجتمعععع المعععدني معععن 

  علععى حععد سععوام داخععل السععوداني

السععودان وفععي المملكععة المتحععدة  

 بما في ذل  مناطق النزاع.
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 الجزء األول:

 تحليل السياق

 الفصووول األول: السوووياق

 السودان في المتغير
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النزاعوووووات الداخليوووووة 

 وعملية السالم في السودان 

 

علععى مععدى سععتة عقععود مععن االسععتقالل  

 شهدالسععودانيين نزاعععا شععبه دا،عع 

  وعدم استقرار.

 

حكومعععة  قامعععت  2003فعععي ععععام 

معععععع الميليشعععععيات  السعععععودان

 التمععرد فععىحركععات  بسععحقالمحلية 

 فععي حععرب يقععدر أنهععا ادت دارفععور

شععخص  300000مععا ال يقععل عععن  لقتععل

وتشععريدأربعة ماليععين شععخص منععذ ذلعع  

  2016 .و فععي ينععاير(1 التععاريخ 

بعععدأت حكومعععة السعععودان بمحاربعععة 

جبععل مععرة فععي  منطقععة تمععرد فععي

أفععادت التقععاريران دارفععور وقععد 

 100دمععرت أكثععر مععن  هععذه الحععرب

مععن السععكان  130000قريععة  وشععردت 

 معععععزاع المحليعععععين  وأثعععععارت 

(. 2اسععتخدام اسععلحة   كيميا،يععة ب

لقععد كععان وقعع  إطععالق النععار غيععر 

انخفضععت و 2016منععذ  يونيععو  مسععتقر

ن  شكل ملحعوظ   مستويات الع  ولكعنب

قارير ععن بل ت قوات  هجعوم معن ق ال

مخععي  للنععازحين فععي  الحكوميععة علععى

نرتيتعععي  فعععي يعععوم رأ  السعععنة 

عععن  باسععتمرار  تحععدثتالجديععدة 

إنعععدام األمععن الععذي يعععاني منععه 

  مازالععت ون. ن الععدارفوريالمععدنيو

بعثععععةاالتحاد األفريقععععي واألمعععع  

المتحععدة فععي دارفععور  يوناميععد(  

لى التحقعق معن العديعد  غير قادرة ع

 مععن الحععواد  المبلععغ عنهععا بسععبب

 حرمانهععا مععن الوصععول إلععىاسععتمرار 

 بع  المناطق من قبل الحكومة.

 

بعععد سععنوات مععن الحععرب األهليععة  

دولععة مسععتقلة  أصععبخ جنععوب السععودان

عمليععة السععالم  بعععد 2011فععي عععام 

ساطة بعين الحكومعةو مت بو  التعي ت

لتنميععععة دول   المنظمةالحكوميععععة

والتععي  اد(قععالقععرن االفريقععي   إي

المملكععععة المتحععععدة  تسععععاندها
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 والنعععرويج والواليعععات المتحعععدة

هولنععدا  باالضععافة الععى الترويكععا(  

السععالم  يععةاتفاق منحععت وإيطاليععا.

جنععوب لععواليتى    2005الشععامل لعععام 

  ل األزرق والمعروفععةكردفععان والنيعع

تين  ص ا  وضعع أيضا باسع  المنطق  ا  خا

معععع السعععلطة   عالقتيهمعععا لتحديعععد

الدولععة المنفصععلة مععن والحاكمععة 

بالمشععورة الشعععبية. خععالل مععا سععمي 

فععإن المسععألة لعع  تحععل  ومععع ذلعع  

 الحركعععة الشععععبية   وظلعععتأبعععدا 

طاع الشعمال( -لتحريعر السعودان   ق

صراع منعذ والحكومة السعودانية  فعى 

وتميعععز الصعععراع  ذلععع  الوقعععت.

القصعع  العشععوا،ي  باسععتخدام كععال مععن

للبنيععععة  والهجمععععات المسععععتهدفة

 التحتية المدنية.

تحقيععق إسععتمرت الجهععود المبذولععة ل

السعععالم فعععي دارفعععور والمنطقتعععين 

فريق الخبععععرام الرفيععععع بواسععععطة

بر،اسععة  ألفريقععي الالتحععاد المسععتوى 

الععر،يس السععابق لجنععوب افريقيععا 

عام  ثعابو في  مبيكي.والتعي أنشعئت 

مععن قبععل مجلععس السععل  واألمععن  2009

 لالتحععاد األفريقععي  لععدع  تنفيععذ

السععالم الشععامل وتيسععير  يععةاتفاق

المفاوضععات بشععأن قضععايا مععا بعععد 

 ااالسععتفتام  وقععد توسعععت مهامهعع

شععاملة ذات  لعمليععة سععالم اونطاقهعع

سارين ية  م بين الجماععات الدارفور

ن والحركععة الشعععبية لتحريععر السععودا

قطععاع الشععمال وحكومععة السععودان  -

. 3) 

كععان هنععاك قععبس مععن تفععا ل  عنععدما 

في جبهععة إنتظمععت  جماعععات المعارضععة

 واحعععدة سعععميت نعععدام السعععودان

و انضععمت هععذه الجبهععة إلععى حكومععة 

يع علعى  في التوق ية السودان  اتفاق

 2016خارطعععة الطريعععق فعععي أغسعععطس 

 هععععععذا االتفععععععاقوضععععععع . )4 

 ووقعع  عمليععة متزامنععة لتحقيععق 

األعمعععععال العدا،يعععععة  ووصعععععول  

ساعدات سانية الم من   اإلن العى كعل 

كععال  دارفععور والمنطقتععين  وإلتععزام

فات معن خعالل حل أي خال  الجعانبين ل

عمليععة الحععوار الععوطني. ومععع ذلعع   

التوصععل إلععى  فشععل الجانبععان فععي 

اتفعععاق بشعععأن وصعععول المسعععاعدات 

 اإلنسعععانية إلعععى هعععذه المنعععاطق

كمععا رفضععت الحكومععة عقععداجتماعات  

 تحضععيرية شععاملة فععي الخععارو قبععل 

ما  لداخل م الشروع في الحعوار فعي ا

لى انهيعار المحادثعات عدها  أدى إ ب

هععذا  بوقععت قصععير. وفععي وقععت نشععر

علععى وقعع  إطععالق  االعععالن التقريععر ت 

النععار علععى المععدى القصععير فععي كععال 

معععن دارفعععور والمنطقتعععين وظعععل 

ماولكن  فاق الصراع قا، يت  االت لع  

 دا، .سالم  على 

  العدولي معامااله تركعزوفي حين تع  

علععى تععأمين توقيععع اتفععاق سععالم فععي 

تععزال فععال  والمنطقتععين  دارفععور

 السععودان وأبيععي الحععال فععي شععرق

خدمات إن هشة.  لى ال ععدم الحصعول ع

مععن  الحرمععان األساسععية وسياسععة

لة الجماعيعة قوق  والبطا عت الح  دف

الصععراع   شععرق السععودان إلععى حافععة

انعععدام األمععن علععى المععدى  كمععا أن

الطويععل خلععق أرضععا خصععبة لالتجععار 

بالبشععر فععي المنطقععةوكانت حكومععة 

مبلععغ تقععدي  وعععدت ب  السععودان قععد

 مليعععععون دوالر أمريكعععععي 600

للتعميعععر والتنميعععة فعععي شعععرق (5)

 السععععععععععععععععععععععععععععودان

عقعععب توقيعععع اتفعععاق سعععالم شعععرق 

ولكعععن تععع   2006السعععودان ععععام  

فقععععط   مليععععون دوالر 125 تخصععععيص

لصعععندوق الشعععرق  إلععععادة اإلعمعععار 

  2015والتنميعععة  بحلعععول  معععايو 

 ععععدد قليعععل معععن السعععكان وشعععهد 

ملموسعععععة لهعععععذا المنعععععافع ال

  (6 االتفاق.

وال تعععزال منطقعععة أبيعععي الغنيعععة 

بعععالنفط المتنعععازع عليهعععا نقطعععة 

اشععععتعال  وبععععدون إدارةحكوميععععة 

شععععرعيةونظام قععععانوني أو قععععوة 

الشعععرطة. هعععذه  المنطقعععة التعععي 

نيععه لألمعع  المتحععدة تراقبهععا قوةأم

ا( منععذ عععام فسععفععي أبيععي  يوني

  ولكععن  لعع  يحععرز فيهاسععوى 2011

تقععدم ضععئيل نحععو ترتيععب تقاسعع  

 السععععععععععععععععععععععععععععلطة

ينععاير  5. فععي اآلونععة األخيععرة فععي

أعلنعععت كعععل معععن الحكومعععة  2017

السععودانية وحكومععة جنععوب السععودان 

فعععي بيانعععات متداولعععة  ملكيعععةكل 

 منهمعععععععععععععععععععععععععععععا

 .للمنطقة

 تطورالمشعععهد السياسعععي 

 العصيان المدني

وعلععععى الععععرغ  مععععن اسععععتمرار 

بعععين  المفاوضعععات طويلعععة األمعععد

 الحكومععععععععععععععععععععععععععععة 

 أخعععذت قعععوى   والحركعععات المسعععلحة

فععي  فععي الظهععور جديععدة للتغييععر

السععودان. مععع السععخط علععى  جميععع 

أن فضععال عععن  الجهععات السياسععية
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األعمععال االنتقاميععة الوحشععية التععي 

فعععي  ارتكبعععت فعععي وقعععت سعععابق

شععخص  200قتععل  وخصوصععا    احتجاجععات

المتظععاهرين الععديمقراطيين  مععن 

  2013 غيععر المسععلحين فععي سععبتمبر

ولكععن  قصععيرةموجععة جديععدة بدفعععت 

معععن العصعععيان التعععأثير  واسععععة

ستجابة فعىتجلى هعذا   المدنى.    ا

بالبقععام فععى  المععواطنين وإلتععزامه  

منعععازله   ورفضعععه  العععذهاب العععى  

الجامعععات  والعمععل  أو المشععاركة 

 في الحياة العامة.

 

هععذه االحتجاجععات والعصععيان وقعععت 

 قعععرار الحكومعععة  بسعععببالمعععدني 

الوقععععود علععععى إلنهععععام دعمهععععا 

والععدوام  إلععى جانععب والكهربععام 

 فقععط ٪20ارتفععاع الرواتععب بنسععبة 

  للععععاملين فعععى القطعععاع الععععام

جات معن انتشرت  جات هعذه  االحتجا مو

إلععى ود مععدني   وامتععدتالخرطععوم 

بورتسعععودان  و كسعععال خعععالل شعععهري 

. كمععععا 2016نععععوفمبر وديسععععمبر 

إتنظمععت مجموعععات مهنيععة مسععتقلة 

وجعععه الخصعععود  بصعععورة معععؤثرةعلى

الععى اضععراب  اوالععذين دععع األطبام

 2016ام عععشعععبي واسععع فععى اواخععر ال

وتحسععين مععن اجععل ظععروف عمععل افضععل 

الخععدمات الصععحية  وإنضعع  إلععى نفععس 

صععيادلة    المطالبععات بصععورةمماثلة

 ن.ون  ومعلمومحامو

 

وكععان رد الحكومععة علععى ذلعع  تكثيعع  

مععن قبععل جهععاز واألمععن تضععييق حملععة 

والمخععابرات الععوطني  علععى أنشععطة 

المجتمععع المععدني   ومنظمععاتالطععالب  

التجاريععععة ونشععععطام النقابععععات و

بمععا فععي ذلعع    المنظمععات المهنيععة

طبعععام  إحتجعععاز العشعععرات معععن األ

  وإغعععالق قنعععاة فضعععا،ية مسعععتقلة

ومصععادرة الصععح  المطبوعععة  وفععرض 

غرامععات علععى  الشععركات والمحععال 

التجاريععةالتي رفضععت فععتخ ابوابهععا 

. 

 لقووووود تمكنوووووا مووووون كسووووور"

 حوور  فاوواءفووي  لوو  حوواوز الخوووف 

ال يمكوون الوصووول إليهووا بالرصووا  

 أوالغاز المسيل للدموع "

 (7)ناشط سوداني شا  

وسعععععا،ل الثواصعععععل  إن تصععععععيد

االجتمععاعي كععأداة تنظيميععة  وكمنصععة 

للمجموعععات النسععا،ية  و الطالبيععة  

وغيرهعععا  قعععد تركعععت الح ومعععة 

عاجز غيعر قعادرة  السودانيةفي وضعع 

قمععع هععذه المظععاهرات مععن خععالل علععى 

الوسععا،ل التقليديععة. طععوال فتععرة 

هعععذا اإلستقصعععام وأبلغعععت هعععذه 

المجموععععة  مجموععععة كعععل أحعععزاب 

البرلمعععان( بأنعععه فعععي حعععين أن 

الحكومعععععة كانعععععت قدأسعععععتعدت 

لالحتجاجععععات والمظععععاهرات فععععي 

الشععوارع التععي بععدأت لهعع  أنهععا 

سععععتكون مألوفةوطبيعيععععة ومععععن 

وا المجموععععات واألفرادالتعععي تععععود

اال أن طبيعتهععععا غيععععر عليهععععا 

و التكتيكععععات  المألوفععععة لهعععع 

هعععذه  الحديثعععة التعععى اسعععتخدمتها

 تاالجتماعيععة الوليععدة كانعع الحركععات

 .مثل  تطورا هاما وجديدات

 

من أجعل التغييعر  شرارة : شعباب 

 تععععدعو  سععععلمية حركععععةهععععى 

. 2010للديمقراطيععة أنشععئت فععي عععام 

وتوليععد  قععدح النععار"شععرارة تعنععي 

  هعي حركعة  بقيعادة الشعباب "الشرر

السععععالم تحقيععععق و تععععدعو إلععععى 

 كعععععععل  فعععععععيوالعدالعععععععة  

السععودان. كانععت المجموعععة مسععؤولة 

عععن تنظععي  االحتجاجععات  إلععى حععد 

صعععفحتها علعععى كبيعععر معععن خعععالل 

الفيسعععبوك وموقعهعععا يضععع  حاليعععا 

(. وكععان 8متععابع  000 75أكثععر مععن 

عرض قعد عدد معن أعضعام المجموععة  ت

جهععاز األمععن  مععن قبععل  السععتهداف

  2012والمخععابرات الععوطني. فععي عععام 

مجععدي  قامععت قععوات االمععن باعتقععال  

  عكاشعععة  قا،عععد حركعععة شعععرارة  

دار منظمععة العفععو صععممععا أدى إلععى إ

الدوليععة نععدام يععدعو إلععى اإلفععراو 

 .عنه

التعععأثير العععدا،  لهعععذه الجولعععة 

ضحة  سوف تصعبخ وا األخيرة من السعخط 

تقريععر  ولكععن البعععد نشععر هععذا 

غيعععر المنتسعععبين لهعععذه  تعبئعععة

المجموعععات باسععتخدام وسععا،ل غيععر 

تقليديعععة و غيعععر تخريبيعععة تلععع  

صوات  تي تسعمخ بإسعماع أ الوسا،ل ال

المجتمعععع المعععدني الجديعععدة لكعععل  

السععودان  ويثيععر أسععئلة مهمععة ألي 

 تحوالت

ديمقراطيععة يمكععن أن تحععد   علععى 

 نطاق واسع.

 

 حالة االقتصاد
 

سععععععوم اإلدارة االقتصععععععادية   إن

انفصععال جنععوب السععودان  المبععالغ 
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الها،لععة التععي أنفقععت علععى تمويععل 

تفشععععي الصععععراعات الداخليععععة  و

 والفسعععاد علعععى نطعععاق واسعععع  

األقتصععاد تركععت  العقوبععات الدوليععة

 السوداني  ضعي  هيكليا.

غيععععاب الشععععفافية فععععي ويجعععععل 

معععن أن الميزانيعععات السعععودانية 

مخصصععات الالمسععتحيل الحصععول علععى 

بصععورةدقيقةو تشععير التقععديرات إلععى 

المباشعععرة  االعفعععامات الضعععريبية 

التععي تصععل إلععى   وغيععر المباشععرة

لضععريبة مععن القيمععة الكليععة  60٪

. V.A.T الفععات ( القيمععة المضععافة

ادات  والسععععودان حاليععععا واإليععععر

 مععن 170فععي المرتبععة  ايعتبععر دوليعع

بلععدا حسععب مؤشععر الفسععاد  176بععين 

 (9 الدولية لمنظمة الشفافية

االتحععععاد األفريقععععي واللجنععععة إن 

االقتصععادية لألمعع  المتحععدةيعتبران  

السعععودان  فعععي المركعععز العاشعععر 

البلععدان التععي  مععن بععينأفريقيععا 

تحصععل علععى التععدفقات الماليععة غيععر 

المشععروعة المتراكمععة بععين عععامي 

قعععععد أوضعععععخ  و .(10  2008و  1970

د.التجععاني الطيععب وزيععر الدولععة 

األسعععبق للماليةوالمعععدير القطعععري 

مععن ميزانيععة  ٪76للبنعع  الععدولي أن 

خصصععت لقطاعععات   الععدفاع  2016عععام 

والشععرطةواألمن   فععي حععين لعع  يععت  

لقطاعععات الزراعععة   ٪8تخصععيص سععوى 

والتصعععنيع  والصعععحة  والتعلعععي  

 . (11)مجتمعة

تشععديد العقوبععات االمريكيععة علععى إن 

وكععذل    فععى العععام الماضععى ايععران

الغرامعععة القياسعععيةالتي  أعطيعععت 

للبنعع   الفرنسععي باريبععا النتهععاك 

 إلععىالعقوبععات ضععد السععودان أدى 

اغععععالق العديععععد مععععن الثغععععرات 

المسععععتخدمة مععععن قبععععل حكومععععة 

السععودان.كما دفعععت هععذه الحملععة 

ف   ية "لخ سات المال كثير معن المؤس

مخععاطر" اسععتثماراتها واالنسععحاب مععن 

ممععا أعععاق قععدرة الحكومععة الععبالد  

علععى زيععادة اإليععرادات مععن  الخععارو 

لة  صرفية قاب والحفاظ علعى عالقعات م

ية للحياة  فضعال ععن ا مال التجار ألع

عععادة األربععاح. االتععي تحتععاو إلععي 

ومععع ذلعع   فععإن القرارالمتخععذ مععن 

قبععععل إدارة أوبامععععا لتخفيعععع  

فعععي الشعععهر الماضعععي   العقوبعععات

مشعععععروطا بتحسعععععين الحكومعععععة 

وصععععول المسععععاعدات لالسععععودانية 

اإلنسعععععانية  وإنهعععععام العععععدع  

جنعععوب السعععودان   للمتمعععردين فعععي

ووقعععع  القصعععع  علععععى منععععاطق  

المتمععردين  والتعععاون بشععأن تبععادل 

المعلومعععات االسعععتخبارية كل هعععذا 

التعععاون إدى لفععتخ البععاب السععتعادة 

 الثقعععة فعععي االقتصعععاد السعععوداني

وزيادةاإلسعععععتثمارات الخارجيعععععة 

 (.12المباشرة 

إلععى ومععع ذل  فععإن هععذه العوامععل  

إنخفعععاض  أسععععار العععنفط  جانعععب

العالميععة  وضعععت اإلقتصععاد السععودان 

لععرغ  مععن أن علععى اوفععي أزمععة. 

سمية تظهعر نمعو النعاتج  األرقام الر

 ةثابتعععبصعععورة المحلعععي اإلجمعععالي 

باسععتمرار علععى  البطالععةتراجععع و

االقتصععععاد  فععععان أسععععا  سععععنوي 

عععدم مسععاواة مععن يعععانى السععوداني 

وارتفععع  واسعععة وضععع  هيكلععى حععاد. 

بععين أكتععوبر و  ٪10التضععخ  بنسععبة 

كنتيجععععة لتخفععععي   2016نععععوفمبر 

الععععدع  و وزيععععادة التعريفععععه 

الجمركيععة علععى الععواردات  واسععتمر 

 ٪30.47التضععخ  فععي االرتفععاع إلععى 

(. تكلفععة إلتزامععات 13فععي ديسععمبر  

  الععععدين الععععدولي للحكومععععة

قععد ازداد بسععرعة فععي السععودانية 

كس  قلعق لاالسنوات األخيعرة  ممعا يع

السععودان علععى قععدرة بشععأن  دوليالعع

المعععدى التععععافى االقتصعععادي علعععى 

 .(14 وركعععود الصعععادرات  الطويعععل

بقعععي الجنيعععه السعععوداني  بينمعععا

جنيعععه  6.4عنعععد  اثابتععع رسعععميا

واحععد المريكععي األدوالر للعع سععوداني

   فىالتجعار  فعان  2015  منذ أغسعطس

إلعععى  يشعععيرون السعععوق المعععوازي

مطععرد دوالر بشععكل ارتفععاع سعععر العع

 19,75صععل إلععى يعلععى أسععا  سععنوي ل

دوالر فععي  1 مقابععلجنيععه سععوداني 

فععي العععام الماضععي  شععهر ديسععمبر

 15.) 

تععدهور المشععهد اإلقتصععادي علععى إن  

عة  كان القعوة الداف يل  المدى الطو

ورام التحعععععول فعععععي المشعععععهد 

تسعععى الحكومععة  حيععثالدبلوماسععي 

مصععادر  السععودانيةإلى تغيععره إليجععاد

 جديدة لإليرادات.

 

 المشهد الدولي
 

وانطالقعععا معععن قضعععايا اإلرهعععاب 

الععععععالمي  والطاقعععععة والتجارة 

للمشععاركة والهجععرة  فععإن االنمععاب 

مععع السععودان دخععذة فععي  الدوليععة

التغيعععر. عبرأوروبعععا والواليعععات 

الععععدام العععدولي بعععدأ المتحعععدة  
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للسعععودان فعععي  العقعععد الماضعععي 

يتنعععاقص لصعععالخ تطبيعععع العالقعععات 

ذات والتعععععاون بشععععأن القضععععايا 

 وفععي السععابقلمشععترك. االهتمععام ا

لععر،يس عمععر اإعتقععال  ةمععذكر كانععت

خرطععوم ودخععرين ال ووالععيالبشععير 

المحكمععة  العالقععة والصععادرة عععن

  بععته  تشععمل الجنا،يععة الدوليععة

جععرا،  حععرب وجععرا،  ضععد واإلنسععانية 

جعلععت كبععار  قععد  العرقيععةواإلبععادة 

اشخاصععا حكومععة السععودان  مسععئولى

ذلعع   فععإن . ومععع منبععوذين دوليععا  

جعلععت  ةيولويععات السياسععاأل تغيععر

جاه  المجتمع العدولي يغيعر توجهعه ت

 السودان.

 

عالقعععات بعععين السعععودان الأظهعععرت 

قد  وجيرانه ية. و سن مبد، مات تح عال

وجعععه العععر،يس البشعععير أجهزتعععه 

األمنيععة لطععرد جميععع متمععردى جنععوب 

فععي  الععبالد   السععودان المتبقععين

سود نوب ال ،يس ج ان سعلفا مما دفع ر

يه  كدت ف ندام مشعترك أ كير. إلععالن 

ا مععععهزامالععععدولتان  مجععععددا الت

منيععة الترتيبععات األ بتنفيععذ اتفععاق

مصععععلحة ال  وعلععععى  2012لعععععام 

مشععتركة فععي إستمراراالسععتقرار فععي  ال

كععان مععن ف وجنععوب السععودان أيضععا

فوا،عععده  بنعععام الجسعععور بعععين 

السععودان  وأوغنععدا  وهععو مععا تجلععى 

محادثعععات جعععرام بوضعععوح أكبرفعععي إ

رفيععععة المسعععتوى فعععي الفتعععرة 

السععابقة علععى االتفععاق بشععأن حععل 

النععزاع فععي جنععوب السععودان فععي  

العععر،يس  قعععد ظعععلو 2015أغسعععطس 

عمليعععات السعععالم  يسعععتغلاألوغنعععدي 

ال يععزال يفعععل ذلعع    السععودانيةو

فلقا،عععه معععع الجماععععات المسعععلحة 

فععي  2016فععي أكتععوبر  الدارفوريععة

مة  ثات معع الحكو بدم محاد محاولة ل

)16(. 

 

سنوات األخيعرة أيضعا تو وّجعه شهدت ال

السععودان نحععو دول الخلععيج وروسععيا 

والصعععين  و بعيعععدا ععععن الحليععع  

 االستراتيجي التقليدي إيران. 

مليععون دوالر مععن  500 تلقععى السععودان

اإلمعععارات العربيعععة المتحعععدة فعععي 

جنبععا إلععى جنععب مععع ضععمان  ديسععمبر

مليععون  400أشععهر  و 6الوقععود لمععدة 

ودععععت  فعععي دوالر أخعععرى كوديععععة أ

 (.17يناير من هذا العام  

 

تبلععغ إسععتثمارات المملكععة العربيععة 

 15فععي السععودان حععوالي  السعععودية

 200دوالر و معععايقرب معععن  مليعععار

شععركة سعععودية تعمععل فععي السععودان 

 18.) 

 1000و للسعععودان معععا يقعععرب معععن  

يشععارك حاليععا فععي  جنععدي سععوداني

سعودية ها ال في  الحملة التعي تقود

العععيمن كمعععا إعتقلعععت السعععلطات 

السععععودية اثنعععين معععن النشعععطام 

عععن دعمهعع   لتعبيععره السععودانيين 

لحملععة العصععيان المععدني األخيععرة 

كمععععا أشععععار ."فععععي السععععودان 

قارب فعي نالمراقبو العالقعات  إلعى ت

بعععين حكومعععات الخلعععيج والنظعععام 

السععوداني فععي الجععانبين الععديني 

واألجتمععاعي  والتععي عززهععا بشععكل 

تب  عثمعانخاد طعه  مدير مك الحسعين 

. وهععذه العالقععات  الععر،يس البشععير

لى  إقنعاع  الوثيقة هعدفت محوريعا ا

الواليعععععات المتحعععععدة بتخفيععععع  

العقوبععات عععن السععودان فععي ينععاير 

2017. 

العالقععات مععع كععل مععن  عععززت الطاقععة

الصععين وروسععيا  مععع موافقععة األولععى 

أول محطععة للطاقععة  علععى تمويععل

النوويععة فععي شععرق أفريقيععا فععي 

وسععافر الععر،يس البشععير  السععودان.

توبر يع   إلى روسيا فعي  أك إثعر توق

التعععاون فععي  مععذكرة تفععاه  بشععأن

 مجععال الطاقععة  وأعلععن مععؤخراعن 

تجري فعععي الصعععي  سعععرحلعععة أخعععرى 

لتعزيععععز العالقععععات الثنا،يععععة 

والتعععاون السياسععى  واالقتصععادية

لدين.و عة  بين الب في مجمو كأعضعام 

ضوية  فع مة الع ي الدول الخمسعة دا،

حدة سين  مجلس األمن لألمع  المت  فتح

هععو  العالقععات مععع الصععين وروسععيا

سب دبلوماسعي ر،يسعي  ظهعر  مفتاح لك

تععدخلت  ذلعع  بشععكل خععاد عنععدما

شر ير فريعق الدولتان  لمنعع ن  تقر

حدة ععن  تابع لألمع  المت الخبرام ال

 من  السودان.  تهريب الذهب

 

وال تعععزال الواليعععات المتحعععدةتمثل  

العالقعععات  العبعععا ر،يسعععيا فعععي 

ثر عن األ ما   الخارجيةللسعودان  رغ

  لعقععدين مععن العقوبععات االقتصععادي

جود  والسمعة لذي يمثلعه و والضعرر ا

ت السعععودان علعععى قا،معععة الواليعععا

 .المتحععدة للععدول الراعيععة لإلرهععاب

سيا  ضع قلقعا ر،ي هذا الو وقد سعبب 

 كانعععت (.19  للحكومعععة السعععودانية

معععع  الوثيقعععة السعععودان عالقعععات
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بععن الدن  أسععامة ةستضععافإالقاعععدة  و

 تربطععهالععذي   و1996إلععى  1991مععن 

عات الجهعاد ال هعالقات خاصعة معع جما

حمعا  وجعيش  مثعلاإلسالمي الفلسعطيني 

مماسععبب جععو  االوغنععديالععرب للمقاومة

 مععن انعععدام الثقععة الشععديد بععين

 البلدين.

ما فإن قعرار إدارة أوبا  ومع ذل   

لرفععع العقوبععات  2017ينععاير  13فععي 

من العدخول  السودان عن  بععد فتعرة 

منععذ  فععي عالقععات ثنا،يععة مكثفععة

 20قععد انهععت    2016منتصعع  عععام 

عععام مععن الحظععر التجععارى االمريكععي 

السعععودانى  عكسعععت هعععذه السياسعععة 

العالقععات المتقاربععة التععي سععادت 

شهر بين البلدين  ستة ا ترة ال فعى ف

    االخيععععرة بنععععام علععععى تبععععادل

ععععالوة   .المعلومعععات اإلسعععتخباريه

علععى التحسععن الملحععوظ فععي وصععول 

ساعدات اإلنسعانية فور   الم العى دار

العععذي  والعععدور البنامواإليجعععابي

ايععد زلعبععه  السععودان وعلععى نحععو مت

 في أزمة جنوب السودان. 

أن   أوضعععحت الواليعععات المتحعععدة

عن  فع العقوبعات  قرارها المؤقعت بر

السععودان  يمكععن أن يكععون دا،مععا 

 وزارة تيومععا إذا تاكععد 180 وخععالل

ة وبنععام علععى الخارجيععة األمريكيعع

مصععادر  المعلومععات ذات الصععلة مععن 

موثوقععة  بمععا فععي ذلعع  المنظمععات 

ية ير الحكوم جراماتإ  غ  ن هعذه اإل

اإليجابيععععة السععععودانية  "قععععد 

 (.20استمرت"  

فالعالقعععات بعععين النظعععام  عمومعععا 

إدارة ترامععب الجديععدة والسععوداني 

لكععن الععر،يس  بعيععدة  عععن الوضععوح 

عععن أنععه"يتطلع الععى  البشععير اعععرب

 ( ".21ترامب    العمل مع الر،يس

لألهميععة الخاصععة لهععذا التقريععر  

هج االتحعاد  البد من إسعتعراض تغيعر ن

األوروبعععي  تجعععاه السعععودان  فقعععد 

بي تجعاه  حاد األور تغيرت سياسعة اإلت

 السعععودان وكعععان هعععذا التغييعععر 

بل إيطاليعا  من ق مدفوعا بشكل خعاد 

 المتحععععدة وألمانيععععا والمملكععععة

 فرنسا.و

   االتحععععععاد األوروبععععععي كععععععان

 دا،ماكمؤسسعععععععععععععععععععععععة 

تبعهععا يفععي السياسععة التععي  منقسععما  

مععع رفعع  معظعع  تجععاه السععودان  

اعضعععامه للتواصعععل معععع السعععودان 

 بصورة مطلقة.  

 المملكعععععة المتحعععععدةعملعععععت  

يا  معع الواليعات   بشكل أوثعق تاريخ

 المتحععععععععععععععععععععععععععععدة

والنعععرويج كمجموععععة الترويكعععا  

 فرنسعععععععاظّلعععععععت بينمعععععععا 

 معععع بصعععورة اكثعععر قعععوةتتواصعععل 

  كمعععا ظلعععت  بعععاريس المعارضعععة

لمحادثععععات  مفضععععلةالوجهععععة ال

ومركز اهتمععام ولمععؤتمرات المعارضععة

 ألمانيعععععععععا و  إيطاليعععععععععا

 علععععععععععى  دول اخععععععععععرىو 

 حكومة الخرطوم.

جئعين فعي أوروبعا فعي  بدأت أزمة الال

وفقععا  ةالسياسععي حسععاباتتغييععر ال

 ظععععععععععععععععععععععععععععروف لل

من  يد  لدول المحلية للعد  األعضعاما

و توسععع ا إلهتمععام بالسععودان مععن 

 وضعععععوع للسياسعععععة الخارجيعععععةم

  معععأولويععة مشععتركة  ذاتإلععى بلععد 

 إدارات العديععععععععععععععععععععععد

 . وكانععت الععدولفععي أي بلععد أوربععي 

تععرى األوروبععي  االتحععادفععي عضععام الأ

سابق أن  لى مسعتوى في ال التواصعل ع

غيععر مععع الحكومععة السععودانية  عععال

 جععععععععععععععععععععععععععععدوى  ذي

فععي سععوام حععدا  تغييععر بنععام فععي إ

 ذلععععععععععععع  البلعععععععععععععد

هذه  اإلقلي   في وأ مع تخعوف معظع  

الععدول مععن أن هععذا التواصععل مععع 

ضعععر الحكومعععة السعععودانية قعععد  ي

 بمعععععععععععععععععععععععععععواقفه 

 الداخليععة رامالدوليععة  ولكععن  وز

ماته  و لى أملوا علعى حكو اإلتحعاد ع

األوربعععي ضعععرورة اتخعععاذ إجعععرامات 

   معععععععععععععنيخفعععععععععععععللت

اجرين .إ ال  أنععه كععان أعععداد المهعع

 هنععععععععععععععععععععععععععععععاك

واسعععع معععن اآلرام حعععول   قطعععاع

سععودان بععين الععدول التعامععل مععع ال

واصععل الععبع  مععع ياألعضععام,فبينما 

 السععععععععععععععععععععععععععععودان

لى  ةالثنا،يع العالقعات صععيدعلى   ع

 نطعععععععععععععاق واسعععععععععععععع

متحعععدة   ألمانيعععا  والمملكعععة ال

خعععر وإيطاليعععا( تحفعععض العععبع  الآ

 هوكانعععععععععععت مشعععععععععععاركت

صر فقعط على المسعتوى المؤسسعي  وإنح

 علععععععى موضععععععوع الهجععععععرة 

ياسععة الهجععرة األوروبيععة  ولكععن س 

تقودهععا بشععكل اساسععى ادارة  والتععي 

 الهجععععرة والشععععئون الداخليععععة

 اإلتحعععععععععععاد األوربعععععععععععيب

 للتقعععارب و تتجعععه بشعععكل وثيعععق

 .التعععاون مععع الحكومععة السععودانية

عالقععات المملكععة المتحععدة المتطععورة 

  مععععععععععععع السععععععععععععودان



 

18 
 

او  كجععزم مععن   سععوام بشععكل فععردي

التحعععععاد االسعععععتراتيجية المتغيرةل

 .وهو موضوع هذا التقرير األوروبي

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

حقووق و والمشهد اإلنسوواني

  اإلنسان

 

 المؤشرات اإلنسانية
 

مر  السودان بعقود من التهميش 

  و تفاق  الوضع  السياسي واالقتصادي

  بسبب الصراعات الداخلية خلق ذل  

 تفاوتات واسعة وعدم مساواة بين

المركز والهامش . في 

الخرطوم وحدهايعيش  أكثر من ربع 

يد عدد زولكن ي السكان تحت خط الفقر

هؤالم  في شمال دارفور  على 

 (22 الثلثين.

 

وال تزال المؤشرات اإلنسانية الوطنية  

صعبة. ويذكر مكتب األم  المتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن العدد 

اإلجمالي لألشخاد الذين يحتاجون إلى 

انية في السودان يبلغ المساعدة اإلنس

 4.6ويعاني حوالي ( 23 مليون 5.8

مليون منه   من انعدام األمن 

الغذا،ي منه   مليوني طفل سوداني 

دون سن الخامسة  يعانون من سوم 

من هؤالم األطفال  550.000التغذية  

. (24 يعانون من سوم التغذية الحاد 

وال يقتصر سوم التغذية على المناطق 

النزاع في السودانف فإن المتضررة من 

( من األشخاد الذين ٪52الغالبية  

يعانون من سوم التغذية الحاد يعيشون 

في تسع واليات غير متأثرة  

 بالنزاعات.

 

الصراع  والظروف البيئية إن 

القاسية  مثل زيادة التصحر والقمع 

 يشكالن األسباب الر،يسية  السياسي

 ومعظمه إلى الدول المحيطة للنزوح 

بالسودان. ويقدر عدد النازحين في 

شخص بسبب القص   129 000ب دارفور 

في جبل مرة في مار  من العام الجوي 

 2.6الماضي  ليصل المجموع الكلي إلى 

. وبالمثل في  (25 ن شخص مليو

يقدر مكتب األم  المتحدة  المنطقتين

لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن هناك 

في  عشخص  تسبب النزا 800000حوالي 

فإن في كلتا الحالتين و. (26 نزوحه  

اعات المستمرة هي الدوافع الصر

 التي تقود للنزوح. ةاالولي

 

 مدنيالمجتمع ال
 

وطوال فترة هذا اإلستقصام  كانت تثار 

المجتمع المدني  فضاممسألة تقلص 

كمعوق أساسي أمام التحول الديمقراطي 

 حرية التجمع وتنته  في السودان. 

بشكل روتيني  على  والتعبير تنّقلوال

نة في الرغ  من أن هذه الحقوق مضمّ 

الدستور الوطني االنتقالي السوداني 

حقوق األفريقي لميثاق الو   2005لعام 

  والعهد الدولي اإلنسان والشعوب 

الخاد بالحقوق المدنية والسياسية  

 الذي وقع عليه السودان.

عن حقوق اإلنسان في  المدافعين إن

 عملون في ظل ظروف تتس السودان ي

قانون إن بالخطورةوعدم األستقرار . 

العمل الطوعي واإلنساني السوداني 

ينظ  دور منظمات    الذي2006لعام 

 يتطلبوالمجتمع المدني في السودان  

موافقة وزارية للتمويل   الحصول على

جميع المنظمات  يلزم و  األجنبي

سنويا مع لجنة بالتسجيل األجنبيه 

الهيئة  العون اإلنساني  وهي 

وظل  .(27 التنظيمية الحكومية 

 واالضطهاد االعتقال واالحتجاز التعسفي

ثيمات المستمرة تشكل  ال والتعذيب

التي تذخر بها الوثا،ق والمذكرات 

التي    االستقصام تلقاها هذاالتي 

النسام المدافعات تؤثر بشكل خاد على 

. وأفادت هيومن رايتس حقوق االنسان عن

ووتش بأن جهاز األمن والمخابرات 

واعتدى جنسيا على  الوطني "اغتصب

وأكد الشهود  الناشطات من دون عقاب"

المعاملة  أن النسام يتعرضن لسوم

عن  معهن ويت  التحقيقلفظيا مرارا 

 (.28الجنسي   تاريخهن

 

وفي اآلونة األخيرة  اعتقل الناشط 

الدكتور مضوي إبراهي  ددم  الحقوقي

 7الحا،ز على جا،زة حقوق اإلنسان في 

وال يزال يتعرض للتعذيب  2016ديسمبر 

 احتجاجا  على أثنام إضرابه عن الطعام

االحتجاز دون تهمة واثنامإضرابه عن 

في خطوة وصفتها منظمة العفو   الطعام

الدولية بأنها "دليل دخر على عدم 

تسامخ الحكومة مع األصوات المستقلة 

 29.) 
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التنمية  مركز الخرطوم للتدريب و

تراكس التدريب في  يوّفر – )تراكس(

حقوق اإلنسان عدة مجاالت  بما في ذل  

تمت مداهمة ووتكنولوجيا المعلومات.

من قبل   للمرة االولى تراكس مكاتب

جهاز األمن والمخابرات الوطني في 

  2015مار  

مرة أخرى بعد  أقل من جرت مداهمته و

كانت   و في كلتا الحالتين فعام واحد

أّته  المداهمةدون مذكرات  تفتيش. 

في  ركز تراكسستة موظفين يعملون بم

ضمن ته  أخرى "بالدعوة  2016أغسطس 

مل تح التيالدولة"  و لشن الحرب ضد

عقوبة اإلعدام. بينما ثالثة من هؤالم 

إلفراو عنه  اآلن  بعد ت  ا  الموظفين

إلسامات اللفظية  ومصادرة ل تعّرضواأن 

وحرموا من الطعام  جوازات سفره  

في مكاتب جهاز األمن   أثنام احتجازه 

 والمخابرات الوطني.

 

تدور فيه  فضام  الجامعات تمّثل 

  فيه تعرضف ويالسودان في  النزاعات

الطالب وأعضام هيئة التدريس بشكل 

عمليات تفتيش واعتقاالت ل  روتيني

استمعت هذه  2015عام الفي وتعسفية. 

المجموعة الى  نبيل أديب المدافع عن  

والذي أثار اعتقاله في   حقوق اإلنسان

 أبريل العام الماضي  احتجاجا سلميا

في وطالب جامعة الخرطوم .  جانبمن 

  اقتح  جهاز األمن الوطني 2016مايو 

مرة أخرى خالل لقام مع  مكتب أديب

مما أدى إلى إحتجاز  الطالب  من نشطام

 عشرة طالب وحبسه  إنفراديا.

 

كما استمعت هذه المجموعة الى جمعية 

  خريجي جامعة الخرطوم السودانية

ومقرها في المملكة المتحدة الذين 

 ذكروا أن الحكومة أصبحت أكثر تشددا

ورقابة على تعيينات الموظفين  وأكثر 

في تطبيق اللوا،خ المتعلقة  صرامة

منخ تخفيضات  وبالمناهج الدراسية 

صندوق دع  الطالب و  انتقا،ية من 

 كلها تضر

والطالب على  ةقدرة األكاديميالب

س يوادت الى تسيالدراسة بحرية 

    الجامعات 

وزع  تقرير حديث لمنظمة العفو 

واألمن    هزةالشرطةالدولية أن أج

االف  10اكثر من   اعتقلت  في دارفور

  2003في عام   الحرببدم طالب منذ 

منظمة  وأن االحتجاجات التي نظمتها

 تمت مقاطعتها  الطالب الدارفوريين

وت  القب  على المنظمين  بشكل روتيني

 (.30وتعذيبه   

سا،ل تحتل القيود المفروضة على و

للتحقيق  إخضاعهااالعالم  في السودان و

 إلهتمام األساسيمركز اومساملتها

المسلمة لمنظمات المجتمع المدني 

 .لهذا االستقصام

 

من  174ويحتل السودان حاليا المرتبة 

على مؤشر حرية الصحافة  دولة 180بين 

متأخرا  عن جميع جيرانه للصحفيين  

  (.31 الى جانب اريتريااالقليميين 

طبعة من  86هذه اللجنة  أن علمت و

قد تمت  مصادرتها من  طبعات الصح  

في العامين  قبل أجهزة األمن

عدد ال يحصى من كما أخضع الماضيين  

 قبلّية تسبقلرقابة  الصح   اآلخري

 اعتقالتوقي  او إلى النشر  و

قانون حرية اإلعالم  ويمثل صحفيين.

لذي ا  السودانية والمعلومات للحكومة

 خطوة في  2015ت  إقراره في يناير 

االتجاه الصحيخ نحو حماية الصحفيين 

 ولكن الجولة األخيرة من فومصادره 

 الضع  الذي العصيان المدني أظهرت

 حرية الصحافة.    همازالت تواجه

 

 قام جهاز األمن والمخابرات بمصادرة

اليوم التالي   والوطن  صح  التيار 

 بعد احتجاجات نوفمبر   اليام متتاليه

 من الشركام انتقادات  مما أثار

إليه  تأدى إلى إضراب دع و الدوليين

تمثل . ويالسودانيونشبكة الصحفيين 

 تسامخ ذل  في استمرار اتجاه عدم 

الحكومة السودانية  في أعقاب حمالت 

 .2015مماثلة قبل االنتخابات في عام 

 

 استخدام التعذيب
 

التهديدواستخدام التعذيب ال يزال 

 وقمع االحتجاجاتكوسيلة للسيطرة  

 قا،ما  في السودان ظلت مستمرةالتي 

 (.32في السودان  

 المتضمنة فيحقوق ال تحظر وثيقة 

  2005المؤقت لعام  السودانيالدستور 

التعذيب وغيره من ضروب 

 اولكنه والالإنسانية المعاملةالقاسية

تعريفا أضيق بكثير من ذل   ستخدمت

في اتفاقية األم  التعري  المعتمد 

   ويفرضالتعذيب  لمناهضةالمتحدة 

 ا  وتقّررالسودان موقعا عليه يعتبر

أشهر فقط  3 تبلغعقوبة قصوى بالسجن 

العقوبات مثل الجلد  إن (. 33 

البتر وصفت كعقوبات من  والضرب  وحتى

الرج  يستخدم   كما أن الشريعة 



 

20 
 

جرا،   كعقوبة فيمنتظمة  بصورة

 .(34النظام العام 

 

واأله  من ذل  أن المجتمع المدني ليس 

 تحدي  هذالديه من وسيلة للطعن او ل

االستخدام للتعذيب. وعلى الرغ  من 

ت المعروفة توثيق  العديد من الحاال

 أّي مقاضاةف تسمع او ترىنه ل  فإ

ذل  جز،يا إلى إعفام  عودوي

من المالحقة   المسئولين الحكوميين

 القضا،ية بموجب القانون السوداني

  قواتال /ر،يسةر،يس عطيما ل  ي

 .)35( بذل  إذنا  مسبقا   المعنّية

ظلت وزارة خارجيةالمملكة وقد  

في   اشطةالكومنولث نشئون المتحدة و 

 البالغ إزام ااإلعراب عن قلقه

والسلطات التي  صالحياتالو تفوي ال"

 لعام  الوطني االمن قانون يمنحها

الوطني  جهاز األمن والمخابراتل 2010

محتجزين ال"ويحضر بانتظام محاكمات 

 36.) 

 

 ادارة النزاع
 

 فععي دارفععور ادارة النععزاع تبععرز

لة ىكأحد والمنطقتين لى   أوضخ األمث ع

انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحد  فعي 

وتعتبععععر الحكومععععة  .السععععودان

والمعارضةهما المسؤالن عن اإلنتهاكعات 

قد افعاد  .المرتكبة ضعد المعدنيين و

فى  مراقبو ستقلين  حقوق االنسعان الم

أن    دارفععععععور والمنطقتععععععين  

عععن بشععكل ر،يسععي الحكومةمسععؤوله 

االنتهاكعععععات المرتكبعععععة ضعععععد 

 (.37المدنيين 

 

بتقوي  وطرد واتهمت الحكومة 

التى تعمل فى المنظمات غير الحكومية 

قبل الهجوم على   المجاالت االنسانية

جبل مرة العام الماضي ومن ضمن 

ت المنظمات غير الحكوميةالتي طرد

إلى المنظمة البريطانية   تيرفوند(

البع  جانب تقييد تحركات وعمليات 

غير قادرة  يوناميد(التزال  و .  االخر

في جميع أنحام دارفور   على العمل 

حكومة إضافة للخالفات السنوية مع 

للعمل,  فويضهاالسودان بشأن تجديد ت

ترك القوات  صوفا( وضع اتفاقيةتجديدو

عدم االتفاق هذا مهمة البعثة من 

الصعوبة بمكان مما  أدى الى تعطيل 

 .عملها

ليوناميد فان ا على أرض الواقعو 

  حمايةمن ال قليال   يمكن أن تقدم أكثر

حول أماكن التي تكفلها الضرورية 

وكان قد ت  رف  مواقعها وقواعدها. 

يق الشؤون ر،يس مكتب تنسمنخ 

 ايفو فريجسن نسانية في السودان اإل

في يونيو من العام  تأشيرة الدخول

الماضي مما دفع الشركام الدوليين 

إلى انتقاد ذل  القرار باعتباره"طرد 

 (".38بحك  األمرالواقع  

 

ل  في النيل األزرق وجنوب كردفان و

مساعدات كن هناك من وسيلة لوصول الت

الذين يقدر  اإلنسانية الى المدنيين 

منذ إندالع   نسمة 450 000عدده  ب 

 الحرب

المساعدات   ت  ادراو  2011في عام و 

اإلنسانية ضمن المفاوضات السياسية 

حول مستقبل المنطقتين  وكان كال 

الجانبين في المفاوضات يحاول توجيه 

 اللوم إلى الطرف اآلخر كمسبب للحصار.

 

األسلحة  تعرضتقد وبالمثل  

والتكتيكات والموظفين الذين  

اعات تستخدمه  حكومة السودان في النز

نقد لن  يلمنطقتالدا،رة في دارفور وا

مثل قص  المواقع  في قضايا حاد 

 استخدامو المدنية 

القص  كما ان األسلحة العشوا،ية  

الحكومي بطا،رات األنتونوف وأستخدام 

 القص 

بالقنابل بالبراميل والقنابل 

العنقودية أصبخ ثابتاف وهناك أمثلة 

كثيرة مثل الهجوم على سوق هيبان في 

ستة  تلالذى ادى لمقجبال النوبة 

 ا  غضبمما اثار  2016أطفال في مايو 

(. وفي 39النطاق  واسع ا  دوليّ 

ن  أشارت التقارير إلى أن يالمنطقت

 بعيدا  عن ه  ت  دفعقد المدنيين 

التي يلجأون اليها  المراكز الحضرية

مما المأوى من القص    عنبحثا  

 إلى اللجوم يضطره  في الغالب 

اتهمت  لكهوف أو مجاري األنهار. وقدل

هذه ل المتعمدستهداف الالحكومة با

المواقع المدنية  مثل قص  مستشفى 

تابع لمنظمة أطبام بال حدود في يناير 

2015  40.) 

 

 أنبعع مععزاع    تععرددتفععورفععي دارو

ها  مة خلف تي تقع  الحكو الفضا،ع ال

في  كل تل  الفظا،عتفوق  التي وقععت 

  2016ي سعععبتمبر ففععع.  المنطقتعععين

اسععتخدمت منظمععة العفععو الدوليععة 

المقععابالت  وصععور األقمععار الصععناعية 

يرواألدلة الفوتوغرافية  وقدمت   ا  تقر

ذكرت فيه أن حكومة السودان "استخدمت 
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كرر خعالل  االسلحة الكيميا،ية بشكل مت

 (".41الهجمات على جبل مرة  

يصل وهذا العمل  يشكل انتهاكا واضحا 

في لقاعدة احد ا لحرجة في  التمييعز 

إطار  القانون اإلنساني الدولي   إلى 

ذي اق األسلحة الكيميا،ية  الجانب ميث

السودان دولة طرفعا او موقععا  يعتبر

.وقعععععد شعععععرعت منظمعععععةحظر فيه

يق  األسلحةالكيميا،ية فى اجعرام تحق

جب  ما يو لمنع االسلحة الكيميا،ية. م

طرف  خرى  لة ا ية  على دو فعي اتفاق

قدم األسلحة الك لةيميا،ية أن تت  باد

 مصععداقية إضععافية  وال سععيماتحمععل 

شهود الم المصداقّية ية  وأشعار ال اد

 المضروبة قيود إلى أن ال

علععى العمليععة المختلطععة لالتحععاد 

األفريقي واألم  المتحدة   يوناميد(في 

ثور   تجعل المنطقة ستحيل الع من الم

 .ادلة مادية علي

 

حكومعة أثارت العديد من التقارير أن 

مثيرة سودان تستخدام الميليشيات الال

  مكافحة التمرد في دارفعورفي  للرعب

قوات الععدع  السععريع  وهععي أهمهععا

يد  مجموعةمن المقاتلين السابقين  أع

تعع   تأسيسععها وهعع  مععن الجنجويععد

في  استخدامه   في الهجمعات األخيعرة 

بموجب أوامعر   جبل مرة  على ما يزع 

وداني مباشرة معن نا،عب العر،يس السع

 (.42حسبو محمد عبد الرحمن  

  أقععر البرلمععان 2016فععي ينععاير  

لدع وداني مشروعالس   قعانون قعوات ا

لذي سعيتيخ  لالسريع ا تعيعين ر،يس ل

قا،ععد قععوات الععدع  السععريع ودمععج 

الميليشععيا مععع الجععيش الععوطني عنععد 

خاوف  تظل هنال  بعع  واالقتضام.  الم

قوات الدع   قويةبين الشهود أن دورال

عنععدما تسعععى  سععينمو فقععط  السععريع 

صادر  حكومة السودان إلى االستعانة بم

 في دارفور.جهازها األمني لخارجية 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

سياسوووووة المملكوووووة  

 المتحوودة فووي السووودان

 

 

 

العالقووات بووين المملكووة 

المتحوووودة والسووووودان: 

 لمحة تاريخية مووزة

 

المتشابكة التاريخ والثقافات إن 

أن العالقة بين المملكة المتحدة  فرضت

والحكومة السودانية ال تشكل سوى نسبة 

 بين الشعبين.الذي  ضئيلة من ذل  

 

 ا  موطنعع المملكععة المتحععدة تعتبععر

 ةالسععوداني تجمعععات الشععتاتقععدم أل

فععي العععال  الغربععي  ويرجععع ذلعع  

جز،يعععا إلعععى تعععاريخ المملكعععة 

الحععععاك   االمتحععععدة باعتبارهعععع

-األنجلععو السععتعمارخععالل االفعلععي 

حتععى االسععتقالل  1899مصععري  مععن عععام 

يعععيش و. 1956السععوداني فععي عععام 

داني حاليععا فععي سععو 000 50حععوالي 

العديععد وينتمععي المملكععة المتحععدة  

سودانيين هؤالم من  لى  ال الطبقعة ا

معععن العععذين المتوسعععطة والعليعععا 

يرسععلون أطفععاله  إلععى الجامعععات 

البريطانيعععة ويعععزورون المملكعععة 

فراد  كرر لر يعة أ المتحدة بشعكل مت

أسععره  أو الحصععول علععى عععالو طبععي 

ه  فعي السعودان.  تاح ل متخصص غير م

وكمععا أشععار تقريععر لجنععة مجلععس 

العالقععات حععول  2011اللععوردات لعععام 

بععين االتحععاد األوروبععي والسععودان  

الشعععبين  فععإن هععذه العالقععات بععين 

المقترنعععة بالعوامعععل السياسعععية 

المحليعععة  دفععععت العالقعععات بعععين 

المملكععة المتحععدة والسععودان فععي 

الماضععي وال تععزال تفعععل ذلعع  اليععوم 

واضعععععععطلعت الحكومعععععععة  (.43 

البريطانيععة بععدور دبلوماسععي نشععط 

فععي عمليععة نيفاشععا التععي أدت إلععى 

السعععالم الشعععامل لععععام  ّيعععةاتفاق

2005. 

 

ربية األخرى وعلى غرار القوى الغ

المشاركة في نيفاشا  كان ينظر إلى 

حكومة المملكة المتحدة بأنها كانت 
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في  2003/4بطيئة في االستجابة ألزمة 

فصاعدا  2005دارفور ولكن منذ عام 

دورا قياديا في المملكة المتحدةلعبت 

عملية السالم في دارفور وفي 

العملية  اليوناميد( وهي إنشام

المختلطة لالتحاد األفريقي واألم  

الوضع الة إحوفى المتحدة في دارفور 

حكمة الجنا،ية دارفور إلى الم في

 الدولية.

 فإنه بينما كانت أوسع  بشكلو

في  دهورتالعالقات بين الحكومتين قد ت

ة التنمية الدولية وزار فإنفترات  

توجيه  ظّلت تواصلالبريطانية 

نية من خالل المنظمات المساعدات اإلنسا

غير الحكومية الدولية ووكاالت األم  

. وقدمت المملكة (44)المتحدة

مع الواليات  المتحدة  جنبا إلى جنب

التي تمثل  المتحدة والنرويج  

من  ٪50مجموعة الترويكا  نحو 

مساعدات التنمية الخارجية التي 

و  2000تلقاها السودان بين عامي 

لمتحدة هي المملكة ا  وكانت 2009

الجهة المانحة الر،يسية لصندوقين 

استئمانيين متعددين من المانحين ت  

االتفاق عليهما في مؤتمر المانحين في 

 . 2005أوسلو في عام 

الروابط  توفي السودان  تعزز

عن  –من بين أمور أخرى  -الشعبية

افي البريطاني  المجلس الثقطريق 

واسع النطاق التعلي  الذي يشمل عمله 

والقيادة وبنام  االعمالوريادة 

ينظ  المجلس و. )45( االعالميةالقدرات 

الثقافي البريطاني أسبوع بريطانيا 

حيث يجمع في تل  ى في السودان العظم

أكاديميين وفنانين وغيره   المناسبة

لالحتفال بعالقات البلدين. كما أن 

في برامج  االمدالسودان شري  طويل 

للمنخ الدراسية والزماالت  فينينغ شي

يقدم دعما ماليا لطالب  الذي

مهنيين في إلى الماجستير المحتملين و

منتص  حياته  المهنية على التوالي 

)46(. 

 

سياسة المملكة المتحدة 

إلن  2015في السودان:منذ 

 الوقت الحاضر
إن الدور الذي قام به الممثلون 

الخاصون المتعاقبون للمملكة المتحدة 

للسودان وجنوب السودان  ووجود سفارة 

بريطانية كبيرة في الخرطوم  ووجود 

بين السودان ووحدة   وحدة مشتركة 

التنمية الدولية في السودان  يعكس 

المستمر  البريطانية التزام الحكومة

 بالسودان.

 

مة الحكومة البريطانية من خالل مساهو

  االستقصام إنجاز هذاالكبيرة في 

والبيانات المتاحة للجمهور  واألسئلة 

من الممكن بنام فإن البرلمانية  

صورة ألولويات سياسة الحكومة 

 البريطانية في السودان.

 

تدع  حكومة المملكة   - مناطق النزاع

دبلوماسيا واقتصاديا ومن  - المتحدة

لجنة االتحاد   -خالل توفير الخبرة 

  المستوى ةرفيع ةىالتنفيذ االفريقي

 جميع األطراف على االلتزام حثوت

بالمشاركة في اتفاق خارطة الطريق 

 لفريق الخبرام الرفيع المستوى

حامل  ها تحاد األفريقي. وباعتبارلال

ي  دارفور في مجلس األمن الدول لوام

الدعوة تواصل المملكة المتحدة  فإن

لليوناميد والوصول  إلى حرية الحركة

 المساعدات وكاالتغير المقيد ل

قوة من أجل اإلنسانية  والضغط ب

البعثة حتى  تفوي التجديد السنوي ل

ير التي حددها المعايب يت  االيفام

 .مجلس األمن الدولي

وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر جهة 

إنسانية للسودان  حيث تبلغ مانحة 

مليون  44النفقات المتوقعة أكثر من 

. 2017-2016جنيه استرليني في الفترة 

وقال الدكتور كريس بيكروفت  ر،يس 

وحدة السودان في وزارة التنمية 

الدولية البريطانية  إن اإلدارة 

 مرحلة من والتحول تتطلع إلى االنتقال

ل ساني المبكر إلى العماإلن تعافيال

 مرونة في مواجهة االزماتال تحقيق على

في السودان. ومن الناحية العملية  

سيؤدي هذا التحول إلى زيادة التركيز 

على النمو الشامل  وتمكين النسام 

إلى إيجاد حلول  والفتيات  والسعي

 دا،مة بحثون عن حلولدا،مة لمن ي

 طويل نزوحولئ  الذين يعانون من أل

 .األمد

 

 التهديدات اإلقليمية والهجرةمن  الحد

يركز عمل حكومة المملكة المتحدة  -

هنا أساسا على التطرف والهجرة 

والقضايا الحدودية المعلقة مع جنوب 

السودان. وفيما يتعلق بالتطرف  تعمل 

مع جامعة   حكومة المملكة المتحدة

العلوم الطبية والتكنولوجيا في 

لتنظي  ورش   الخرطوم وجامعة مانشستر

عمل لمكافحة التطرف  إلى جانب برامج 
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المجلس الثقافي البريطاني القا،مة. 

وأشادت المملكة المتحدة بالحكومة 

السودانية لجهودها في تبادل 

تية مع الشركام المعلومات االستخبارا

نفسها عن الجماعات  بعادالدوليين  وإل

اإلرهابية الدولية التي عصفت بسمعتها 

عمل الحكومة  في العقود السابقة. إن

البريطانية المستمر مع الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بالتنمية  

لجنة الرصد والتقيي  مع ومؤخرا 

المشتركة في جوبا  ور،اسة مبادرة 

طريق الهجرة في القرن األفريقي في 

أفريقيا  عملية الخرطوم( حتى يناير 

تظهر التزاماتها تجاه األمن   2017

 اإلقليمي والهجرة على التوالي.

 

حكومة  سّلطت - التنمية االقتصادية

 ما يدل على الضومالمملكة المتحدة 

من  ٪75أن االقتصاد السوداني فقد ب

عا،دات النفط بعد استقالل جنوب 

وأن سوم اإلدارة االقتصادية  السودان 

إلى  األموال الكافية حول دون وصولي

الخدمات األساسية. وأثيرت اآلثار 

السلبية لتغير المناخ والفساد 

باعتبارها تحديات ر،يسية لالقتصاد 

السوداني في السنوات المقبلة. ويركز 

عمل وزارة التنمية الدولية 

ة على التدخالت المحدودة البريطاني

في مشاريع   ذات االهداف المحّددة

ى المياه والصرف الصحي والتدريب عل

المساواة بين الجنسين وتغير مجال 

 المناخ.

 

يعتبر  – تحسين الحوكمة وحقوق اإلنسان

 االولوية فىالبلدان ذات  حدأ نالسودا

 لمملكةل بالنسبة االنسان حقوق

  حيث أكد تقرير وزارة المتحدة

أن  2016لعام  البريطانيةالخارجية 

ل   لحقوق االنسانالوضع العام "

 (.47 "يتحسن

 

وأثنت العديد من التقارير على 

لتزام حكومة المملكة المتحدة بحقوق إ

لسودان في السنوات اإلنسان في ا

شهود الضوم على حضور  سلطاألخيرة. و

المحاكمات  واإلعراب عن القلق إزام 

االستخدام المفرب للقوة من جانب 

األجهزة األمنية  ورفع حاالت احتجاز 

تمع الطالب والمحامين وأعضام المج

المدني. كما دعت حكومة المملكة 

المتحدة إلى تمديد والية خبير األم  

 المتحدة المستقل لحقوق اإلنسان.

وتنفذ وزارة الدفاع برنامجا 

للمشاركة في الدفاع من أجل زيادة 

الوعي بالمعايير القانونية الدولية 

وحقوق اإلنسان في القوات المسلحة 

 السودانية. وقد خضع هذا البرنامج

 2015مراجعة قضا،ية في عام  لقضية

محامي السوداني والالجئ لا تقدم بها

نور. وقد خفضت حكومة  عجبعلي 

المملكة المتحدة البرنامج في ضوم 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 

التي ترتكبها القوات المسلحة 

 السودانية.

أصبخ تعزيز التجارة مع  - التجارة

أجندة السودان أولوية جديدة في 

بينما اسة الحكومة البريطانية. وسي

اري النشط لسنوات الترويج التج ظل

سودان بسبب سجل ال امرا  معيبا  عديدة 

 من فإنفي مجال حقوق اإلنسان  

األدلة الحكومية  الواضخ  من خالل

والمراسالت الخاصة بين وزارة 

الخارجية والمنظمات غير الحكومية 

لروابط أن تعزيز ا  والبيانات العامة

ه ل االقتصادية ينظر إليه اآلن على أن

أهمية متزايدة. وبعد فترة وجيزة من 

التصويت لمغادرة االتحاد األوروبي  

ناقش السفير البريطاني مايكل درون 

التعاون التجاري واالقتصادي الثنا،ي 

في محاولة  السودانيةمع الحكومة 

بأن "خروو بريطانيا من  الطمأنته

ي لن يؤثر على العالقات االتحاد األوروب

بين المملكة المتحدة والسودان" 

كما دعا أرون أسامة فيصل   (48).

  ل تابة ستثمار لال الدولة ووزير

علی مدونته الخاصة التي  مقال لنشره

وزارة الخارجية وشئون  تستضيفها

 األعمالقطاع   وذل  لتشجيع الكومنولث

 السودانعلی االستثمار في  طانیالبري

وقد لوحض هذا الخروو عن  . )49 

السياسة السابقة في الممل ة المتحدة 

م من ارتفاع من خالل التقارير کجز

في اطار الحوار  درجة حرارة العالقات

االستراتيجي بين المملكة المتحده 

 والسودان.

 بين االستراتيجي الحوار
والسودان المتحدةالمملكة  

على الرغ  من أن أولويات حكومة 

المتحدة المعلنة عبر المملكة 

في السودان ل   المختلفه اإلدارات

  فقد حد  تحول 2015تتغير منذ عام 

  من خالل 2016هام في النهج منذ مار  

   . للمشاركة المتدّرجةسياسة جديدة 

وبنام على طلب حكومة السودان  بدأت 

حكومة المملكة المتحدة الحوار 

السودان ها وبين االستراتيجي بين
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وقد ت  إطالق الحوار في زيارة (. 50 

استمرت يومين إلى السودان من قبل 

المدير اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

في وزارة خارجية المملكة  والكاريبي

  2016نيل ويغان في مار   المتحدة

تلتها زيارة قام بها وكيل وزارة 

المملكة  اليالخارجية السودانية 

ر بينما  زا  2016المتحدة في أكتوبر 

السكرتير الدا،  لوزارة الخارجية 

سيمون ماكدونالد  السودان في السير 

جتمع وزير . كما ا2017يناير  10

زير بو الخارجية بوريس جونسون

الخارجية السوداني إبراهي  غندور 

على هامش اجتماع في روما لبحث 

العالقات الثنا،ية بما في ذل  

 التجارة.

 

 ووصف الحوار بمنه وسيلة "لتحقيق

التعاون فن المجاالت  ات االهتمام 

المجاالت  المشترر مع زيادة الحوار فن

  " )51(غير ظاهرة للعيانال

 

حكومة المملكة لما ذكرته  وفقاو

نها فقدت القدرة على فإالمتحدة 

بسبب  مناقشة القضايا المثيرة للقلق

 قضايا بشأن واضخ والمعلنموقفها ال

 سياسة إن ويقال. اإلنسان حقوق

 المملكة حكومة ستمكن هذه المشاركة

 السودان حكومةل التصدي من المتحدة

 االنسان حقوق قضايا بشأن أفضل بشكل

 التعاون تعزيز مع  السالم وعمليات

 في القضايا نفسه الوقت في الوثيق

 هتماما ذاتالبتي تعتبر قضايا 

  مثل الهجرة. وبينما كانت بادلمت

الدوام  حكومة المملكة المتحدة على

في  هاعمل وسفيرال اتتقي  عالق

رفع مستوى العالقات إلى  فانالخرطوم  

الوزاري من خالل الحوار  المستوى

 خطوة هامة. يعتبر

 

ر تغييرا في النهج من ويمثل الحوا

لمناقشات الخاصة  الى ا لنيالنقد الع

 " الي سياسةالعصاسياسة"من و

". ومع ذل   تصر حكومة ة"الجزر

المتحدة على أن هذا المستوى المملكة 

ال يؤثر على  تعاطييد من الالجد

المحكمة مذكرة اعتقال موقفها من 

لر،يس البشير  أو لالجنا،ية الدولية 

سياسة وزارة التنمية الدولية 

البريطانية بعدم تقدي  أي تمويل 

 مباشر إلى حكومة السودان.

 عملية الخرطوم
وفي جميع أنحام أوروبا  تهيمن 

على جداول أعمال السياسات  الهجرة

حيث تسعى الحكومات إلى معالجة أزمة 

الالجئين من مصدرها. فالضغوب 

داخلية تجبر الحكومات السياسية ال

إعادة النظر في على األوروبية 

 مراجعةأولويات سياستها الخارجية  و

 العالقات الدبلوماسية القا،مة.

عبر مرف السودان كبلد مصدر وويع

صورة معقدة في  ومقصد لالجئين

 اإلثيوبيونو اإلريتريونويهاجرللهجرة

لسودان شرق ا الي علي مدى زمنى طويل

 الي ان سعيتإلى جانب أجيال جديدة 

 االبي  بحرلل المؤديطريق ال  سلت

 الحروب وتسبب. أوروبا إلىالمتوسط 

األمن في دارفور  وانعدام األهلية

والمنطقتين  المقترنة بالقمع 

السياسي داخليا  في دفع العديد من 

 السودانيين لالنضمام إليه .

وجهة طبيعية  المملكة المتحدةتعتبر 

لالجئين السودانيين بسبب لكثير من ا

ت الحالي  الشتا مجتمع سودانيي

لفة الثقافية واللغة اإلنجليزية واإل

 كة المتحدة كانتبكون المملالمرتبطة 

كان وقد السلطة االستعمارية السابقة. 

بات طلالسودان رابع أكبر مصدر ل

اللجوم في المملكة المتحدة في عام 

 ٪47  وتشير التقديرات إلى أن 2015

 همخي  الغابة في كاليالالجئين في من 

 من السودان بأتون بفرنسا

 52). 

وروبا على هذه الضغوب أ ردإن 

مبادرة طريق الهجرة في  والمهاجرة ه

  المعروفة أيضا االفريقيمنطقة القرن 

 .) 53(باس  عملية الخرطوم 

 2014في نوفمبر  ت المبادرةوقد أطلق 

منتدى للحوار السياسي والتعاون ك

بشأن الهجرة بين الدول األعضام في 

وعدة بلدان من القرن االتحاد األوروبي 

  بما في ذل  أفريقيا األفريقي وشرق

مبادرة  هي عملية الخرطومولسودان. ا

 و الشؤون الداخليه  الهجرةاداره  من

وإيطاليا  بر،اسة  بالمفوضية االوربية

ون المملكة المتحدة للعملية حتى كان

حكومة  أكدت. وقد 2016األول / ديسمبر 

على األسئلة  رّدهاتحدة في المملكة الم

البرلمانية بأن عضويتها في اللجنة 

التوجيهية لعملية الخرطوم لن تتغير 

نتيجة انسحاب المملكة المتحدة من 

 االتحاد األوروبي.

وتتمثل األهداف الر،يسية في تطوير 

التعاون على الصعيدين الثنا،ي 
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واإلقليمي بين بلدان المنشأ والعبور 

غير  والمقصد  من أجل التصدي للهجرة

النظامية وشبكات التهريب الجنا،ي  

وتحسين تنظي  الهجرة القانونية. 

التي أثيرت  السياسيةوتشمل الخيارات 

في الوثيقة توفير التدريب وبنام 

حدود القدرات في مجال إدارة ال

اعادة والتعاون بشأن العودة و 

االتجار   ومنع ومكافحة القبول

المثال    من خالل  على سبيل بالبشر

 المناب بها تعزيز الوكاالت الوطنية 

 إنفاذ القوانين.

وتندرو عملية الخرطوم ضمن خطة عمل 

أوسع للقرن األفريقي تضع إطارا 

 خاللزام االتحاد األوروبي بالمنطقة اللت

 . 20(54)20-2015الفترة 

ل الوسيت  تنفيذ خطة العمل من خ

تئماني للطوارئ التابع الصندوق اإل

ستقرار من أجل اإلوروبي األتحاد لإل

سباب الجذرية للهجرة غير ومعالجة اإل

ظامية في أفريقيا  وهي دلية الن

لتجميع موارد كبيرة من  إنجاز مهام

جهات مانحة متعددة لتحقيق "نتا،ج 

وتحصل عملية  (55  فورية وملموسة"

من الخرطوم نفسها ايضا على تمويل 

مخصص إلدارة    مليون يورو 40مبلغ 

تأتي ( 21مليون يورو   6الهجرة  و 

مباشرة من الحكومة األلمانية. ومن 

المتوقع حدو  المزيد من جوالت 

التمويل في األشهر المقبلة مع تقدم 

دول القرن األفريقي بمقترحات 

 المشاريع.

  

وكان تنفيذ عملية الخرطوم بطيئا 

. ول  يت  بعد اإلعالن عن نشر (56 

مشاريع محددة لمنخ المنخ بموجب هذا 

جدول زمني االعالن عن المخطط  أو 

ارجية للتنفيذ  ولكن نشرت وزارة الخ

عن خطط  عامةاأللمانية  جيز( لمحة 

البرنامج في نوفمبر / تشرين الثاني 

2016  57.) 

 

وقد استخدمت بع  الدول األعضام في 

االتحاد األوروبي هذه العملية كنقطة 

انطالق لمزيد من ترتيبات الهجرة 

الثنا،ية. وقد وقعت إيطاليا في 

األشهر األخيرة على مذكرة تفاه  تسمخ 

 وردوتبإعادة الترحيل إلى السودان  

مذكرة معلومات قطرية جديدة من ال

أن وزارة الداخلية البريطانية 

الذين   من غير العرب  الدارفوريين

 معرضة فئةككانوا يعتبرون من قبل 

يمكن نقله  بأمان  اصبخمخاطر معينةل

 .(58 إلى الخرطوم 

ي لجزء الثانا  

النتائج والتوصيات      

      

الفصل األول:الصراع 

 وعملية السالم
فريععق الععدع  الثابععت مععن طععرف إن 

الخبععرام الرفيععع المسععتوى لألتحععاد 

ستحق الثنعام .االفريقي  ظل  ي قد  وو

الممثععل الخععاد للمملكععة المتحععدة 

تروت  كريس  للسودان وجنوب السودان  

السفير وطاق  السفارة   دا،معا  الى 

تفاقية سعالم تكعون الملتزمين  ناصرينم

سودانى لى أى  .فى صالخ الشععب ال وع

الحجعة  حال   فان المعراقبين كعرروا

كة المتحعدة ركعزت  بأن سياسعة الممل

كبير على مستوى مناقشات النخبة  شكلب

مة السعودانية   علعى  من قادة الحكو

بممثلععى  ةجععاد تتصععاالجععرام احسععاب ا

 المعارضة والمجتمع المدنى.

متناقص :الاألثر   
تعترف حكومة المملكة المتحدة بحعق   

مة بأن برسالم دا،ع   اقا تل  تعت تح

ضايا العفي  ا  موقعا  مركزي  بالدحل ق

كان ذل  يعنى تحقيق  سوامالداخلية   

انخفععاض عععدم  يصععحبهاقتصععاد مسععتقر 

 المسعععاواة  او كعععان يعنعععى تحعععوال  

. كذل  تؤكد حكومعة  شامال   ّيا  ديموقراط

المملكعععة المتحعععدة   ان السعععالم 

المسععتدام فععى السععودان هععو االسععلوب 

االكثععر فعاليععة لتحقيععق المصععالخ 

معرفعععة ان حعععروب البريطانيعععة   ب

للهجرة    يالسودان هى الدافع الر،يس

فة ت هروان المجموعات المتطر فى  زد

ستقرار . نزاعاتاوقات ال عدم اال إن و

 شاملة سالمتسويةسالم دا،  يستدعى  أىّ 

هات . بلغ حجما  يزيد على مجموع اجزا،

ويجب ان تتجذر بتنعازالت حقيقيعة معن 

.  يض  الجميعوعد بمستقبل بو طرفينال

يت  التوصعل  التى سالمالاتفاقيات إن 

 ةاالنهععاك وبععدون ر يعع نتيجععةاليهععا 

مدى    مرجخطويلة ال ان  لعيس معن ال

ية المؤكعدة  صمدت امام الضغوب المحل

يات فعى  كما اوضحت الكثير من االتفاق

لقععدت تعع  ابععال  تععاريخ السععودان . 

مجموعععععععععه البرلمانيععععععععه ال
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البريطانيععةلجميع االطععراف للسععودان 

ن ا  في معرات عديعدة دان وجنوب السو

فع لبس الحكومة السودانية  لعديها دا

للدخول فى مفاوضات حقيقية تعؤدى  قوي

وعلععى الععى اصععالح سياسععى حقيقععي . 

المسعععتوى المحلعععي فعععإن الحكومعععة 

تواجععه معارضععة ضعععيفة  السععودانّية

اعلنععت  قععدوكثيععرة االنقسععامات   و

حالععة طععوارئ  السععودانّية( الحكومععة 

طر ساد من تغطى طبقات من الفل داخل أ

شيات مشتريات  السالح واالتفاق على ملي

.وعلى الرغ  من انهعا  مساعدة جانبيه

  اال  السنوات الماضيةمن  توحدا  أكثر 

ان المجموعععات المسععلحة المعارضععة 

 علعى تقريبعا كادت تقضيضعيفة . وقد 

جنعععاح  –حركعععة تحريعععر السعععودان 

عبدالواحد فى الهجوم االخير على جبعل 

تلعع   تععتحك ال   واآلن  2016مععرة فععى 

لة نسعبيا  الحركة إالّ  ناطق قلي فعى م

فى  نت  واصبحت لها شرعية اقعل مماكا

 فريق  أكدوالسنوات القليلة الماضية. 

السودان ب المعنيالمتحدة  خبرام االم 

عدل   تعيحرك"  ان 2017فى ينعاير  ال

مناوى  –تحرير السودان  و (والمساواة

"    ا وجود فعى دارفعورمل  يعد له (

ا تعمععالن غالبععا فععى جنععوب مععفقواته

واجهعععت و . (59  السعععودان وليبيعععا

 -تحريععر السععودن ل الشعععبّية حركععةال

يرة لقبعول  شمال ية كب ضعغوطا امريك

يصعععال االعانعععات مقتعععرح امريكعععى إل

ها المقعدرة  عد ل االنسانية  و لع  ي

 خاروكبيعرة  حراز نجاحعات عسعكرّيةإل

منععاطق التععى تسععيطر عليهععا نطععاق ال

 موقععه. سياسيا   عزز البشير  حاليا

ها ا في أعقاب ل  حول النتخابات المخت

  وذلععع   2015دوليعععا فعععى معععايو 

خاب العوالة بتعييعنه   هباستبدال انت

 ىقبضته علع عزيزالر،يس   وبت بواسطة

إجعرام حزب المؤتمر الوطنى معن خعالل 

تعععديالت وزاريععة متتابعععة .دوليععا   

حكومة السودان  وضعها المتغير أدركت 

بوذةمن  لة من العى حليع   يّا  دولّ  دو

فعععإن تقليعععديا   و اسعععتراتيجى . 

المملكعة  فعي   صوت جهيرن بيلمنتقدا

سيلزمون المتحدة واالتحاد االوروبى   

بسععبب أولويععاته  السياسععية  الصععمت

الحكومععه  تحالفععاتامععا الداخليععة . 

جديدة مع روسيا والصعين ال السودانية

ان  رجّخودول الخلععيج   مععن غيععر المعع

نععتج عنهععا ضععغوب فععى مسععا،ل حقععوق ت

حدة  االنسان   ومع اعالن الواليات المت

ضى   فعان  شهر الما رفع العقوبات ال

 ه ل  يععدان دركالحكومة السودانية ت

نقاب قليلعة  سوى لدى المجتمع الدولى

 للضغط  عليها .

 

 

للمجموعععة  ذكععر:  الحوووار الوووطنن

 البرلمانية لجميع االطراف

ان عمليعة  السعودانللسودان وجنعوب  

الحوار الوطنى الحكومية   المسماة " 

شخصعيات المونولوو الوطنى " من قبعل 

مة تالمعارضعة  في  مة ملتز كس حكو ع

كن  كلماتب يق ول اتفاقية خارطة الطر

يا شعامال  ليس بروحها . ان حوارا وطن

شأنيجب ان ي ضايا  علي من  سامق  إقت

لى  السلطة ووضع الدستور والمصالحة ا

يعاملهععا كقضععايا  واال  مسععتوى وطنععى

هامشععية . لقععد تجاهلععت الحكومععة 

عة  فل قا اتفاقية خارطعة الطريعق بق

الحوار فى العاشر من اكتوبر   معلنة 

انها تنوى السير الى االمام فى عملية 

 امسودة الدستور المؤسسة على توصياته

الزمععات كمععا الحععض عضععو مجموعععة او. 

فى ذلع   لور   نا  تي الدولية   ماج

م  رجّخالوقت   فان الحكومة من غير ال

نازالت اساسعية اذا اسعتمر  ان تقدم ت

الوضععع علععى مععاهو عليععه حاليععا فععى 

 . (60 مصلحتها

–– 

التقدم فى قضايا اساسية فى عملية إن 

السالم  يتطلب حكومة بريطانية نشطة   

قدة ب نيوفى اوقعات نا أن   وشعكل عل

  كجعزم معن  الدولّية تخدم شرعيتهاتس

جب ان  ساليب بنعامة . ي الترويكا با

تبين حكومة المملكة المتحدة انه بعد 

كومى علعى  خمسة اشهر معن الضعغط الح

ية  ندام السودان للتوقيع علعى اتفاق

ه  خارطة الطريق فى شهر اغسعطس   انّ 

مسععتعدون لممارسععة نفععس الضععغط علععى 

 .تتنازال بتقدي  تقومكي الحكومة 
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سجل دائم من عدم االلتزام 

: 
الشععهود مععرارا علععى الحاجععة  ركععز

المعععدعوم  نخعععرابالللمزيعععد معععن ا

  عنععد مواجهععة حكومععة  باالنتقععاد

تاريخى  ظهرتودانية أس تزام  عدم ال

تسعويات كل من االتفاقيات الدولية وب

حكومة السودان  إن . المحلية السالم 

نود تجاهلحتى اآلن تظّلت  اتفاقّيعة  ب

بول   السالم الشعامل لب ق تى تتط ال

التنوع والتحول الديموقراطى الشامل 

وضع ادارى خاد فى ابيى والنيل منخ و

 كذل و.  (62  االزرق وجنوب كردفعان

وثيقة الدوحة للسعالم الوصعول  بلّ تتط

الكامعععل وغيعععر المقيعععد لقعععوات 

ولكعن  كان في دارفورالي ماليوناميد 

ية الحكومة السودانية تتجاهل  اتفاق

نى . كعذل   موق  القوات بشعكل روتي

م   ظر اال تخرق الحكومة السودانية ح

من لمتحدة ادخال السالح الى دارفور ا

ث   استيراده من الصين وروسيا خالل 

 .(63 تستخدمه من بعد ضد المدنيين 

يخععرق السععودان بشععكل روتينععى كمععا 

 لمناهضععةاالمعع  المتحععدة  اتفاقيععة

 لحقععوق لالتعععذيب والعهععد الععدولى 

ي   المدنية والسياسية واتفاقيات جن

سطة االسلحة المسعتخدوتخرق .  مة بوا

 ععععاييرالحكومعععة السعععودانية الم

الدوليععة الموضععوعة فععى اتفاقيععات 

العععذخيرة العنقوديعععة   ومعععؤخرا 

اتفاقيعععععة حظعععععر االسعععععلحة جدا

 اوامععر االعتقععالوتبقى .الكيميا،يععة

ية  بواسطة المحكمة الجنا،يعة الدول

ضععد خمسععة مععن القععادة السععودانيين 

الععر،يس كمععا ان عالقععة  المعععروفين

هذا  البشير يستمر فى التغاضعى ععن 

ويسافر الى بلدان عديدة   بما  االمر

لىالبلدان ال بع   فى ذل   موقععة ع

االساسي للمحكمة الجنا،ّية  روما نظام

نه . يركز المراقبون علعى الدولّية ا

ضغط عالمى مؤثر   فليس ممارسة  بدون

لر،يس ما هناك  يدعو لالعتقاد بعان ا

هذه البشير سينظر الى عمليّ  ة السالم 

 بشكل مختل  .

السوودانية تصرف الحكومة إن سلور و 

هر دارفور " ي النزاع فيفن  فا  وية

من اليخاف  عسكري كهيكلنةام وك اووهه

 "  عووووووووووالمي ا عقووووووووووأي 

  (61) منةمة العفو الدولية    

تقدم فعى احعدا  تغييعر واينما حد  

ل   الحكومة السودانيه سلوك  كان ذ

ية ودجهل يعود  وقعد  .متضعافرة دول

شتركا كان جهدا دوليعا ل    م هعو ذ

لذي  لر،يس بعاراك  الجهد ا قاده ا

من الممكعن إجعراماوباما     وجععل 

حععول تفريععر المصععير  2011اسععتفتام 

  وكذل  كعان  الجنوبيينيين سودانلل

االجمععاع الععدولى هععو الععذى اجبععر 

لة علعى االدولتين  لو  علعى طاو لج

عام  هجلعيج أزمعةالمفاوضات اثنام 

يجعب اال و ودون مثل هذا الجهعد.2012

 نتوقع شيئا مختلفا فى هذه الحالة .

خيارات سياسة المملكة 

 :المتحدة
كرد فعل   يجب ان تسعتخدم المملكعة 

للضعغط  مزايعاالمتحدة مالديها معن 

فىالحكومة السودانية  على  للعدخول 

 حسنةال تتوفر فيها النوايامفاوضات 

. 

الاغط االقتصادى كاغط 

 سياسن :
العصيان المعدنى االخيعرة    إن موجة

التععى تسعبب فيهععا رفععع العدع  ععن 

ثر ت  الوقود واالدوية ذكرنا بعان اك

ضع   هو بالنسعبة نقاب ال للخرطعوم 

لقععد صععارت اقتصععادها المتععداعى .

اهععدافا  العقوبععات واعفععام الععديون

ر،يسة لحكومة السودان فى المفاوضات 

 إن ضععربمععع الشععركام الععدوليين . 

التعععدفقات الماليعععة الدوليعععةغير 

المشععروعة   مععن الممكععن ان يصععبخ 

حاسععمة لضععمان بقععام هععذه وسععيلة 

تبقععى داخععل  التععدفقاتو داتااليععرا

كون اداة  االقتصاد السودانى   وان ت

لجلب الحكومة الى  الر،يسيهمساومةال

مة  التفاوض طاولة .قد تستطيع الحكو

ية  مواجهة قضية الدع  للوقود واالدو

االدارة االقتصعادية سوم  ولكن مشكلة 

االمنععى المتضععخ  وشععبكات  هيكععلوال

ستسععتمر  النطاقالواسعععة المحسععوبية

كل معن الواليعات  .لسوم الحض   فان 

ن االمتحدة واالتحاد االوروبعى يتحركع

فى االتجاه المضاد . فى يناير اصعدر 

 الععر،يس االمريكععى بععاراك اوبامععا

ية  ةالزال ّيا  تنفيذ ا  أمر حينذاك غالب

علعى السعودان المفروضعة  العقوبات 

خععالل سععتة اشععهر مشععروطة باسععتمرار 

مة  سودانية وتعرخيص تعاون الحكو ال

بتخفي  العقوبات فورا .ركز االتحعاد 

ي   االوروبى على اعفام العديون وتخف

كععدافع ر،ععيس يعرضععه مقابععل  عبهععا

التععععاون السعععودانى فعععى موضعععوع 

من ف   وبالتالي.  (64 الهجرة بدال 

حاد االوروبعى اعفعام  ان يستخدم االت

ير لتعزيعز ال الديون كنقطة ضغط تغي

 هدانية   فانعلحكومة السواسلوك من 

 أوثق حول يعتبره وسيلة لبنام تعاون
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قد و اعادة المهاجرين الى السودان .

ية بجالم اشارات   المجموعة البرلمان

للسععودان وجنععوب  االطععرافلجميععع 

الوقت قد حان لتبني  الي انالسودان(

جب  اي  مفاوضات حول اعفام الديون ي

 ارتبععاب وثيععق بمؤشععراتان تععرتبط 

حل وسعط تقدمعه تنازالتل مة  و الحكو

 . السودانية

سماةإن  مجموعة الحمالت االمريكية الم

الحظت فى  (اناف بروجكت  مشروع كفاية

حديث  وثيقتها انه الوقت المناسب لت

وتطععويراجرامات اقتصععادية بواسععطة 

"تسععريع ضععغط ممععنهج علععى النخبععة 

فى موظعلى كبار السودانية الحاكمة و

 جعراماتهذه االيجب تنسيق  ". الدولة

بعنايعععة لتجنعععب السعععلبيات غيعععر 

المقصععودة علععى الشعععب السععودانى 

 خصوصعععا فعععى الجوانعععب الصعععحية 

 –واالنسانية واالكاديمية ومن الشععب 

عى   هعذا  –الى  الشعب . بشعكل واق

يعنى بذل الضغط االقتصادى على اولئ  

المسئولين عن الجرا،  فعى السعودان 

جهععاز األمععن والمخععابرات وباالسعع  

و القععععوات المسععععلحة  الععععوطني

( وعلى هذه القطاعات التى السودانية

وعلععى وجععه ل سععلوكا قمعيععا . تمععوّ 

ركععز المراقبععون علععى    التحديععد

االجعععرامات االقتصعععادية امكانيعععة 

تجارة العذهب بعدارفور  نحوالموجهة 

،د المليشعيا  يتحك  فيهعا قا التي 

 موسى هالل .

الضععغط الدبلوماسععى باالضععافه الععي 

ية النشط على الطعر فاوض بن فين للت

جرامات االقتصعادية  خالصة   فعان اال

المحددة من الممكن ان توفر للمجتمع 

الععدولى نقععاب ضععغط قيمععة لتشععجيع 

تغييعععرات سعععلوكية معععن الحكومعععة 

هععذا الضععغط يجععب ان والسععودانية . 

تى كون  يستمر بعد االشهر الستة ال ي

ها من فيها للواليات المتحدة قوة ضغط

 . حاليا لقا، اخالل نظام العقوبات 

 التواصل مع المعارضة :
ان المشاركه مع المعارضعهوالزيارات 

حده كه المت  التتبعادالو  الي الممل

ية االبيانات ال  رفيعه المستوي يجاب

ترسععل اشععارات ضععرورية  علنععة الم

 للحكومععة السععودانية ولمعارضععيها

 والمجتمع الدولى الواسع .

يع وتشعر  المجموعة البرلمانيعة لجم

 للسععودان وجنععوب السععودان األطععراف

بعععالقلق معععن ان بعععدأ الحعععوار 

بين المملكعة المتحعده  االستراتيجي 

يواصععل اتجاهععا لمععنخ  والسععودان

مععع الشععرعيه للحكومععه السععودانيه 

حرين بالرغ  و.  اقصام الممثلين اآل

من ان حكومة المملكة المتحدة تعوفر 

فان  سودان    ندام ال سريا ل دعما 

بعر ععن مجموعات المجتمع المعدنى تع

حدة  خيبة االمل من ان المملكعة المت

ب دورا دبلوماسعيا نشعطا معع عل  تل

نى و المعارضة . تراف العل بدون االع

والواضخ بمجموعات المعارضعة   فعان 

عععدم التععوازن هععذا يهععدد حياديععة 

 المملكة المتحدة .

المملكة المتحدة  ان االستقصام استمع

انهععا  او اعتبععرتكععان ينظععر اليهععا

ظام الخرطعوم لععدد معن  قريبة من ن

توفرت  التياالدلة وضحت أوالسنوات . 

بان التعاون   في اطار هذا االستقصام

بععععين العسععععكريين السععععودانيين 

مصالخ ال ضارب فيوالبريطانيين خلق ت

دة مععع حععمععع تعععاون المملكععة المت

حدة حعول  مجموعة خبعرام االمع  المت

السععودان  وان العالقععة بععين مععوظفى 

ضو باب زارة الدفاع البريطانيعة وال

من العسكريين السودانيين قعد   حعدت 

 ضععغوب الدبلوماسععية فععى الماضععىال

سرا  يل ان.وق المملكة المتحدة دعت 

مععوظفين مععن مجموعععة خبععرام االمعع  

المتحدة حول السودان ومفكرين كبعار 

غيععر و اكثر ليونععهخطععا االن يتخععذو

علعي مع الحكومة السودانية    متشدد

وثيقة الدوحة للسالم  المثال فيسبيل 

اشععارت الوثععا،ق الوقععت  . فععى نفععس

مل وجودالمقدمة إلى  ،  تحا ضعد  دا

ت دفعومجموعات المعارضة السودانية. 

شكل مسعتمر  حو المملكة المتحدة ب  ن

قا،مععة علععى وضععع قععادة المعارضععة 

  المتحدة ورفضعت معنحه  عقوبات االم

دخول الى المملكة المتحعدة تاشيرات 

رفضععت المملكععة المتحععدة  مععاك.(65 

ندام السودان على الرغ  من  استضافة

توقيعععه اتفاقيععة خارطععة الطريععق  

حاولتععععه لالتحععععاد كمجموعععععة مو

 وعلي النقعععي  معععن ذلععع معارضعععة.

ان كععل مععن فرنسععا بالمقابععل  فععو

ا نفس ن ليس لديهميوالمانيا   واللت

 وثيقععة الصععلةالعالقععات التاريخيععة 

اجتماعععات السععودان   استضععافتا ب

عملية  وتعزيز لندام السودان لتطوير

المجموععة  تعدركالسالم فى السودان .

للسعودان  طعرافاالالبرلمانية لجميع 

االنقسامات المستمرة ب وجنوب السودان

بعان عترف تانية وفى المعارضة السود

وحععق  مععن حععق االنتخععابالحرمععان 

لكععل اطععراف المؤسسععة المواطنععة 

  واالستيام يدفع بعدم الرضى السياسية

ضوع شعرعية و فى السودان .  يظعل مو

سلحة الم ممثلعين لشععب كجموعات الم
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سا ل  دارفور والمنطقتين بحق موضع ت

ع وش  ضمان بعان و ده  ووليس هنال  

تحمعل أيّ متعدد وديمعوقراطى  بسودان

ما على اى حال   .واكثر مصداقّية طال

جّديان المملكة المتحدة تق  ب  شكل 

ورام عمليععة سععالم االتحععاد االفريقععى 

خالف  كوسيلة لتحقيق سالم فى مناطق ال

سها كوسعيط   فانها يجب ا ن تظهر نف

 سالم مستقل .

التواصل مع المجتمع 

 المدنن :

 

مستقبل السودان فى ايدى مجتمع  يكمن

نوع يمثعل ر يعة امعة  مدنى نشط ومت

ان دععع  هععذا    متفا،لععة وشععاملة .

ق هععو الطريععالتحععول الععديموقراطى 

سالم دا،  فى السودان  لتحقيق الوحيد

لعععدم  إن أحععد االسععباب الجذرّيععة .

هو  فى السعودان  االستقرار الداخلى 

وسوام  .اهمال الهامش بواسطة المركز

يل االمعد  تجلى ذلع  في النعزوح طو

طالب العذين فعي او  ن رافورييلدل ال

يجدون عقبات دا،مة امعام تطلععاته  

فان  ق حعمن  نالحرمعااالكاديمية   

صادي ثل  المواطنة السياسى واالقت  يم

لهذا السعبب فانعه و.  ّيا  مركز ا  معلم

عقب اى وق  الطعالق النعار   يجعب ان 

 اتسععتخدم المملكععة المتحععدة نفوذهعع

ان الحععوار الععوطنى   الععذى  لتؤكععد

عام المنصعرم   هعو  انتهى نهاية ال

فقط مرحلة افتتاحية لعمليات مصالحة 

هذه  يجب ان تسمخ .شبه قومية وقومية

سععماع إلكععل السععودانيين  العمليععات

 نععازحينته    بمععا فععى ذلعع  الصععو

جئععين , وان يكععون ممععثال لكععل والال

القطاعععات   بمععا فععى ذلعع  النسععام 

صععحفيين لديميين واوالشععباب واالكععا

ضعععام النقابعععات والمهنيعععين واع

طى و .والمزارعين والرعاة يجب ان يع

يدة    اهتمام لتل  المجموععات الجد

ثل  االصغر عموما  وغير المنتمية   م

ضافة مجموع  ات العصيان المدنى ع باال

الشتات الكبير فى المملكة لمجموعات 

غير  ا    الذى يظل نسبيا بئر المتحدة

ظرالمعلومات ومن مطروقة   وجهات الن

وزارة الخارجيععععة لععععوالشععععرعية 

وجهات نظره  تعتبر ن إ .والكومنويلث

كععل مععن  حاسععمة فعي تقيعي  سععرديات

ما  لى  الحكومة والمعارضة والنظر ا

ه   سالم المباشعرة لف ية ال بعد عمل

ماورامهععا مععن ديناميععات اقتصععادية 

 وسياسية .

 

 

ك –قرفنا  ها  "  عوالتى يمكن ترجمت

فى  ست  نا "   تأس لقد فاض الكيل ب

بمجموعععة مععن طععالب  2009اكتععوبر 

صويتالجامعة لتشجيع النا  ل فى  لت

.  2010نتخابععات القوميععة لسععنة الا

التى يقودها الشباب     قرفنا( حركةو

كة  حرب والفسعاد هي حر ضة "لل معار

ضد  والدكتاتورية والظل  والعنصرية 

مر االقليات " وتسعى السقاب حزب المؤت

 سلمّيةخالل وسا،ل من  الوطنى الحاك 

 . (66معععععععععة  فعععععععععى المقاو

يا  قرفنا   التى لها من االتباع حال

تابع  علعى الفعيس م 90000اكثر من 

هابأك تص  نفسها بو ير منتميعة  ن غ

سية يّ وانها ليست تابعة ال  مؤسسة سيا

او  سّنا  يسيطر عليها السياسون االكبر 

.لعبععت  (67 الرجععال او المهنيععون

قععادة فععي النسععامدوما دورا هامععا  

كة حمعالتكما اطلقعت لحركة   ا   الحر

ضععد االغتصععاب والعنعع  الجنسععى ضععد 

النسععام السععودانيات بواسععطة قععوات 

 االمن .

مدنى عالجولة االخيرة من ال صيان ال

ان بعع تكععون بمثابععه تععذكيريجععب ان 

 -البريطععانى االسععتراتيجى الحععوار 

تحركععه السععودانى . كمشععروع حععوار 

عدم  النخبة  اليمكن ان يخاطب جعذور 

سودان    والسخط الشعبي الرضى فى ال

عات  ويجب ان يوازن بدع  مؤكعد لتطل

 الشعب السودانى الديموقراطية .

توصيات حول عمليات 

 :السالم

 

مة البريطانيعةينبغي على  ان  الحكو

الحكومة السودانية لتقعوم  على تضغط

بموجععععب  وتعهععععداتهابالتزاماتها

وان تخلععق  اتفاقيععة خارطععة الطريععق

بيئة مال،مة لحوار حقيقى وطنى شعامل 

ع اععععالن وشعععفاف   متماشعععيا مععع

 .2014فى سبتمبر  الصادرالترويكا

مة البريطانيعة ن ا ينيغي على الحكو

عفام تؤكد ايضا ان اى اعتبار يعطى إل

يجععب ان  او تخفيعع  عبئهععا الععديون

وخاضععع  لعععدا،ياتايععرتبط بايقععاف 

مه  للرقابة بعالمنطقتين  بصوره دا،

 المسعاعدات للسعكانووصول   ودارفور

لى  ومعرضين للخطعر لها ينالمحتاج ع

ال وتقدم   دالبال كامل انحام  امتداد

 نحو الديموقراطية . نكود فيه
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بعد توقيع اتفاقية خارطة الطريق فى 

الحكومععة   يجععب علععى  2016اغسععطس 

ان تععدعو وفععد نععدام  البريطانيععة

السودان لزيعارة المملكعة المتحعدة 

كعدليل  ومنظمه مناقشات مححدةجرام إل

طرفين. يجعب ان و المشاركه مع كال ال

من المجلس  الحكومة البريطانيةتطلب 

التنفيععذى لمنظمععة حظععر االسععلحة 

من ،ايالكيم ية الحصول على توضيحات 

الحكومععة السععودانية حععول المععزاع  

فى بانها استخدمت ا ية  سلحة كيماو

من  جبل مرة بموجعب البنعد التاسعع 

اتفاقية االسلحة الكيماوية . اذا ل  

ن هععذا   فععان عليهععا ان تطلععب يضععمّ 

ند التاسع تفتيشا  للموقع بموجب الب

 ة الكيماوية .من اتفاقية االسلح

 الفصل الثانن :

 التطرف 

 

لتطرف ل  خطيرالتهديد الالنظر إلى ب

لمملكة المتحدة   االمن القومي ل على

في مة السودان فان التعاون  مع حكو

هاب باال مجال مكافحة لى االر ضعافة ا

ل المعلومععات االسععتخباراتية   تبععاد

. وهععو لععيس حتميععا  ضععروريا و عتبععري

يد . قد  بالشئ الجد كز الف شعهود ر

 ادات لهذا االستقصامإفالذين ادلوا ب

علععععى ان تبععععادل المعلومععععات 

االستخباراتية بين المملكة المتحعدة 

عقعد مته فى منتص  الوالسودان وصل ق

حادي والعشعرين.   االول من القعرن ال

نع  مة السعودانية بم اجرامات الحكو

ن العبعور معن اعضام تنظي  الدولة م

 تبعادلالعى  ةخالل السعودان   اضعاف

كان عنصرا مركزيا فعى والمعلومات   

العالقات مع الواليات المتحعدة  لطي ت

والمملكععة المتحععدة فععى السععنوات 

مععن فععإن فععى الحقيقععة واالخيععرة . 

ب دورا عععن السععودان لأ  المعلععوم

اساسيا فى ازمة الجنوب   فان يعتبر 

أدى الععى تخفععي  قععد هععذا التعععاون 

االمريكية فى الشهر الماضى  العقوبات

فى بنعام الثقعة فعى  ما    وكان مه

البريطعععانى االسعععتراتيجى الحعععوار 

السودانى قبل معالجة مواضعيع أخعرى 

 أكثر اثارة للجدل .

 التطرف المحلن :
الحكومععة السععودانية مشععوارا  قطعععت

طويال منذ االيام االولى لنظام االنقاذ 

.  1989الذى استولى على السلطة فعى 

من  من السعنوات كامل وقد تركت عقد

 حكعع  الجبهععة االسععالمية القوميععة

عزوال دوليا  باقتصاد راكد  السودان م

حرب مستمرة مع الجنعوب . ومنخرب في 

القا،ععد حسععن الترابععى   وقععد تععرك 

كر كة  االيدولوجي والعقعل المف للحر

الجبهة االسالمية  االسالمية بالسودان  

شعبى    1999فى  مؤتمر ال كون ال لي

مؤكدا تحول حزب المؤتمر الوطنى معن 

حويععل تالنظععام االسععالمى للسعععى ل

ية بغعرض  السودان الى حركة براجمات

 بنام الثقة مع االعدام الدوليين .

ابى فى مار  من وفاة حسن التروجامت 

نهايععة  بمثابععةالسععنة الماضععية 

سى للثعورة للمشر  االسعالميةوع السيا

تبينما  كة االسعالمية  لت الحر رّدد ظ

بغيععة  المعتععادة الدينيععة الخطابععة

ثة االلفية منعط  دعنتسويقها   الثال

يةب لى اللغعة االمن في االضافة ا . و

تطبيع العالقات مع العدول  الى سعيها

سععابقا تنظععر الغربيععة التععى كانععت 

أبعععدت الحكومععة للنظععام بعععدم ثقة 

نينفسهاالحكومة السودانية   بشكل عل

 .عن المجموعات الدينية 

 تسعن حكومة السودان لتصوير نفسوها"

ستقرار ) علن أنها يرة لال  وسوط (وز

  (68) "ماطربةمنطقة

 جهدا  كبيرا  مؤتمر الوطنى حزب ال بذل

عن جعذوره الدينيعة    ليبعد نفسعه 

نافع  ثل  ظاهرين م بابعاد اسالميين 

طه لتحريعر  مان  على نافع وعلعى عث

ية و الحزب ان من المشاكل االيديولوح

قععادرة علععى لحكومععة  يفسععخ المجععال

وبالمقابعل   مل بكفعامة اكثعر .الع

تاريخهععا القععومى الحكومععة  عععّززت

هععععا اتتحالف عععععّززتالعربععععى و

ية الالمملكعة معع  ةاالستراتيجى عرب

 االمارات العربيععةدولععةو السعععودية

 التوّجععه هععذا وقععد جلععب.  المتحععدة

كبيرة واعطى نظام البشير  استثمارات

يحتاجهععا الدينيععة التععى  صععدقّيةال

 . صفهليحتفض بالمتشددين فى 

السععودانية الحكومععة  أظهععرتلقععد 

نام  اشارات تقدم حقيقى   جاذبة الث

ية  على برنامج التخلص من الراديكال

لمتطرفين تأهيل تتأهيل تتتتا واعادة

قيععل ان و. المتطععرفين  المعتقلععين

السعنتين  خالل  شخصا 78البرنامج شمل

الماضععيتين   مسععتخدما المناقشععات 

وجلسات النصخ بين المعتقلين وعلمام 

للنصععود الععدين لتطععوير فهعع  جديععد 

عترفععت هيئععة علمععام وأالدينيععة . 

بععة التطععرف محار نهععج الشععريعة ان

نى يجعب ان األعلى البعد بالتركيز  م
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كون ناجحعا .  فكعريحوار  واكبهي لي

كررت  وعلى اي حال فان مقاالت كثيرة 

جهودات الحكومة شبيهة بمجهودات ان م

إلععه يونععاني قععدي   إلععه   جععانو 

والحعععض .  البوابعععات والمعععداخل( 

ان الحكومة  االكاديمى سليمان بلدو

مات  بادل المعلو اصبحت ماهرة فى ت

االستخباراتية مع الشعركام االجانعب 

 تسعععامخبينمعععا هعععى ت الكبعععار

وتحافض  المجموعات السلفية داخليا

الخدمعععة علعععى االسعععالميين داخعععل 

 قعد ركععزتوالمدنيعة السعودانية . 

عة الدوليعة لالزمعات  أيضعا  المجمو

المععؤتمر الععوطنى ن حععزب علععى أ

االسالميين الراديكاليين مع  تسامخي

لداعمين لتنظعي  مع ومؤخرا جدا  ا

الدولععة عنعدما يكعون ذلعع  مفيععدا 

المتشععككون فععى ويشععير سياسععيا . 

ى ععن الراديكاليعة   برنامج التخل

افكععار   لنظععامل  أن الععى مععثال  

 ان   و متأصععلة فعي ععدم التسعامخ

 على الشرعية المكتسبة يعتمد أمنه

 .(69 من االيديولوجية االسالموية

فرض  الجدد الحلفام االقوياميستطيع  

مرن  ا التوجعه  من خالل هذتأثيره ال

 2014التطرف .مثال   فى اكتوبر  جاهن

ودانية منسععق اعتقلععت السععلطات السعع

مة الموحدة "   المنظمةالسلفية " األ

محمد الجزولى  النه يشجع السودانيين 

الععى تنظععي  الشععباب علععى االنضععمام 

طة  اإلسالمّية الدولة لة  مخط   فى حم

لى ضد المتطرفين . اطلق سعراح الجزو

في السجن  يوما  240أن أن أمضى بعد 

بعععد تعدخل اميعر سععودى بطلعب معن 

،يس  الدكتور عصام احمد البشعير   ر

ضو  سودانى وع مجمع الفقه االسالمى ال

لذى  الحملة الدولية ضد العدوان , ا

رب معن مجموععات هو حل  دولى ضد الغ

 اسالمية . 

بلععغ االكععاديمى أحمععد حسععين ددم أ 

حزابالمجموعة البرلمانية لجميع   اال

انععه  للسععودان وجنععوب السععودان(

   حقيقعة  تالحكومة السودانية تمكنع

مععن نشععر التطععرف مععن خععالل تععوفير 

تعمععععل والخععععدمات والتمويععععل . 

نة  المجموعات قة لج المتطرفة بمواف

ية با  علمام السعودان الدين   وغال

لى  المساجدله  مايوفرون  والحصول ع

س  ان  يةالصحف تعلقوالتمويل . جل ال

النظععععام " يسععععتخدم السععععلفيين 

قت  والمجموعات المنقسمة فى نفس الو

سياسععات وايضععا كوسععا،ل   كععادوات 

جموعععات هععذه المو.  (70 مسععاومة "

 ت  الكش  عنه السلفية تشكو عندما ي

لواشنطن بواسطة الحكومة السودانية  

يععة اأو لنععدن   ولكععنه  فععى النه

 لبقام . في ايعتمدون على الحكومة 

سلفى فعى السعودان  ينمو التاثير ال

وتعأثير بفضل الدع  المالى السعودى 

وترّكز  . جالشتات السودانى فى الخلي

 المجموععععة اطلععععت عليها وثعععا،ق

االحعزاب للسعودان البرلمانية لجميع 

علععى كيعع  ان  ( وجنععوب السععودان

لى   رّوويواالسعتخبارات االمن هازج ع

عات النقسامات بعين المجتاالنترنت ل م

االسععععالمية السععععنية والشععععيعية 

ية جهاز ينشر و قات ايجاب االمن تعلي

بواسطة علمام مثعل  ة عن الخطبيّ بوسل

سر  مين د محمد مصطفى عبعدالقادر وأ

من يسععى  االمين. بفعل ذل    فان اال

للسععيطرة والموازنععة بععين االسععالم 

فععى  الصععوفى التقليععدى المسععيطر

ه   ضى والعدور الم السودان فى الما

 الذى يلعبه االسالم الوهابى المتعاظ 

تى  حديات السياسعية ال لمقابلة الت

 ر الوطنى .يواجهها حزب المؤتم

بة مزدوجعة  فى هذا التوازن تقعع لع

لدولى ان  خطيرة يجب على المجتمعع ا

يتجنععب الوقععوع ضععحية لهععا . لععدى 

النظععام المقععدرة علععى الععتخلص مععن 

فى المجموعات المتطرفة . وقد أوضخ 

اشععارات واعععدة فععى التصععرف مععع 

ضد  تى تع االنقسامات االيديولوجية ال

لى اىالتطرف فى السودان  حعال  . وع

كز ايعديولوجى ل زب حبعدم وجعود مر

عات تظعل المؤتمر   فان هذه  المجمو

ف ية  ى اساسية لشرعية النظام الدين

ليج خكل من الداخل ومع حلفا،ه فى ال

جعب ان ي. عليه فان المجتمع الدولى 

يكععون واعيععا فععى اسععلوبه للتعععاون 

تى   واضععا فعى االعتبعار االستخبارا

 سياسيا . انه مؤقت

  الديموقراطى :التطرف والتحول 
سودان علعى معالجة التطإن  رف فى ال

منتالمدى الطويل  جّرد تطلب اكثر   م

ضععد المتطععرفين  مات عقابيععةاجععرا

ما التحعول والمحكومين .  سيكون مه

 الديموقراطى  السلمى فى السودان.

م  المتحعدة فعى  حذر فريق خبرام اال

  فععى ،مععن ان النععزاع القععا 2015

"  دارفععور قععد يكععون "تربععة خصععبة

سالميين المتطعرفين .  (71 لتغلغل اال

لمفتوحععععة  الحععععدود اكمععععا ان 

الحدود بين  عبرواالرتباطات المؤسسة 

ل   المجموعات القبلية السودانية وت

فى افريقيعا ا يا التى  لوسعطى وليب
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جر   من ت االسعالمويين حعومالى والني

 وصول سهل للموارد والبشر.إمكانية 

  دايعالتعى تعزداد تعق  الطبيعةإن 

عمليعة إجعرام أهمية  عّزز منللحرب ت

سنوات إن حوار وطنى متعدد الطبقات .

مععن التمععرد المضععاد العنيعع  ضععد 

المجتمعات فى مناطق النزاع باالضافة 

ضد  الى التفرقة العنصرية المستمرة 

فى دارفعور  المجتمعات غير العربية 

بواسععطة حكومععة يقودهععا العععرب فععى 

 ةالخرطععوم   تتطلععب عمليععة شععامل

قة بشكل جيد لمعالجة االنقسامات ومنس

هذه يجب ان تكون خطة طويلة المدى و.

مة    مؤسسة علعى اتفاقيعة سعالم دا،

ومستدامة بواسعطة حريعة المجموععات 

المتنوععععة فعععى دارفعععور لطعععرح 

بر و اهتماماته  المحددة . بتوسع اك

جب    فان الديموقراطية السودانية ي

ان تغععذى بواسععطة مجتمععع مععدنى حععر 

ر فى نظام تعليمى مسعتقل متجذ  ونشط

. 

ار  والجامعععات دا،مععا المععد ظلععت

ضد ر،يسّية معارك ميادين  حرب  فى ال

عنععدما هاجمععت السععلطات واالرهععاب . 

متطرفين فى الحكومية معسكر تدريب لل

كععل كععان    2012محميععة الدنععدر فععى

طالب جامعات واساتذة   الذين اعتقلوا

اسععتهدفت منظمععة  2013فععى سععنة و. 

من كنقطعة جا القاعدة معة الخرطعوم 

بى . ومعؤخرا إ رتكاز لجناحهعا الطال

 يععةعلععوم الطبالجامعععة صععارت جععدا 

عد  والتكنولوجيا ضوم ب فى دا،رة ال

طالبا سعودانيا  22ان سافر اكثر من 

بريطانيععا مععن الجامعععة لالنضععمام  \

لتنظي  الدولة فى سوريا فى فبرايعر 

من هذه السنة .خعالل الحعرب االهليعة 

خدمت الحكومععععة الثانيععععة  اسععععت

سيلة ل تعأطير السودانية المدار  كو

سسالجنوبى على  \االنقسام الشمالى  أ

دينيععة   بتعلععي  الطععالب ان اولئعع  

الععذين فععى الجنععوب " كفععار " وان 

 الععذين يحععاربونه  " مجاهععدون ".

 االلزامععي التجنيععد تعععالي وعععّززت 

من هذا االتجاه  فاع الشعبىدلقوات ال

كانوا يرغبون   حيث ان الطالب الذين 

كانوا يجبرون علعى  فى دخول الجامعة

معدة لحربيّة  اتمعسعكر االنخراب فعي

شععكل تععي كانععت تثالثععة اشععهر    وال

للتعععععالي  الجهاديععععة  أمععععاكن

مع  نزاع  الراديكالية حيث يعتبر ال

شهود الجنوب " حرب مقدسة " . جادل 

ادلعععوا بافعععادات العععى اللجنعععة 

التعريعععب  بعععان    البرلمانيعععة 

المتزايععد للعلععوم الدراسععية فععى 

بععالطالب  اليععوم  السععودان  يععدفع

الصععغار تجععاه الراديكاليععة ويمنععع 

التععي تثيععر  المناقشععات المفتوحععة

الصععحفى والحععض .  االسععئلة والتفكيععر

ضععد غيععر  تحيععزوجععود الحععاو وراق 

المقرر الدراسي لمدار   المسلمين فى

ية  الدولة باالضافة الى ثيمعات معاد

 المجتمععع المععدنى مععا أن. ك بللغععر

وهناك  هدفا للهجوم . صيري المستقبل

لى  متواصعل  هجوم سا،لع بار  و االخ

علععى هجععوم و  لحكومععة ل المضععادة

سان  و قوق االن علعى المدافعين عن ح

 جماعععات المصععليننشععطام الشععباب و

نوع اآلرام ممعا الكنسية  حد معن ت ي

 المقدمة للسودانى العادى .

جة دوامعا لالطريقة االكثعر إن  معال

هةاآلرام المتطرفة هى   تركهعا لمواج

للتحدى والمناقشة العامعة معن خعالل 

لى . صحافة حرة ون ظام تعلعي  ليبرا

فععان المععراقبين كععانوا وخععالف ذلعع  

ضع  يهتمون بان الحكومة السودانية ت

قت  سى المؤ االولوية لالستقرار السيا

 بالرضععوخ للمجموعععات المتشععددة .

 ة فى معالجة التطرف :دور المملكة المتحد 

ان تستطيع حكومة المملكعة المتحعدة 

شاطا فعى ت ثر ن  شعكيلتلعب دورا اك

منععاخ مفتععوح للمناقشععة الناقععدة 

.بوضععوح   الضععغط علععى الحكومععة 

السععودانية الصععالح عمليععة الحععوار 

الععوطنى الضععيقة حتععى تكععون االسععا   

لتحععول ديمععوقراطى حقيقععى وشععامل   

 سيكون حتميا .

كععذل  يجععب ان تسععتخدم المملكععة 

من خعالل   الحعوارالمتحدة نفوذها   

السودانى    \االستراتيجى البريطانى 

العطام اولوية لحرية الصحافة ومجتمع 

 تنبععهمععدنى نععاب  بالنشععاب  وان 

ة عنععدما اليحععد  الحكومععة السععوداني

فاداتتقدم .ابلغ  معرارا  مقدموو اال

من انه   اللجنة البرلمانية يخشعون 

مت  ان  هذه القضعايا العى  ؤخرة دفع 

ثر  لحاحعا إاالجندة فى وجه قضايا اك

بادل  ير الشعرعية  وت مثل الهجرة غ

 المعلومات االستخباراتية .

مباشرة أكثر   فان على المملكعة ان 

قات التستخدم وتوسع من   الشععبيةعال

. يجعب  ا  لتبادل افكار اكثر انفتاحع

ى فمثال توسيع المنحعة الدراسعية .ف

قط طالبعا 14 يأتى  لحاضرالوقت ا  ف

حدة    كة المت وهعؤالم كل سنة للممل

اساسا من الطبقة الوسطى وغالبا معن 

يجب ان تبذل جهودا اكثر و الخرطوم .

طععالب مععن المنععاطق نشععاطا لتضععمين 

يجب ان يلععب والمهمشة فى السودان .

ما    وأن المجلس البريطانى دورا مه
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يطععور عملععه التعليمععى والثقععافى 

السودان   بتوسيع برامجه  الحالى فى

لتععدريب تعلععي  اللغععة االنجليزيععة 

وتوسععيع عملععه فععى تحسععين ممارسععات 

 . (72 الصحافة القومية

 توصيات حول التطرف :
 

 الحكومععة البريطانيععةيجععب ان تعتمد

 منتظ  على المعلومات بشكل

المجتمععع المععدنى  لععدىالمتععوفرة  

السودانى والخبرام اآلخرين فى تقيي  

دور حكومععة السععودان فععى مععايخص  

 العالقة مع التطرف داخليا وخارجيا .

 ويجب ان تبحث الحكومعة البريطانيعة

توسععيع بععرامج البعثععات فععي مجععال 

الدراسعععية  والتبعععادل التعليمعععى 

والبحثععى والثقععافى  للسععودانيين 

الشععباب . ويجععب ان توسععع برنععامج 

 فرد دراسعّيةالمنخ الدراسية بتقدي  

اكثععر للطععالب السععودانيين  خصوصععا 

من دارفور والمنطقتعين وشعرق  الطالب

 السودان

الحكومعة البريطانيعة يجب ان تدع  و

ستقل فعى السعودان  معاهد االعالم الم

بتقعععدي  الععععون الفنعععى والضعععغط 

الدبلوماسععى علععى حكومععة السععودان 

لتععوفير ضععمانات افضععل للصععحفيين 

 من تدخل الحكومة لحمايته  

الحكومعة البريطانيعة .يجب ان تأخذ 

شباب  خطوات اخرى لمنع راديكالية ال

ل   \البريطانى  فى ذ السودانى بما 

فى الشعت ات دع  الحوار بين االجيال 

 السودانى فى المملكة المتحدة

  :الفصل الثالث 

 الهجرة 
ية   ن السيطرة علعى الهجعرةإ كأولو

محليععة للمملكععة المتحععدة   فرضععت 

أهميععة أعظعع  فععى سياسععات المملكععة 

كمصععدر    المتحععدة تجععاه السععودان

صد للمهعاجرين والالجئعين  ومعبر ومق

جد  جب ان ت  فان المملكة المتحدة ي

ضة دع  الحكومة  السعودانية والمعار

سباب  جة اال مدنى لمعال والمجتمع ال

 الجذرية الزاحة السكان عن اماكنه  .

علععى اى حععال فععان التقععارير كانععت 

ناقدة باالجماع ععن عمليعة الخرطعوم 

من  كاستجابة سياسة لتدفقات الهجرة 

ومن خالل السودان .بما يعتبرونه معن 

فى معالجعة  المحتمل اال عاال  يكون ف

كة  مدمرالهجرة و جدا لسعمعة الممل

حقعوق  لوام لمععاييرالمتحدة كحامل 

فان المعراقبين يناقشعون  االنسان   

طوم  ية الخر صالحا  تتطلعببان عمل ا

 كبيرا لتكون مناسبة للغرض .

 حكومة السودان كدافع للهجرة:
 

أسععباب كثيععرة تشععير بشععدة الععي أن 

من ضعمن  تعتبر نفسها السودان حكومة

دوافع الهجرة من السودان .سنوات من 

النعععزاع العنيععع  العععذى اسعععتهدف 

المععدنيين فععى االطععراف واالسععتهداف 

السياسى الداخلى واالدارة االقتصادية 

 ةالسععيئة وعععدم المسععاواة المتوسععع

معععن  دوالفسعععاد   اجبعععرت العديععع

السودانيين للبحث عن مكعان للهجعرة 

لى خلعق  ل  ا فى الخارو  وقد أدى ذ

كة مععن المهععربين والمتععاجرين . شععب

المهاجرين من خالل السودان يواجهعون 

بمنع العمل مما يضطر الكثيرين منه  

للعمععل بطريقععة غيععر مشععروعة فععى 

مة .  الخرطوم لتمويل رحالتهع  القاد

بذل  اعترفت ال ية  حكومعة البريطان

بى  بالدليل وكذل  فعل االتحاد االورو

فان عمليع يه  الخرطعوم  ةعلنا .وعل

ية تسته بة االسعباب الجذر دف "لمخاط

للهجرة غير الشرعية " من خالل بنعام 

قت بنفسعها  مقدرة الدولعة التعى خل

  (73  عددا من تل  المشاكل

طرق  سرع ال ركز المراقبون على ان ا

لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية من 

السععودان سععيكون االيقععاف المنسععق 

شامل  للعدا،يات واالصالح االقتصادى ال

مل  لتخفي  عدم المساواة وحوافز الع

للمهاجرين مرورا من االقلي  .بدال عن 

خر  طوم هعى د ذل    فان عملية الخر

نمععوذو لقصععة جديععدة تلععون فيهععا 

حة  ها وا الحكومة السودانية على ان

بة    االستقرارفى منطقة معقدة وملته

مت تقويتهعا  بقعرار الواليعات قصة ت

في  العقوبعات .المتح  دة االخير بتخ

  يتبععع ان عمليععة الخرطععوم  هوعليعع

تركز على تجري  العاملين خارو نطاق 

بمععا فععى ذلعع  المهععربين   الدولععة 

كل معن  والمتاجرين   بينما تتجاهل 

دور الحكومععة بالسياسععات المقيععدة 

تجبر المهاجرين على الوقوع فى  التى

تواطئ   ايدى المهربين والمتعاجرين و

هؤالم  االمن مع  والشرطة والعسكريين 

مع  المهربين والمتاجرين .عرف المجت

السودانى فى بيان فى يونيعو  المدنى

حاد 2016   يلقى االضامة علعى ان االت

االوروبى يحاول معالجة ازمة الهجعرة 

بنمععا يسععتخدم عنصععر " الععدافع " 

 . (74 الر،يس كشري  فى التنفيذ
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في شرق السودان   مثال اوضحت هيومان 

رايتس ووتش بشكل قاطع   ان مسئولين 

عسكريين سلموا مهاجرين إلى مهعربين 

ظر عتعد قعاب التفتعيش  وتغاضوا الن

جار  لعسكريين سلموا المهعاجرين للت

قاب العبعور  ه   وتغاضوا فعي ن وان

يد أو  في تحد ني  يفشلوا بشكل روتي

المتاجرين حتى حينما يخرقون  محاكمة

سنة  القانون الذي يحارب  االتجعار ل

شهادات معن (75  2014 ضحت  . لقد او

لة  الدرجة االولى تواطئ معوظفى الدو

والمتعععاجرين االقليميعععين بالبشعععر 

لذين  وقبيلتى الحداريب والرشايدة ا

 يعملن سويا لتسهيل عملية المتعاجرة

 2014. بمععا ان قععانون (76 بالبشععر

موجععود فععان بععرامج تحسععين ادارة 

قانونى  لى االصعالح ال الهجرة تركز ع

لدور  وبالتالى فانها مضللة وتهمل ا

الععذى تلعبععه الدولععة السععودانية 

 بفشلها فى انفاذ القانون .

خفاووت الواليووات  2016فوون يونيووو  

 3المتحدة وضع السودان الن المستوى 

لذى فن ميزان المتا شر   ا ورة بالب

يعرف الحكومات " التن ال تلتزم بشكل 

كامل وال تقوم بمجهودات كبيرة لتفعل 

 "(77) ل  

يخلق مشاكل  ثبتمثل هذا التواطؤ الم

فععى  واردةعمليععة لالسععتراتيجية العع

بمعرفة ان النقود و عملية الخرطوم .

التى يت  الحصول عليهعا معن عمليعة 

يرا معن  تلع  الخرطوم ستكون اقل كث

صناعة هعا التى يت  الحصول علي معن 

شر  وان سعجل  تجارالتهريب واإل بالب

ساد بعين  الحكومة السودانية فى الف

انها االسوأ فى العال    فان اعتماد 

االتحعععاد االوروبعععى علعععى الدولعععة 

السععودانية  كشععري  تنفيععذى اساسععى 

عّزز هذه التحديات ت . إنمضلال عتبري

ك مؤشعرات الحاجة إلعى ن اساسعية يم

بقيا  للالعبين الخارجيين ان يقوموا 

طومتقدم    .بنعام عليهعا عملية الخر

يعنعى  فإن هعذا بمصطلحات واقعية  و

هاجرين معن السعودان  نشر ارقام الم

الععى االتحععاد االوروبععى حيععث يكععون 

قة اصعل او عبعور  السودان امعا منط

مشعععاورات  منتظمعععة معععع إجعععرام و

ية ومجموععات  المنظمات غيعر الحكوم

قادرين  المجتمع المدنى حيث يكونون 

مثعل  للجنة التسيير أدلةعلى تقدي  

طؤ الم بتهذا التوا شاكل  ث يخلعق م

فععى  واردةعمليععة لالسععتراتيجية العع

بمعرفة ان النقود و عملية الخرطوم .

التى يت  الحصول عليهعا معن عمليعة 

يرا معن تلع   الخرطوم ستكون اقل كث

صناعة هعا التى يت  الحصول علي معن 

شر  وان سعجل  تجارإلالتهريب وا بالب

ساد بعين  الحكومة السودانية فى الف

انها االسوأ فى العال    فان اعتماد 

االتحعععاد االوروبعععى علعععى الدولعععة 

السععودانية  كشععري  تنفيععذى اساسععى 

عّزز هذه التحديات ت . إنمضلال عتبري

كن  مؤشعرات الحاجة إلعى اساسعية يم

بقيا  للالعبين الخارجيين ان يقوموا 

طومعملتقدم    .بنعام عليهعا ية الخر

يعنعى  فإن هعذا بمصطلحات واقعية  و

هاجرين معن السعودان  نشر ارقام الم

الععى االتحععاد االوروبععى حيععث يكععون 

قة اصعل او عبعور  السودان امعا منط

مشعععاورات  منتظمعععة معععع إجعععرام و

ية ومجموععات  المنظمات غيعر الحكوم

قادرين  المجتمع المدنى حيث يكونون 

 ة التسيير . للجن أدلةعلى تقدي  

 : مخاطر حقوق االنسان

قوق  سيطر على هذا البحث اهتمامات ح

من  االنسان مرتبطة بعملية الخرطوم .

ها    غير اعتبارللمناقش حول فعاليت

ية  فان المراقبين كانوا مهتمين بجد

تقععوم عمليععة الخرطععوم باعععادة  ان

هدف  سان  ب جدولة اولويات حقوق االن

 ت  ما تحقيق اهداف الهجرة . هعذا

سطة معوظفى  يا بوا االعتراف به داخل

ش   ما ك حكومة المملكة المتحدة   ك

لحريععة عنععه فععى الطلععب االخيععر 

 (فريدوم اوف انفورميشعنالمعلومات  

العتععراف بععان  لعمليععة الخرطععوم 

االهتمامععات بحقععوق االنسععان التععى 

رفعتها المنظمعات غيعر الحكوميعة " 

ها  تى القينعا علي تعكس المخاطر ال

ليا فى تعاملنا مع حكومعة الضوم داخ

 .  (78 السودان "

:برهنععت حكومععة  تجووارة المخوودرات

ها فعى  السودان على مقدرتها ورغبت

معالجة مشاكل مماثلة .الطرق التعى 

هى هربين والمتعاجرين   يسلكها الم

نفسها التى يستخدمها العاملون فعى 

قل  سالح والمخعدرات .تعت تجعارة ال

حكومععة السععودان وتحععاك  مهربععى 

المخدرات ولكنها تفشل فى عمل ذلع  

سباب مع مهربى البشر . وهذا لعدة ا

لى  بمافى ذل  مخاطر القام الضوم ع

التوترات بين مجتمعات شرق السودان 

قة فقيعرة  وازالة مصدر دخل فى منط

فاذ  اصال والتكلفة السياسية معن ان

قععوانين قويععة ضععد الفسععاد .هععذه 

التجربععة تععدلنا علععى ان تركيععز 

بنام القعدرات على االتحاد االوروبى 

يب   الطبيعة المعقدة لتهر
 
يحلل خطأ

هال ضية  سودان ف الق ى بشر فعى ال

 ت.الفساد المتفشى وليس المقدرا
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واصلوا القول ان مخاطر  وبالطبع 

سوم التعامل مع حقوق االنسان سيكون 

"تحديا ضخما ومستمرا " يواجه 

 . (79 العملية

كما هو واضخ   فان عملية الخرطوم 

 ئا  طاخ ا  تعريفا  معرفا  اطار تمّثل

 وجود ومفتوحة للتعامل السيئ . دون

واضحة حول حقوق  ّيةاساس لمؤشرات

االنسان  فان االتحاد االوروبى سيظل 

ا معرضا لالتهام بانه يوفر دعما ماليّ 

مانات حقيقة لض وجود ا دونوفنيّ 

المراقبون الحاجة  وطرح.بالخصود  

حقوق االنسان فى مجاالت  عاييرمالى 

الشفافية ومحاسبية المستفيدين 

النها،يين  وامكانية مراقبة 

 التنفيذ والمرور اآلمن .

في جذور اهتمامات حقوق  الشفافية :

االنسان بعملية الخرطوم تكمن مسا،ل 

 الشفافية وتوفير الرقابة.

النقد العام من جانب مجتمع 

  من كل من االتحاد المناصرين 

وبى والمملكة المتحدة   هو فى االور

التقارير المضللة عن االثار 

ويدور الحقيقية لعملية الخرطوم . 

الصحفيين والمنظمات غير  جدل بأن

 من مثيري المخاوف  الحكومية ودخرين

يتحدثون عن خلق " معسكرات" فى 

قوات الدع  السودان وعن تمويل 

 . (80السريع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ما فى المنتص  فان نقص الشفيخلة 

الحض موظفوالم 

المتحعععدة ان كثيعععرا معععن معععن غير

ية  ير الحكوم اهتمامات التنظيمات غ

بادرات  عمتعلق ب باك م "ابهام وارت

فة " ذه قضعية هع.(81 الهجرة المختل

لها فى  تجاوباكان االتحاد االوروبى م

الشععهور االخيععرة . هنععاك اآلن موقععع 

لخرطععوم  بععه معلومععات عععن عمليععة ا

اجتماعععات اساسععية عقععدت ومراجعععة 

لبععرامج ادارة افضععل للهجععرة نشععرت 

 وزارة الداخليععة االلمانيععةبواسععطة 

كان االتحعاد شاملة . وهعذا موضعوع  

شهور 82االوربي متجاوبا  معه  ( في ال

ة االخيععرة  فهنععاك اآلن موقععع لعملّيعع

الخرطوم على شعبكة االنترنعت يحتعوي 

على معلومات ععن اجتماععات اساسعّية 

عقدت كما أن الملخص العام لبرنعامج 

لوزارة  تابع  إدارة أفضل للهجرة ال

الداخلّية  االلمانّيعة يعتبعر شعامال . 

ولكن تنويرا  لمعهد الدراسات االمنّية 

اشار إلى اّنه ل  يسجّل سوى قدر ضئيل 

وعة التسيير   سوام من اجتماعات مجم

أو فععي  2015فععي لنععدن فععي نععوفمبر 

ياب 2016الخرطوم في يونيو  في غ . و

ير  التفاصيل  فإن من المعرجّخ أن تث

متابعععة سععجل الحكومععة السودانسععّية 

ستمرا ف ولعذل  فعإن أخعذ  اهتماما  م

سات  محاضر االجتماعات ووثعا،ق السيا

شكل علنعي  وخطط التنفيذ المتاحعة ب

 وقد.  ح البرنامج.تعتبر حاسمة لنجا

هد الدراسعات  ير لمع خص اخ اشار مل

ل  يسعجل اال من  االمنية انه  يل  قل

اجتماعععات للجنععة التسييرسععوام فععى 

او فعى الخرطعوم  2015لندن  نوفمبر 

. بغياب التفاصيل   (83) 2016يونيو 

فان متابعة سجل الحكومة السعودانية 

من المحتمل ان يثير اهتماما مستمرا 

  محاضععر االجتماعععاتوعليععه يجعععل 

ووثععا،ق السياسععات وخطععط التنفيععذ 

جاح  متوفرة بشكل عام وتكون مهمة لن

 .البرنامج 

سودانن من ال نى  -قطاع اال قطعاع ام

متضععخ  هععو فععى قلععب مشععكلة فسععاد 

صة  بليون دوالر 9.6السودان   ب  مخص

 2017لوزارة الداخلية فعى ميزانيعة 

.بععالتركيز علععى بنععام مقععدرات (84)

ود  فان عمليعة الخرطعوم وكاالت الحد

ضخ  القطعاع اكثعر  من المحتمل ان ت

من  كون  سريع   وتت .قوات الدع  ال

اعضام الجنجويد  الميليشيا الوحشية 
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لحقععوق  بانتهاكععات خطيععرةالمجرمععة 

سنة  فور  فى دار االنسان خالل الحرب 

لتهعاج   2013تكونت فى وقد     2003

الثععوار فععى دارفععور والمنطقتععين . 

قرى قواتها  تقت هاجممنذ ذل  الوو ل

صبوا  واوحرق عذبوا واغت المنعازل و

حت وت  وقتلوا المدنيين    كل ذل  ت

االوامععر أمععا . (85)رعايععة الحكومععة

المحععددة التععى تعمععل هععذه القععوات 

ليسععت واضععحة   ولكععن فوجبهععا مب

ه  من تكرارا مرارا وتقاريرحذرت  ان

 كانوا يؤدون واجبات حدودية امنية .

 – وعمليووة الخرطووومالوودعم السووريع 

فى قوات  كانت  الدع  السريع سريعة 

لى  االمساك بالمد السياسى المتجعه ا

 التسلط على موضوع الهجرة :

اخبر محمد حمدان دقالو  -2016اغسطس 

المعروف بحميدتى االعالم  :" مانفعله 

سنة  ضوعة ل  2016جزم من الخطة المو

طلععب منععا ان نغلععق  \.لقععد امرنععا 

لسودان ومع الحدود دود مع جنوب احال

 ."(86)الشمالية والشمالية الغربية 

فى  – 2016اغسطس  صحفى  مؤتمر  فى 

وزارة الععدفاع السععودانية   اعلععن 

حميععدتى اعتقععال المهععاجرين علععى 

الحعععدود الليبيعععة السعععودانية ." 

قدت  سريع ف بالرغ  من ان العدع  ال

فان  فرادهاكثير من ا وسياراتها .. 

شكره لن   (87)االتحاد االوروبى ل  يع

". 

قل ععن حميعدتى فعى نُ  – 2016سبتمير 

الفيس بوك قوله ان قواته " قد مشطت 

من  ونظفت الحدود الشمالية الغربية 

تاجرين  بقايا حركات التمرد ومن الم

ناير."(88)بالبشر والمهربين   2017ي

ابلععغ حميععدتى االعععالم ان الععدع   –

يدى  115السريع انقعذ  من ا نة  رهي

علععى الحععدود  المتععاجرين بالبشععر

 89)المصرية والليبية مع السودان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يع رف تتع المجموعة البرلمانيعة لجم

سودان  سودان وجنعوب ال  -االطراف لل

عدن االتحاد االوروبى رف  با  في ما ب

لدع  السعريع بعانه   مزاع  قعوات ا

كانوا مشاركين فعى عمليعة الخرطعوم 

 هاالدع  السعريع لعدي قوات وقبل ان

صلحته   مصلحة خاصة   بما فى ذلع  م

لى و زعمه  باالنخراب.االقتصادية  ل ع

نات الصعحفية  اى حال فان هذه البيا

شععديد االهميععة بمثابععة تععذكير هععى 

بالعالقععة القويععة بععين الحكومععة 

السريع   والحاجة السودانية والدع  

فى  الى مقاييس حقوق انسعان محعددة 

المسععتخدم النهععا،ى  محاسععبةمععايخص 

 . (90 لتدريب والمعداتل
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فى  لحكومة المملكة المتحدة سعوابق 

تعععوفير امعععوال لممثلعععى الدولعععة 

وزارة انفقعععت لقعععد السعععودانية . 

 التنمية الدولية بالمملكة المتحعدة

جنيهععا اسععترلينيا لبرنععامج  850000

الذى اوقع    شرطى فى السودان  اصالح

قبل نهايته بسبب التعامل العني  مع 

المظاهرات التى قتل فيها المئات من 

. المشروع  (91 المتظاهرين السلميين

 من الممكن ان يحسب

 

وزارة الخارجيععة للتقيععي  الخععاد بعع

لبيئععة حقععوق االنسععان والكومنويلععث 

القمعية بالسودان والوثيقة العلنية 

سعلوب المليشعيا لقعوة تبعين ا التى

 . (92 الشرطة السودانية

صلت  ضية   تو اللقام الضوم علعى الق

لى  ثر االعانعة ا اللجنة المستقلة ال

"الععدع  السياسععى لتحويععل ثقافععة   

قة  فى الخعارو( وطري شرطته   قوات 

عمله  برهنت غالبا على انها قصعيرة 

قالعععت و".  (93 العمعععر اومتخيلعععة

ة يجب اللجنةايضا ان المملكة المتحد

سودان  ها فعى ال ان تتعل  من تجربت

وزارة   انععه "مشععكلة حععين تسععاعد 

 التنمية الدولية بالمملكة المتحعدة

سام  قد ي تى  فى بنعام القعدرات ال

اسععتخدامها   بععدون تركيععز علععى 

 ."(94 الضمانات والمحاسبية 

 والتطعوعىالممر اآلمن  – الممر اآلمن

تا لخطعة العمعل  رفع فعى قمعة فالي

 ولكن هذا التركيزل  يشغل فى عملية 

ية  مع عمل بل    الخرطوم .فى المقا

كة  الرباب   حيث كان " تنظعي  الحر

مود االول  والهجرة الشرعية " هى الع

لبرنامج روما  فان عمليعة الخرطعوم 

علععى تطععوير االعاشععة   ركععزت اكثععر 

 .بدال عن ذلع    (95 ومقدرات الحدود

فان االتحاد االوروبى كان من الممكعن 

مععن خععالل  مععن ذلعع ان يفعععل اكثععر 

العملية ليوفر طرق شرعية للمهاجرين 

والالجئععين   مععن خععالل   علععى سععبيل 

المثال   اعادة توحيعد االسعر بشعكل 

اكثر سهولة وتوسيع بعرامج التبعادل 

التعليمعععى او تسعععهيل اجعععرامات 

 التاشيرة . 

ثوور تكووون أك دود"بالتاكيوودا الحوو

معووابر فعاليووة عنوودما تكووون هنووار 

ابغير  ل  فان اناسا اكثر من  رسمية

شرعية  الالزم سيلجمون الن طرق غيور 

المجلوووس االوروبووون للعالقوووات  -"

 . (96)الخاروية

ودكتععور  منظمععة "الععدعوة للسععالم"

المبادرة العالمية لحقعوق لوتزجيت و

ودخرين   كله  القوا الضوم الالجئين 

عمليعة الخرطعوم  على االنحياز داخعل

تجععاه المحافظععة علععى مععن سيصععبحوا 

مهععاجرين داخععل السععودان  مععن خععالل 

التمويل التنموى وتطوير امن الحدود 

والتععععاون االقعععرب حعععول ارجعععاع 

س وقدالمهاجرين . عة تعك  هعذا مجمو

مععن الكتابععات االكاديميععة  ةمتعاظمعع

التى تقترح ان التمويل التنموى فعى 

من الهجعرة اذا  لع  الحقيقة يزيعد 

سى  عدم الرضعى السيا يشارك بحلول ل

. وعليععه فععان عمليععة الخرطععوم (97 

التمثععل فقععط  تسععييس  ووضععع دليععات 

للتمويععل التنمععوى   ولكنهععا ايضععا 

ستنتاو الخعاطئ بعان  لى اال مؤسسة ع

التنمية ستخف  بدال عن زيعادة  اموال

وزارة تدفقات الهجرة . تعترف وثيقة 

التوضعععيحية   الداخليعععة االلمانيعععة

شرعية المحعدودة للهجعرة بال طرق ال

مع المنظمعات  طا للعمعل  وتتضمن خط

الدوليععة للهجععرة لتطععوير اجععرامات  

ثنا،ية بين بلدان المصدر والمقصد . 

هدف  قط ك على اى حال   هذا يرفعع ف

لزيععادة الععوعى بالبععدا،ل االعاشععية 

 . (98 الممكنة للهجرة غير المنظمة

 عععادةإلتعتبععر ا –الرووووع القسوورى 

للالجئين لبلد قعد يواجهعون  ةالقسرى

قضية الجديعدة هي الفيه المحاكمة   

والحععض  للمنظمععات غيععر الحكوميععة .

 الدكتور اويت ودخرين ان الهدف طويل

كان  يتلخص المدى لعملية الخرطوم  

تمكين المملكة المتحدة وحكومعات  في

من إععادة تحاد االوروبعى االخعرى األ

الذين ل  ينجحعوا فعي اللجوم  طالبي

الععى السععودان  الحصععول علععى ذلعع  

بطريقععة اسععهل ومععن السععودان الععى 

بلدانه  االصلية   بالرغ  من ان عدم 

سى فعى  يةالقسر عادةاإل هو مبدأ اسا

بون  القانون الدولى . يشعير المراق

شرق  الى تعرض الالجئين االرتريين فى 

السععودان علععى وجععه الخصععود الععى 

االعتقال  الى المحاصرة بواسطة االمن و

.  (99 عععادة القسععريةاالالترحيععل وو

ارتيرى  313لقد راينا بالفعل ابعاد 

سودان ممعا عجعل  فى دنقال بشعمال ال

لحقععوق  سععاميال لمفععّوض د ااقععتنإب

االنسان فى االم  المتحدة  وحاالت طرد 

.يجععب ان يؤكععد  (100 جمععاعى عديععدة

ضمان ترام  االتحاد االوروبى علعى  اح

ى حقععوق االنسععان االريتععرى واالثيععوب

المهاجر وايقاف هذه الترحيالت .سعمع 

 عععن مخععاوف بععانايضععا  االستقصععام

فععي  ال تتسععاهلالمملكععة المتحععدة 

الععى  عععادةاإل مجععال احكامهععا فععى
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 السودان بالرغ  من قلة االشارات الى

اكدت وتحسن وضع حقوق االنسان هناك . 

لدليل ان  حكومة المملكة المتحدة با

ل  يععودوا  الدارفوريين غير العرب 

شرة وقعد  يحصلوا على حق اللجوم مبا

في يعادوا وبالخصود اعادت  اسكانه  

وزارة الخرطععوم بنععام علععى سياسععة 

  .مععذكرة معلومععاتالععى  الداخليععة

صدرت معؤخرا   ظت ووفقا  لموجهعات  الح

 رقالداخليعععة ايضعععا ان طعععوزارة 

التعامععععل العنيعععع  " المتوقععععع 

ل   للمهاجرين بواسطة موظفى الدولة 

مععة المملكععة ويقابععل معععايير حك

جب  المتحدة للحماية ضد الترحيل بمو

مما يشعكل قانون المملكة المتحدة   

مععذكرة التفععاه  ان .(101  سععابقة

طوم بعين  المؤسسة بموجب عملية الخر

الحكومتين االيطالية والسودانية لها 

مععة لععدى شععركام ايطاليععا اه نتععا،ج

شهدت السنة الماضية لقد االوروبيين .

مهععاجرا الععى  48الترحيععل القسععرى ل

السععودان فععى اغسععطس بععدون ضععمانات 

مهعع  ومععن الالمععنه  فععى السععودان . 

 ان تتوقعلحكومة المملكة المتحدة   

 وفقالترحيل الى ايطاليا عمليات ان 

ضة  اجرامات دبلن قعد تصعبخ االن معر

لن يكعون  لتحديات قانونية  اذ انه 

هاجرينيحول هناك ضمان ان   هؤالم الم

بما ان نسبة المتقدمين  الى السودان

حععاالت  يمثلععونالسععودانيين الععذين 

قطععر ثالععث  فععان لهععذا ايطاليععا ك

تى  طلبعاتاالحتمال لزيادة عدد ال ال

 معهععا فععى التعامععلان يععت  تتطلععب 

 النزوحمعالجة ان المملكة المتحدة .

فى بلدان االصل والتعاون مع الشركام 

ولكن  يجد التشجيعاالقليميين يجب ان 

ية لالمملكة المتحدة دع  حكومة  عمل

ثيععر للقلععق الخرطععوم بشععكل قععوى م

.وفى الحقيقة فان التقاضى عن الشديد

الخروقات الشديدة لحقوق االنسان ليس 

حكومعة المملكعة يجعب علعى خيارا ف 

مى اال تركيعزالالمتحدة ان تتفادى  ع

يقودها للمسعاومة والذي سعلى الهجرة

فى متناول مع انظمة تركت بشكل مبرر 

 . اليد

يجعب ان تضعمن :  توصيات حول الهجرة

طا  الحكومة البريطانية ان توضع نقا

قدم  ها ت محددة يمكعن ان يقعا  علي

القضية . مثال  اتفاقيعة معع حكومعة 

السودان العطام تصاريخ عمل للالجئعين 

االرتريين واالثيوبيين الذين يعيشعون 

 فى المعسكرات بشرق السودان .

جوم  يجب نشر وتجديد اعداد طالبى الل

الذين وصلوا الى اوروبا من السودان 

من البلدان  القادمين وطالبى اللجوم

ستخدموا السعودان  المجاورة الذين ا

كمعبر منذ بداية عملية الخرطوم.يجب 

انه فى  الحكومة البريطانيةان تضمن 

حالععة تقععدي  اى تععدريب او معععدات 

لموظفى االمن السودانى   فانها يجعب 

كد معن ان تخضع لضمانات محدد ة للتأ

 انها لن تستخدم الغراض قمعية .

يةيجب ان تستخدم   الحكومة البريطان

طرق هجرة توفر نفوذها للتأكد من ان 

طاق  فى ن ية  دمنة وشرعية لها اولو

تل  المشروعات الممولعة معن صعندوق 

ادارة افضل للهجرة تماشيا معع خطعة 

فى  ها  العمل المشتركة المتفعق علي

 قمة فاليتا 

 الحكومعة البريطانيعة.يجب ان تضمن 

ية  لضعمان ااسع توفر بة قو ليب رقا

االلتزام بالقانون العدولى االنسعانى 

سان  خصوصعا للتحسعب ضعد  وحقوق االن

الترحيل القسرى للمهاجرين المعتعرف 

ئين بعاالم   مفوضّيةبواسطة   به الالج

 المتحدة.
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 الخاتمة :

االساااتراتيجي  اااي  اسااااليت متقدماااة للحاااوا  

 المملكة المتحده والسودان

 

حول  شات  ية  فعان المناق فى النها

مجاالت سياسة محددة اليمكن فصلها معن 

لحعوار لمسألة الحدود او مااذا كان 

حدة والسعودان  ان بين المملكة المت

سيلة فعالعة لتحقيعق اهعداف  يصبخ و

"  عالموضععوعة لععالمملكععة المتحععدة 

سه  وجيرانعه لل سودان فى سالم مع نف

 طلعععات شعععبهتياجععات وتويقابععل اح

 102)." 

قدم معن وبال طوات الت نتيجة  فان خ

كون  من المحتمعل ان ت خالل الحعوار 

الحكومععة واحسععت  ة .أبطيئععة ومجععز

السععودانية  ان المععد السياسععى فععى 

انقلعب  قد المتحدة والوالياتاوروبا 

قدم تدوافع ل ناكفل  يكن هلصالحها 

ويمكن بل ويجب علعى  تنازالت بسرعة .

الى حكومة المملكة المتحدة ان تهدف 

او  طرح قضايا العس  مجردمن  اعلى  

ضل الممارسعات لى .  184تبادل اف وع

بعد مغادرة مبعو  الواليات  نحو خاد 

فان  المتحدة دونالد بو  المعؤثر   

شط حضعوراالمجتمع الدولى يتطلب   ان

 في تقعدمالللمملكة المتحدة يوجعه 

  نحعععو حقعععوق االنسعععان   مجعععال

استراتيجسة سياسية واقتصادية اوسعع 

 103.) 

فقروابعط ثنا،يعة ا عن عالنالاان   وث

بدون التقدم فى قضايا ر،يسية   مثل 

وصول االعانات االنسانية  يقوى من يد 

الحكومععة السععودانية ضععد كععل مععن 

 المعارضععين المحليععين والمفاوضععات

لدوليين .  المستقبلية مع الشركام ا

الشععععب  حعععتج ويتظعععاهربينمعععا يو

تحعول واسعع اجرام من اجل  السودانى

حث ععن  نحو الديموقراطية   فان الب

قدم عالقة ثنا،ية اقرب مع الحكومة  ي

سى فعى  حكما  خاطئا   عن المزاو السيا

 البلد .

مةعليه  و   مع ان اقا اكثر عالقعة ف

كون يفعالية مع الحكومة السودانية 

بادئ امرا  مرحبا بها اذا ارتعبط بم

قى  االستقصعامحقوق االنسان   فان  تل

انهععا تحععد  علعى حسععاب ب مععا يفيعد

مدنى.  العالقات مع رموز المجتمعع ال

نام  شعبيةتطوير عالقات ان  افضعل وب

مات المجتمعع  بين منظ القدرات فى و

  المدنى السودانية والضغط على
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الحكومععة السععودانية للتراجععع عععن 

 االجرامات القمعية االخيرة على

كون  المنظمات المستقلة   يجعب ان ي

 . عالقةعلى را  اى 

طععانى يالحععوار االسععتراتيجى البران 

السودانى يجب ان يكون جعزم منفعردا 

سع   من عالقة اكثر عمقعا   ممعا  واو

حاربون معن ي دع  كل اولئ  العذين ي

سان  اجل السالم والعدالة وحقعوق االن

 فى السودان .

 

توصااايات حاااول الحاااوا  االساااتراتيجى  اااي  

 المملكة المتحدة والسودان:

 الحكومة البريطانيعة  يجب ان تضمن 

ان الحوار االستراتيجى بين المملكعة 

المتحععدة والسععودان تدعمععه نقععاب 

اساسية قوية وشفافة   تسمخ باالشراف 

سطة  والمراجعة المستمرة للتقدم بوا

 ممثلين خارجيين .

 الحكومععة البريطانيععةيجععب ان تضععع 

حقععوق االنسععان الدوليععة والقععي  

الديموقراطيععة فععى قلععب الحععوار 

يل واضعخ االستراتيجى   مصرة على  دل

قاتللتقدم قبعل اى  قدم فعي العال  ت

 اكثر .

بععالتوازى مععع الحععوار االسععتراتيجى 

البريطععانى السععودانى   فععان علععى 

ان توسعععع  الحكومعععة البريطانيعععة

عات  سع معن مجمو عالقاتها مع مدى وا

المجتمع المدنى السودانى . فعى كعل 

مععن داخععل السععودان وفععى المملكععة 

نزاع المتحدة   بما فى ذل  مناطق ال

. 
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 10000تقديرات حول عدد اإلصابات في دارفور بين  -1

 500000)تقدير الحكومة السودانية( إلى ما يزيد على 

 )إريك ريفز، أكاديمي(.شخص 

األرض المحروقة، ‘(، 2016منظمة العفو الدولية ) -2

الهواء المسموم: قوات الحكومة السودانية تدمر جبل 

 .2017يناير 3تم الوصول إليه في  ‘.مرة، دارفور

 12تم تمديد وصاية اآللية الرفيعة لإلتحاد اإلفريقي لمدة  -3

 .2017يناير  1شهر من 

ل النداء السوداني ارجع إلى لمزيد من التفاصيل حو -4

إعالن سياسي بشأن  :نداء السودان‘سودان تريبيون، 

 8، ‘2014ديسمبر  3إقامة المواطنة والديمقراطية، 

. 2017فبراير  2. تم الوصول إليه في 2014ديسمبر 

.com/spip.php?http://www.sudantribune

article53263 

بيان ( ‘2016خدمة العمل الخارجي لالتحاد األوروبي )

مشترك يرحب بتوقيع نداء السودان لخارطة طريق 

 3تم الوصول إليه  في ‘. اآللية الرفيعة لإلتحاد اإلفريقي

 .2017يناير 

https://eeas.europa.eu/headquarters/hea
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homepage_en/8582/Joint%20Statement%

20welcoming%20the%20Sudan%20Call’s%

20Signing%20of%20the%20AUHIP%20Roa

dmap 

إريتري يصلون إلى شرق السودان كل  1000ويقدر أن  -5

 .شهر

اإلنسانية عند ‘(، 2016الصليب األحمر البريطاني )

مفترق طرق: رحالت المهاجرين على طريق وسط 

ديسمبر  20تم الوصول إليه في ‘. البحر المتوسط 

2017. 

http://www.redcross.org.uk/~/media/Briti

shRedCross/Documents/About%20us/Mig

ration%20Report.pdf 

(. التنمية المؤجلة: شرق 2015مسح األسلحة الصغيرة ) -6

لسالم في شرق السودان. تم السودان بعد اتفاقية ا

. 2017يناير  27الوصول إليه في 

http://www.smallarmssurveysudan.org/fil

-papers/HSBA-eadmin/docs/working

-Eastern-Deferred-Development-WP36

Sudan.pdf 

ً ‘‘راديو دبانغا،  -7 في االحتجاجات ‘ المرأة تلعب دوراً مهما

. 2016ديسمبر  12‘. عبر وسال التواصل االجتماعي

. 2017فبراير  13تم الوصول إليه في 

-https://www.dabangasudan.org/en/all

-play-women-media-news/article/social

actions-protest-sudan-in-role-prominent 

تم الوصول ‘. شرارة:شباب من أجل التغيير‘الفيسبوك  -8

. 2017يناير  26إليه في 

-https://www.facebook.com/pg/Sudanese

-ChangeSPARK-For-Youth

189655154391130/about/?ref=page_inter

nal 

نحو اإلصالح المؤسسي ‘(، 2014امبدة ،صديق ) -9

ة التي تدعم االستقرار )بعد والسياسات االقتصادي

مجموعة السودان الديمقراطية  ‘المصالحة السياسية(

 .2017يناير  31تم الوصول إليه في  .األولى

http://www.democracyfirstgroup.org/Ne

nomic%20Policies%20ENGLISH%20ws/Eco

FINAL.pdf 

‘. 2016مؤشر مدركات الفساد ‘منظمة الشفافية الدولية، 

 .2017يناير  27تم الوصول إليه في 

https://www.transparency.org/news/feat

ure/corruption_perceptions_index_2016#

table 

 

مؤتمر مفوضية االتحاد األفريقي / اللجنة االقتصادية   -10
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التدفقات المالية غير ‘(، 2015والتنمية االقتصادية )

آللية الرفيعة المعني  التدفقات المالية المشروعة: تقرير ا

 10تم الوصول إليه في ‘. غير المشروعة في أفريقيا

. 2017يناير 

http://www.uneca.org/sites/default/files/Pu

blicationFiles/iff_main_report_26feb_en.p

df 

أبرزت التقارير مرارا وتكرارا هذا كعائق لتحقيق النمو  -11

 .الشامل في السودان

ميزانية السنة المالية (. ‘2016التيجاني الطيب إبراهيم )

)باللغة ‘ : عزف الموسيقى على أوتار وهمية2016

يناير  10العربية(. الراكوبة. تم الوصول إليه في 

2017 .-http://www.alrakoba.net/news

228174.html-id-show-onacti 

جي جيتليمان، "الواليات المتحدة سترفع العقوبات على  -12

تم  .2017يناير  13السودان"، نيويورك تايمز، 

. 2017فبراير  13الوصول إليه في 

2017/01/13/whttps://www.nytimes.com/

sanctions.html-orld/africa/sudan 

تم الوصول إليه ‘. السودان: التضخم‘االقتصاد التجاري،  -13

 .2017يناير  27في 
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-against-weaken-continues-pound-ese
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من ‘(، 2016تايلور، ماغنوس وكاسي كوبالند ) -16
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