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 لسودانا   

 

الحقوق المدنية  التي تنتهك ،الممارسات الحكومية القمعية غلب عليهت لسودانالحقوقي لسجل ال يزالال 

نون اإلنساني ابموجب القتجاهل االلتزامات بحماية المدنيين ، وتالحريات الدينيةاألساسية، تقيّد والسياسية 

 الدولي. 

وقوات أخرى موالية  السودانية "قوات الدعم السريع" تهاجم والنيل األزرق، ،في دارفور، جنوب كردفان

 انتهاكو أي النزاعات، أ الجرائم الكبيرة التي ارتُِكبت خاللعلى السودان محاسبة لم يجر  المدنيين. للحكومة

  . آخر حقوقي خطير

أحزاب  فيأعضاء ، حقوقيين، ناشطين اطالب " )األمن الوطني(الوطني والمخابرات األمنجهاز " عتقلا

 وصحفيين. حاكمت السلطات ناشطين وصحفيين بسبب تقاريرهم وصادرت صحفهم.  ،معارضة

لعقوبات اقرارا إداريا واعدا برفع راك أوباما اباألمريكي حينها  رئيسالأصدر ني، في يناير/كانون الثا

حقوق لالسودان بعض الشروط، التي لم تتضمن أي تحسين ملموس  في حال استوفى إلى حد بعيد االقتصادية

 اإلنسان. 

 

 والنيل األزرق ،جنوب كردفان، في دارفور واالنتهاكات النزاع

القتال في مناطق الحرب الثالث، هاجمت قوات تخفيض النار وإطالق رغم قرار الحكومة األحادي بوقف 

 مخيمات النازحين. ، ومنهم أولئك في المدنيين على مدار العام لها شيات مواليةيالحكومة وميل

 ،هاووسط دارفورالسودانية القرى في شمال  السريع في مايو/أيار ويونيو/حزيران، هاجمت قوات الدعم

قوات مسؤولون عن هجمات واسعة على قرى خالل هذه ال مقاتلو لهرب.الف على امرغمة عشرات اآل

 . 2016حتى  2014حمالت مكافحة التمرد من 

مع هجمات حكومية متفرقة على المدنيين.  ،سنوات 6منذ  النزاع نوب كردفان والنيل األزرق، يستمرفي ج

على أسس اربت المجتمعات النازحة حتفي النيل األزرق ومخيمات الالجئين في جنوب السودان المجاور، 

 . "شمال –الحركة الشعبية لتحرير السودان "إثنية بعد انقسام قيادة المعارضة المسلحة، 

ما يكفيهم من الغذاء إلى  الف يفتقرونفي المناطق التي يسيطر عليها الثوار في الواليتين، كان مئات اآل

 ليم المواد األساسية. سعلى طرق تلم يتفقوا  والثوارواإلمدادات األساسية ألن الحكومة 

 

 الحقوقيينالهجمات ضد 

د. مضوي  األمن الوطني، أوقف أفراد من 2017ويناير/كانون الثاني  2016في ديسمبر/كانون األول 

أشهر. اتُهم مضوي  8واحتجزوهم حوالي  ،بارز، باإلضافة إلى عدة حقوقيين آخرينالحقوقي البراهيم آدم، إ



تعرض إثنان من  وإثنان آخران بتقويض النظام الدستوري وبجرائم ضد الدولة، يُعاقب عليها باإلعدام.

فرج عنهم بعفو رئاسي العتراف تحت التعذيب. أُ ر أحدهم على الضرب المبرح وأجبِ على األقل لالموقوفين 

 في أغسطس/آب. 

تدريب للتراكس مركز حقوقيين مرتبطين بمنظمة المجتمع المدني " 3لسلطات سراح في مارس/آذار، أطلق ا

 أشهر. أدين الرجال بتهم ملفقة بالتجسس ونشر معلومات خاطئة.  9بعد احتجازهم  "والتطوير البشري

. في 2016الرجال مع موظفين آخرين من "تراكس" في مايو/أيار  األمن الوطنيمن عناصر  أوقف

ر ياالحتجاز التعسفي أن االعتقاالت تنتهك معاي بمسألة العامل المعني الفريق وجد، 2016أغسطس/آب 

 المحاكمة العادلة.

 

 والتعذيب، إساءة المعاملة، التعسفياالحتجاز 

على مدار السنة، غالبا لفترات بدون نقابيين  وقادة، صحفيينأعضاء من المعارضة، ت السلطات األمنية عتقلا

 محام. كانوا يضربون المعتقلين أثناء التحقيقات بشكل روتيني. تمكينهم من التواصل مع  توجيه أي تهم أو

االقتصادية التقشفية في نوفمبر/تشرين الثاني إثر حملة "العصيان المدني" لالعتراض على التدابير 

المؤتمر حزب "عضو في  احتُجز .المعارضينعشرات عناصر األمن  ، أوقف2016ن األول وديسمبر/كانو

 جراحة فور إطالق سراحه.  إلى وُضرب ضربا مبرحا لدرجة أنه احتاج، يوما بدون تهم 50" السوداني

صحفي بريطاني وزوجته السودانية شهرين بدون تهم، أوال في احتُجز ، 2016في ديسمبر/كانون األول 

كان اإليهام باإلعدام. و، الصدمات الكهربائية، تعرضا للضرب إنهماوقاال  ،دارفور ثم نُقال إلى الخرطوم

 باستخدام الحكومة لألسلحة الكيميائية.  "منظمة العفو الدولية" ادعاءاتفي  للتحقيقاإلثنان قد دخال دارفور 

 2016في أواخر ضراب األطباء إأطباء شاركوا في  3لطات األمنية لعدة أيام سأوقفت الفي أبريل/نيسان، 

 بشأن اعتصامفي  قل عدة أعضاء من حزب المؤتمر السوداني في يونيو/حزيرانعتُ بسبب ظروف العمل. ا

قل مسؤولون أمنيون نصرالدين مختار، الرئيس السابق التحاد تعاتفشي وباء الكوليرا. في سبتمبر/أيلول، 

 نفرادي. االحبس الفي دارفور، واحتجزوه بدون تهم في  طالبي

 والتعبير ،تكوين الجمعيات، التجمع السلمي ةحري

أرجاء البالد. في مختلف  المفرطة لتفريق التظاهرات في ةاستخدمت قوات األمن الحكومية القو

، للنازحين في جنوب دارفورسبتمبر/أيلول، أطلقت القوات الحكومية النار على متظاهرين في مخيم كالما 

ضد زيارة الرئيس البشير إلى كان المحتجون يتظاهرون  .20أكثر من  جرحتأشخاص و 5كثر من أفقتلت 

 المخيم. 

المفرطة في عدة مناسبات لتفريق التظاهرات في حرم الجامعات. في مايو/أيار، وة استخدمت السلطات الق امك

 قوات في والية النيل األبيض، داهمت "جامعة بخت الرضا"يها في إثر مواجهات بسبب انتخابات ُمتنازع عل

العشرات. اعتقلت ، فجرحت العديد منهم ويهموأطلقت النار عل االبطوضربت مسكنا طالبيا،  ألمناالشرطة و

على التوقيفات، انسحب أكثر من ألف طالب دارفوري من الجامعة مدعين التمييز ضد الطالب  ارد

 طالب ما زالوا معتقلين.  9لول آخر السنة، كان بحالدارفوريين. 

، "الجبهة الشعبية المتحدة"عتقل مسؤولون أمنيون العشرات من أعضاء في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، ا

فرع طالبي لمجموعة معارضة في دارفور، بينما كانوا يتظاهرون في شوارع الخرطوم وأم درمان. وهي 

 الطالب الناشطين على مدار السنة.  العديد منأوقف المسؤولون 



، 2013في سبتمبر/أيلول  على التقشف ضحايا القمع العنيف لالحتجاجاتتتحقق العدالة ل لم، 2017مع نهاية 

 شخصا.  170عندما قتل أكثر من 

 

 حرية اإلعالم

صادروا بجرائم وفاتهموهم  استمر المسؤولون األمنيون بتقييد اإلعالم عبر مضايقة الصحفيين واعتقالهم،

 مقاالت اعتُبرت حساسة جدا. فيها  تأعدادا من الصحف نُشر

أشهر في  6رت محكمة رئيس تحرير صحيفة "التيار" بدفع غرامة أو قضاء كتوبر/تشرين األول، خيّفي أ

ْجِوب صحفيون آخرون، من عائلة الرئيس. استمن قبل  دام السلطةاستخ بإساءةالسجن لنشره مقال عن ادعاء 

بسبب نشر محتوى أكثر حساسية، مثل نهم رئيسة تحرير "أخبار الوطن" هنادي الصديق، أو اعتقلوا بي

 3 من ومقابلة مع قائد في المعارضة. احتُجَزت مروى تيجانياالدعاءات بسوء المعاملة على أيدي قوات األ

 الدين. نتقد يإبداعي بعد نشر مقال أيام 

حيث اعتقلوا في يوليو/تموز على ما يبدو بسبب  ،ناشطين على االنترنت من السعودية إلى السودان 3ُرحل 

ضد التدابير االقتصادية التقشفية. صادر المسؤولون  2016كتاباتهم المناصرة لحملة "العصيان المدني" في 

غالبا  ،الصيحة""و ،"الوفاق"، "آخر لحظة"، "الجريدة"، صحفا مستقلة وموالية للحكومة من بينها "التيار"

 بدون إعطاء أي سبب. 

 

 المعتقدحرية 

كنيسة على األقل في الخرطوم؛ طعنت  27طوم أنهم سيدمرون رلخا، أعلن مسؤولون في 2017في أوائل 

وبا، منطقة في سخرى كنيسة في أالقرار. في مايو/أيار، هدمت الشرطة وقوات أمن  في منظمة كنسية

 إثر نزاع على ملكية األرض.  ،الخرطوم

كنائس جديدة إلى ف أن ال حاجة ألوقاا، ادعى وزير اإلرشاد و2013منع مسؤولون بناء كنائس جديدة. في 

 . 2011في استقالله  بعدذلك اإلقليم  ال بد أنهم عادوا إلى السودانجنوب ألن مسيحيي 

، متهمة "كنيسة المسيح السودانية مجمع"أشخاص من رعية  5كتوبر/تشرين األول، أوقفت الشرطة في أ

النزاعات حول ، في قضية أظهرت السلطات هاتفي كنيسة أغلق. كان المعتقلون يصلون إياهم باإلزعاج العام

 . كنائسإدارة ال

وناشط  – مبشر تشيكي وقسيس سوداني –ي دين أعفى البشير عن رجل يو/أيار،في فبراير/شباط وما

اعتقلوا في  5. كان هؤالء الرجال من بين 2015منذ ديسمبر/كانون األول وا معتقلين دارفوري كان

 والتجسس وتهم أخرى.  المسلحة واتهموا بارتباطهم بالمعارضة 2015ديسمبر/كانون األول 

 الالجئون والمهاجرون

في  183,500حوالي وصل ن جنوب السودان. أعداد كبيرة من الالجئين مفي استقبال  السودان استمر

. وافق 2013الحرب في جنوب السودان في ديسمبر/كانون األول  ءألفا منذ بد 461 تخطى المجموع، ف2017

 إنسانية إلى جنوب السودان. السودان على فتح ممرات 

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/eight-sudanese-church-leaders-detained-in-six-weeks
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/eight-sudanese-church-leaders-detained-in-six-weeks
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/eight-sudanese-church-leaders-detained-in-six-weeks
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/eight-sudanese-church-leaders-detained-in-six-weeks


قاصرا. في سبتمبر/أيلول، أفيد  30، بينهم ينترييرإ ينالجئ 104رحلت السلطات السودانية  ،في أغسطس/آب

طلبت مفوضية  رحلين سنحت له الفرصة بطلب اللجوء.آخرين. ال يبدو أن أي من المُ  36بأن الحكومة رحلت 

 المزيد من الالجئين المحتملين. طرد  االمتناع عنئين من السودان األمم المتحدة لالج

تي"، ادعى علنا أن د، محمد حمدان "حميذات السمعة السيئة بارتكاب االنتهاكاتقائد قوات الدعم السريع 

كجزء من المسيئة  يمول هذه القوات االتحادالشكوك بأن  . أثار ذلكاألوروبي االتحادقواته كانت تساعد 

 الهجرة.  في قضايا مساعدةلبرنامجه ل

 

 اإلصالح القانوني

ن الرئيس البشير رئيس وزراء إثر انتهاء الحوار الوطني، وهو مبادرة حكومية لمعالجة المظالم السياسية، عيّ

 لتطبيق التوصيات وتشكيل حكومة جديدة. رفضت عدة أحزاب معارضة عملية الحوار. 

قوات الدعم السريع، لكن القوات استمرت بالعمل ا لتنظيم قانونفي يناير/كانون الثاني، أقر البرلمان السوداني 

 تحت إمرة القائد نفسه مستقلة عن الجيش. 

لعام  "قانون األمن الوطني"أعطى جهازه األمني.  عمل التي تحكم قوانينلل لم يقر السودان أي إصالحات

والمصادرة وينتهك المعايير الدولية المقبولة  ،التفتيش، االحتجاز، ت واسعة للتوقيفاصالحيالجهاز  2010

 إلغائها. وبة اإلعدام رغم التوافق الدولي على ن. ما زال السودان يطبق عقاالسود متُلزِ  التي

تطبيق عقوبات الشريعة اإلسالمية لـ "جرائم ، منها في عدة طرقالنساء والفتيات  نون السوداني ضدايميز الق

اللباس الواجب ارتداؤه. كما يجرم السودان السلوك الجنسي المثلي بعقوبات اآلداب" مثل الزنا أو انتهاكات 

 قاسية مثل السجن المؤبد أو اإلعدام. 

 

 األطراف الدولية الرئيسية

اك أوباما قرارا إداريا واعدا برفع عقوبات كي السابق باريأصدر الرئيس األمرالثاني،  في يناير/كانون

بشكل  حقوقيةالصالحات اإلسنوات، لكنه لم يشمل  5واسعة عن السودان إن أحرز تقدما خالل اقتصادية 

كتوبر/تشرين األول، رفعت الواليات المتحدة العقوبات في أبهذه الخطوة.  تحاد األوروبيرحب اال .واضح

 نهائيا. 

للسودان كدعم لعملية الخرطوم اإلقليمية لمعالجة الهجرة.  هاتاألوروبي ماليين اليورو االتحادخصص 

لدعم السريع على تنفيذ اس أنها تشجع أو تساعد قوات اانُتِقدَت برامج المساعدات بشكل واسع على أس

 التي تتسم باالنتهاكات. عملياتها 

األردن يراعِ  لم األردن. ان،في عمّ  "العربية الدول جامعة"ار، شارك الرئيس البشير في قمة ي مارس/آذف

 . "المحكمة الجنائية الدولية"وتسليمه إلى  البشير بتوقيف القاضي ،"نظام روما األساسي"التزامه كعضو في 

األوروبي، لكنها لم تدع  االتحادللشؤون الخارجية في ة العليا فيديريكا موغريني، الممثلالقمة كما حضرت 

 . تهااتزاملالمتثال الإلى االسلطات األردنية علنا 

https://eeas.europa.eu/delegations/sudan/18684/european-union-considers-easing-sanctions-sudan-important-step_en


، 2018بعثة حفظ السالم في دارفور حتى يونيو/حزيران الدولي والية  في يوليو/تموز، جدد مجلس األمن

مدد والية . كما بشكل كبير جدا كجزء من خطة الخروج التي طالب بها السودان عديدها خفضموافقا على 

 . "األمنية المؤقتة ألبييقوة األمم المتحدة "

مراقبة وتقديم المشورة في ما لوالية الخبير المستقل ل " األمميمجلس حقوق اإلنسان"مدد في سبتمبر/أيلول، 

إنهاء واليته في حال "ُسجل اللغة التي استخدمها إلى  ن لسنة أخرى، لكن المجلس لمح فيايتعلق بحقوق اإلنس

 ، مخاطرا بإنهاء الوالية قبل األوان خالل السنوات المقبلة. تحسن مستمر ومستدام" في وضع البالد

 يرتكبة فمالدولية في تحقيقاتها بالجرائم الالجنائية لم يضغط مجلس األمن على السودان للتعاون مع المحكمة 

وهي . 2007. أعلنت المحكمة عن التهم ألول مرة في 2005الوضع إلى المحكمة في أحال  رغم أنه ،دارفور

جرائم ضد الحرب واللجرائم  ،لرئيس البشيرا ، منهمخاصأش 5ليوم مذكرات توقيف معلقة بحق ا تملك

 . 2008و 2003يُزعم أنها ارتكبت في دارفور بين  واإلبادة الجماعية التياإلنسانية 
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