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. عاماً  62يواصل الرئيس عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد لمدة ناىزت 
واستمرت السمطات الحاكمة في استخدام أساليب وتشريعات قمعية إلسكات المعارضة السياسية 

جياز  6202يمنح  قانون األمن الوطني الصادر عام . وتضييق الخناق عمى المجتمع المدني
األمن والمخابرات الوطني صالحيات واسعة النطاق العتقال األفراد واحتجازىم لمدة قد تصل 

وقد احُتجز المعارضون والمدافعون عن . أربعة أشير ونصف الشير دون أي رقابة قضائية إلى
حقوق اإلنسان المعتقمون في معظم األحيان في أماكن احتجاز تابعة لجياز األمن والمخابرات 
الوطني التي تقع خارج نطاق اختصاص قوانين السجون ولوائحيا، حيث عانوا أيضًا ضروبًا 

نساني التي إلوبمغت انتياكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي ا. مة والتعذيبمن سوء المعام
ىمي  في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق مستويات مروعة، ألارتكبت في مناطق النزاع ا

-ف المدنيين والممتمكات المدنية حيث شنت الحكومة السودانية قصفًا جويًا عشوائيًا استيد
ما أفضى إلى حركة نزوح قسري  -لصحية والمدارس ودور العبادةا وشمل القرى والمرافق
ويتعرض المدنيون في األغمب األعم لحمالت اعتقال تعسفي ولمحبس . ضخمة وواسعة النطاق
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االنفرادي والتعذيب والعنف الجنسي وغير ذلك من صنوف سوء المعاممة، في خضم عرقمة 
استمر نظام البشير في تحدي لوائح االتيام و . متعمدة لممساعدات اإلنسانية عمى يد السمطات

التي أصدرتيا المحكمة الجنائية الدولية بحقيا فيما يتعمق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية في دارفور، حيث استمر القصف العشوائي في استيداف المدن 

ام ىجمات وحشية وارتكبت مجازر ضد والقرى في حين شنت الميميشيات القبمية الموالية لمنظ
 .  المدنيين

 

 :ةاالنتخابات العام
أول انتخابات من نوعيا  6202كانت االنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ُأجريت عام 

ن وقد ُوجيت انتقادات كثيرة . 0ُتعقد بعد انفصال الجنوب وتأسيس جميورية جنوب السودا
رغم افتقارىا -تي اتسمت بالتنافسية إلى حد ما وال 6202لالنتخابات بالمقارنة مع نظيرتيا لعام 

قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية االنتخابات وانضمت إلييا بعض منظمات . 6لمنزاىة والحرية
الشعب السوداني عمى عدم التي نظمتيا المعارضة " ارحل"وقد حثت حممة . المجتمع المدني

التصويت، كما خرجت مظاىرات احتجاجية بقيادة أحزاب المعارضة لمتنديد بالتشديدات والقيود 
المفروضة عمييا وعمى حرية الصحافة السودانية، وعمى النزاعات الدائرة في دارفور وجنوب 

 . كردفان ومنطقة النيل األزرق

                                                 
ثنًؼضًذ يٍ يدهض ثأليٍ إدجٌ ثخضًجػه (   11نظُز ) 991 يدهض ثأليٍ ثنضجدغ نأليى ثنًضحذر، ثنمزثر رلى  - 

 ، S/RES/1996 (2011)، ثنمزثر   11َىنُى  8فٍ  1751رلى 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmis/documents/sres1996_2011.pdf  

، "َصف ثنكىح ثنًًضهب أو ثنفجرؽ؟: ثالَضخجدجس فٍ أفزَمُج"يؼهذ ثالصحجد ثألورودٍ نهذرثطجس ثأليُُز،   -1

  ,Issue Alert 29, June 2015 ,كزَظضُُج دجرَىص،

< http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_29_Africa_elections.pdf> 

أدزَم    خًُض كىدُىل، " ثَضخجدجس ثنظىدثٌ نٍ صحمك َضجةح إَدجدُز ػهً ثألرض"صحُفز ثندجردَجٌ،   - 

11 7 ، 

<http://www.theguardian.com/global-development/2015/apr/13/sudan-election-omar-

al-bashir-opposition-boycott> 
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ء حوار وطني شامل، وذلك في أعقاب عدم بإجرا 6202ووعد البشير في يناير من عام 
فضاًل   6200واستقالل جنوب السودان عام  6222معالجة نتائج اتفاق السالم الشامل لسنة 

في الخرطوم ومدن أخرى في    620عن االحتجاجات الضخمة التي اندلعت في سبتمبر عام 
الكّمفة وغير ناجحة لم  جميع أنحاء البالد وقوبمت بقمع عنيف، ثم تمتيا حممة عسكرية باىظة

ومع ذلك، ُألقي القبض عمى العديد من قادة المعارضة . 2تحَظ بأي شعبية في جنوب كردفان
وتكّثفت اإلجراءات القمعية الصارمة ضد الصحافة؛ ولم ُيجَر الحوار الوطني عمى اإلطالق في 

ات حرة ونزيية في ودفع ىذا الوضع المعارضة إلى التشكيك في إمكانية إجراء انتخاب. الواقع
 .2ظل تمك الظروف

وقد تأكدت ىذه المخاوف مجددًا في البيان الذي ألقتو مسؤولة الشؤون الخارجية واألمن في 
االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني نيابة عن الدول األعضاء الثمانية والعشرين في االتحاد 

عاد الجماعات المعارضة في ظل تجاىل الحوار، واستب: "األوروبي، حيث ذكرت ما يمي
وانتياك الحقوق المدنية والسياسية، ال يمكن لالنتخابات القادمة أن تفرز نتيجة  تتمتع 

 .2"بالمصداقية والشرعية في جميع أنحاء البالد

ماليين   2ووفقًا لما أوردتو المفوضية القومية لالنتخابات في السودان، فإن ما يقرب من 
.    %22.2شاركوا في االنتخابات بنسبة بمغت  مسجل مميون ناخب  0ناخب من أصل 

إقبال الناخبين عمى "أن   ومع ذلك، ذكرت بعثة االتحاد األفريقي لمراقبة االنتخابات السودانية
طوال أيام التصويت في كل من المناطق الريفية " مراكز االقتراع كان ضعيفًا بشكل عام

                                                 
 ، 7 11يجرص    ، "ثنحىثر ثنىطٍُ"آفجق : يدًىػز ثألسيجس ثنذونُز، ثنظىدثٌ  - 

<http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/b108-sudan-the-

prospects-for-national-dialogue.aspx> 

 ".ثَضخجدجس ثنظىدثٌ نٍ صحمك َضجةح إَدجدُز ػهً ثألرض"ثندجردَجٌ،   -7

دُجٌ ثنًًثهز ثنؼهُج نشؤوٌ ثأليٍ وثنظُجطز ثنخجرخُز دجنُُجدز ػٍ ثالصحجد ثألورودٍ دشأٌ ػذو صىفز يُجخٍ  -1

 .   11أدزَم  9يىثٍس نالَضخجدجس ثنًزصمذز فٍ ثنظىدثٌ، فزَذَزَكج يىغُزٍَُ، دزوكظُم، 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/sudan/documents/press_corner/2015/2015040

9_en.pdf> 

 7 11، أدزَم "إػالٌ َضجةح وإحصجةُجس ثالَضخجدجس ثنؼجيز"ثنهدُز ثنمىيُز نالَضخجدجس،   -5

 nec.org.sd/wp-content/uploads/2015/04/2015-ثالَضخجدجس-ثحصجةُجس-و-َضجةح.pdf 

ألفزَمٍ، ثنضمزَز ثنًذذةٍ نذؼثز ثالصحجد ثألفزَمٍ نًزثلذز ثالَضخجدجس ثنؼجيز ثنضٍ أخزَش فٍ ثالصحجد ث  -8

  .7 11أدزَم    ، 7 11خًهىرَز ثنظىدثٌ فٍ أدزَم 
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مراكز االقتراع التي زارىا مراقبو االتحاد األفريقي معظم "وأضاف التقرير أيضًا أن . والحضرية
، وعزا انخفاض نسبة االقبال إلى مقاطعة بعض أحزاب المعارضة "كانت بيا طوابير قصيرة

 .ومنظمات المجتمع المدني ليا

وأشارت بعض المصادر إلى أن انخفاض نسبة المشاركة في التصويت ليس مرتبطًا بحممة 
لمعارضة، بل ترجع باألحرى أن المواطنين آثروا عدم المشاركة السمبية المقاطعة التي أطمقتيا ا

ألنيم ال يرون أن العممية االنتخابية تعالج مشاكميم أو تخدم مصالحيم، ما يؤكد أن تمك 
وسيطر حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يرأسو .  "كانت لصالح جانب واحد"االنتخابات 
مقعدًا قبل فوزه الساحق في انتخابات  222ان البالغ عددىا من مقاعد البرلم %2 البشير عمى 

 .02%2 بنسبة  6202أبريل 

 

 :الحريات اإلعالمية
يعترف بحرية الصحافة، فقد استمرت السمطات في  6222رغم أن الدستور االنتقالي لسنة 

ومارس . إخضاع وسائل اإلعالم لمرقابة من خالل مصادرة الصحف واستيداف الصحفيين
في ظل قانون الصحافة   622المجمس القومي لمصحافة المعين من الحكومة نشاطو منذ عام 

العام لممؤسسات اإلشراف عمى األداء "والمطبوعات الصحفية، حيث تمثمت ميمتو في 
 .، واستمر من ثم في تقييد حرية التعبير والصحافة00"والشركات الصحفية

لمؤسسات النشر والطباعة  06وكثف أعضاء جياز األمن والمخابرات الوطني مداىماتيم
وقاموا بمصادرة النسخ المطبوعة من الصحف التي اعتُبرت مخالفة لقانون الصحافة 

از األمن والمخابرات الوطني تعميمات لممحررين وأصدر جي. والمطبوعات الصحفية
                                                 

 ."ثَضخجدجس ثنظىدثٌ نٍ صؤدٌ إنً َضجةح إَدجدُز ػهً ثألرض"ثندجردَجٌ،   -9

 ظهطجس غُز يحذودر فٍ ظم دطضىر ثنظىدثٌثنًؼهذ ثنذًَمزثطٍ ثألفزَمٍ، ػًز ثنذشُز َحظً د  -1 

< http://www.african-di.org/omar-al-bashir-sudans-almighty-constitution/> 

 ، 1119يٍ لجَىٌ ثنصحجفز وثنًطذىػجس ثنصحفُز نظُز ( أ)ثنفمزر  8ثنًجدر   -  

http://moj.gov.sd/content/lawsv4/12b/6.htm 

ثنُضجل ثنًزَز نهًذثفؼٍُ ػٍ "يشزوع ثنًذثفؼٍُ ػٍ حمىق ثإلَظجٌ فٍ شزق أفزَمُج وثنمزٌ ثألفزَمٍ،   -1 

 .7 11، طذضًذز "حمىق ثإلَظجٌ ثنؼجيهٍُ فٍ طُجق ثالَضخجدجس فٍ ثنظىدثٌ وإثُىدُج ودىروَذٌ وأوغُذث

http://moj.gov.sd/content/lawsv4/12b/6.htm
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في تغطيتيم لمواضيع معينة، " الخطوط الحمراء"والمؤسسات اإلعالمية بعدم تخطي بعض 
ومن ذلك عدم نشر أي مقاالت تعكس صورة سمبية لالنتخابات أو تشير إلى اإلقبال المنخفض 

عدم توجيو انتقادات لمقوات  لمناخبين عمى االقتراع حسبما ذكرت بعض المصادر، فضاًل عن
المسمحة ولمسياسة االقتصادية، والوضع في دارفور والنزاعات المسمحة في جنوب كردفان 

وزادت تمك األنماط بشكل خاص قبل بضعة أشير من إجراء االنتخابات العامة . والنيل األزرق
 . 0المقررة

عاقة عمميم  وّجو الوكيل األعمى لنيابة  6202يناير   0ففي . واستمر اعتقال الصحفيين وا 
الجرائم الموجية ضد الدولة إلى السيدة مديحة عبد اهلل، رئيسة تحرير جريدة الميدان، وصحفيين 

وُيعتقد أن التيم جاءت عمى خمفية ". نشر أخبار كاذبة"و" بالتآمر الجنائي"آخَرين تيمًا تتعمق  
ييا أىل قاوة في غرب كردفان وحرق مقاالت نشرتيا الجريدة عن الحالة االقتصادية التي يواج

ن واستدعى جياز األمن . 02الحكومة أشجار النخيل إلخالء األراضي في شمال السودا
السيدة ندى رمضان، وىي صحفية تعمل في صحيفة  6202يناير   6والمخابرات الوطني يوم 

قبل  وظمت في المكتب لمدة ثالث ساعات. 6الجريدة إلى مقر الجياز في منطقة الخرطوم 
ولم ُتستجوب أو ُتعمم بسبب استدعائيا، ولكن قيل ليا أنيا من المرجح أن . إطالق سراحيا

استدعى جياز األمن والمخابرات  6202فبراير  00وفي . ُتستدعى مرة أخرى إلثبات حضورىا
في الخرطوم السيدة إنعام آدم، وىي صحفية في جريدة الطيار، واسُتجوبت عن مقال كتبتو 

 .02اليوم السابق عن حاويات المواد المشعة، ثم ُأطمق سراحيا في اليوم نفسووُنشر في 

 

 

 
                                                 

أطجدُغ  7سَجدر حجدر فٍ ثنمُىد ثنًفزوضز ػهً ثإلػالو لذم "ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،  -  

 ، 7 11فذزثَز  11، "يٍ ثالَضخجدجس ثنؼجيز ثنظىدثَُز

<http://www.acjps.org/sharp-increase-in-media-restrictions-5-weeks-before-

sudanese-general-elections/> 

 ..."سَجدر حجدر فٍ ثنمُىد ثنًفزوضز"ًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو، ثن  -  

 .ثنًزخغ َفظه  -7 
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 :القيود المفروضة عمى المعارضة السياسية

ورغم الوعود التي . واصمت السمطات فرض قيود مشددة عمى األحزاب السياسية وأعضائيا
وتخفيف القيود " المعتقمين السياسيين"باإلفراج عن جميع  6202أبريل عام  2بذليا البشير في 

، الذي يحظر 6202أبريل  02في   02المفروضة عمى المعارضة، فقد أصدر المرسوم رقم 
عمى األحزاب السياسية عقد اجتماعات في مقراتيا دون الحصول عمى موافقة مسبقة ويتطمب 

 .02ساعة  2إذنًا لعقد االجتماعات العامة قبميا بـ 

واستمر جياز األمن والمخابرات الوطني في استيداف واعتقال قيادات بارزة من أحزاب 
وبينما احُتجز البعض منيم بمعزل عن العالم الخارجي وبدون أي تيمة . المعارضة السياسية

في كثير من األحيان، اُتيم آخرون بارتكاب جرائم جنائية خطيرة بسبب التعبير عن رأييم ضد 
وخضع كل من المدافع البارز عن حقوق اإلنسان أمين مكي مدني، وزعيم . مةسياسة الحكو 

المعارضة السياسية فاروق أبو عيسى، والناشط السياسي الدكتور فرح إبراىيم العقار لالحتجاز 
.  0لمدة أكثر من أربعة أشير بعد عودتيم من أديس أبابا بعد جولة من المفاوضات السياسية

يومًا قبل أن توجو  02بمعزل عن العالم الخارجي لمدة  6202سمبر وقد تم احتجازىم في دي
أبريل   وقد ُأطمق سراحيم في . ، وىي تيمة عقوبتيا اإلعدام"شن حرب ضد الدولة"إلييم تيمة 

 . 0بعد أن قرر وزير العدل تجميد القضية ضدىم عماًل بسمطاتو التقديرية 6202

شرات األشخاص واحتجزتيم  قبل االنتخابات واعتقمت السمطات بين شيري فبراير وأبريل ع
أبريل وحده، عشية االنتخابات، ُألقي القبض عمى  06ففي يوم .  0العامة وبعدىا عمى حد سواء

شخصًا عمى األقل في جميع أنحاء السودان ألسباب تتعمق بوجيات نظرىم التي  22عمى 
                                                 

حظز يدهض شؤوٌ ثألحشثح ثنظُجطُز فٍ ثنظىدثٌ ثنحشح " ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،   -1 

 ، "ثندًهىرٌ وطظ دػىثس نهحىثر ثنىطٍُ

<http://www.acjps.org/sudans-political-parties-affairs-council-bans-republican-party-

amidst-calls-for-national-dialogue/> 

 ،  11دَظًذز   ، "دُجٌ طُجطٍ دشأٌ إَشجء دونز ثنًىثطُز وثنذًَمزثطُز: َذثء ثنظىدثٌ"  -5 

<http://www.sudantribune.com/spip.php?article53263> 

 ، 7 11أدزَم  1 ، "ثإلفزثج ػٍ ثنًذثفغ ػٍ حمىق ثإلَظجٌ أيٍُ يكٍ يذٍَ"فزوَش الٍَ دَفُذرس،   -8 

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/28503  

 18، "صصجػذ ػًهُجس ثالحضدجس وثالػضذثء دجنضزح َصحخ ثالَضخجدجس: ثنظىدثٌ"هُىيٍ رثَضض ووصش، -9 

 .7 11أدزَم 
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وقد نظم طالب جامعة الفاشر في شمال دارفور . 62عبروا عنيا صراحة بشأن االنتخابات
دعوا فييا لمقاطعة االنتخابات الرئاسية وتغيير  6202أبريل  02مظاىرة احتجاجية في 

طالبًا ووجيت إلييم  20وألقت قوات الشرطة وجياز األمن والمخابرات القبض عمى . الحكومة
الضرب المبرح وكانت مالبسيم وبدا عمى ىؤالء الطالب عالمات . ُتيمًا تتعمق بالمظاىرة

 .60ممطخة بالدماء في اليوم األول من احتجازىم

شخصًا عمى األقل من أعضاء أحزاب   0وُألقى عناصر أمن سودانيين القبض عمى 
وكان معظم المعتقمين ينتمون إلى . المعارضة واحتجزوىم واستجوبوىم منذ بداية شير أغسطس

ح طالبي وشبابي ناشط ويقود تجمعات عامة حاشدة حزب المؤتمر السوداني الذي لديو جنا
وتعرض العديد من المعتقمين حسب روايتيم لمعنف . ويقوم بتنظيم بعض الفعاليات العامة

 .66وألشكال أخرى من سوء المعاممة واالنتياكات شممت الضرب المبرح

 

 :حممة التضييق عمى منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان
ازداد التضييق عمى المجتمع المدني عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار 

واستمرت السمطات، .  622مارس  2مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير يوم 
بما فييا جياز األمن والمخابرات الوطني والييئات الحكومية التنظيمية مثل وزارة الثقافة ولجنة 

نسانية، في فرض قيود مشددة عمى عمل وميام منظمات المجتمع المدني وُأغمق الشؤون اإل
 .  عدد منيا عنوة

يناير مركز   0وداىم أعضاء جياز األمن والمخابرات في أم درمان بوالية الخرطوم يوم 
وكان ىذا اليوم قد . محمد طو الثقافي خالل مراسم إحياء ذكرى محمود محمد طو محمود

ثالثين إلعدام محمود محمد طو مؤسس الحزب الجميوري في السودان، الذي صادف الذكرى ال

                                                 
ثالَضخجدجس ثنظىدثَُز فضزر ثصظًش دجالػضمجالس وثالحضدجس " ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو، ثنًزكش  -11

 .7 11أدزَم  5 ، "دًؼشل ػٍ ثنؼجنى ثنخجرخٍ، وثَؼذثو ثأليٍ فٍ دثرفىر
 .(11ثَظز ثنحجشُز " )ثالػضذثء ػهً حزَز ثنضؼذُز دشأٌ ثالَضخجدجس صحش رػجَز ثنذونز"يُظًز ثنؼفى ثنذونُز،   - 1

 ، 2015أغظطض  28، "يىخز ثػضمجالس فٍ صفىف ثنًؼجرضز"هُىيٍ رثَضض ووصش،   -11

< https://www.hrw.org/news/2015/08/28/sudan-wave-opposition-arrests> 
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وأبمغ جياز األمن والمخابرات الوطني . كان معارضًا لألصولية اإلسالمية ومساندًا لمعممانية
رئيسة المركز بأن السمطات قررت إغالق المركز بسبب عدم تجديد وزارة الثقافة في والية 

وتمقى المركز يوم . ركز سيتسمم إشعارًا رسميًا بإغالق المركز قريباً الخرطوم ترخيصو، وبأن الم
 .  6من وزارة الثقافة بإلغاء تسجيمو 6202/0الخطاب رقم  6202يناير  60

قام مسجل المجموعات الثقافية في وزارة الثقافة السودانية بإلغاء  6202يناير   6وفي 
. 62أو اإلشارة إلى التشريع ذي الصمة تسجيل اتحاد الكتاب السودانيين دون ذكر األسباب

الجدير بالذكر أن اتحاد الكتاب السودانيين يعمل عمى تعزيز الحوار والبحث عن حمول 
ويعقد االتحاد اجتماعات . لمصراعات من خالل الثقافة، مع التركيز عمى حرية التعبير والتنوع
 .ئل اإلعالم اإللكترونيلمكتاب وينشر أعضاؤه أعماليم في صورة مطبوعة أو من خالل وسا

وقد أقدمت قوة مدججة بالسالح من ضباط جياز األمن والمخابرات الوطني عمى مداىمة 
، إبان  6202مارس  62لمتدريب والتنمية البشرية بوسط الخرطوم يوم " تراكس"مقر مركز 

العامة  استضافتو دورة تدريبية، حيث ُوجيت لممشاركين تيمة مناقشة مسألة مقاطعة االنتخابات
وقامت القوة بالتحفظ عمى أربعة أجيزة حواسيب محمولة وعمى الجياز المركزي . المقبمة

وبعد مرور ثالثة أسابيع عمى تمك الواقعة، اعتقل جياز األمن والمخابرات المدافع . 62لإلنترنت
                                                 

لىثس ثأليٍ ثنظىدثَُز صذثهى يزكش يحًىد يحًذ طه ثنثمجفٍ "ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،   - 1

  ،7 11َُجَز   1، "وصمىو دئغالله
http://www.acjps.org/ar/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF/ 

، "وسثرر ثنثمجفز ثنظىدثَُز صأيز دحم ثصحجد ثنكضجح ثنظىدثٍَُُ"ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،  - 1

 ، 7 11فذزثَز   

<http://www.acjps.org/sudans-ministry-of-culture-orders-the-closure-of-the-

sudanese-writers-union/> 

ثحضدجس يذثفغ طىدثٍَ ػٍ حمىق ثإلَظجٌ صحش صهى ال أطجص " ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،  -17

 ، 7 11أدزَم  8 ، ("صزثكض)خ نهج وآخزٍَ فٍ خطز دؼذ ثنًذثهًز ثنًظهحز نًزكش ثنخزطىو نهضذرَ
http://www.acjps.org/ar/%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-

%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-

%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD/ 
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وقد أطمق . عن حقوق اإلنسان عادل بخيت الذي يعمل في مركز تراكس لمتدريب في الخرطوم
ولم ُتسقط عنو بشكل . يوماً   0حو بكفالة بعد التحفظ عميو واحتجازه لدى الشرطة لمدة سرا

 .62نيائي االتيامات الجنائية الخطيرة التي وجيت لو في السابق

، أبريل 06وتعرضت مدافعة حقوق اإلنسان ساندرا كدودة لالختطاف عمى يد مجيولين يوم 
ثم . وية لمحقوق البيئية اشتيرت بالصراحة والجرأةوىي مؤيدة لحقوق الشباب والنساء ومناصرة ق

وألقت . عادت كدودة إلى منزليا وبيا إصابات عديدة بعد مرور أربعة أيام عمى اختطافيا عنوة
جياز األمن جماعات محمية لحقوق االنسان فضاًل عن أفراد أسرة كدودة الموم الختفائيا عمى 

أبريل، ذىب عمالء من جياز األمن والمخابرات الوطني  62وفي يوم .  6والمخابرات الوطني
إلى منزل ساندرا واعتقموا زميميا الدكتور جالل مصطفى محمد يوسف، وىو عضو بارز في 
حزب المؤتمر السوداني المعارض، حيث كان يتحدث عمى الياتف مع ساندرا وقت اختطافيا 

 . 6وأبمغ الشرطة بالحادث في اليوم التالي

 

 :قوق اإلنسان في سياق النزاع المسمحانتهاكات ح
احتدمت العمميات القتالية وارتفعت موجة النزوح الجماعي وتفاقمت أزمة الغذاء في السودان 

. ، ال سيما في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق 6202خالل عام 
، وأكثر من  6مميون نازح داخميًا في واليات جنوب كردفان والنيل األزرق  .0ويوجد حاليًا 

                                                 
 ، 2015يجَى  6، "ػجدل دخُشثإلفزثج ثنًشزوط ػٍ  –ثنظىدثٌ "زوَش الٍَ دَفُذرس، ف -11

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/28655 

إصجدز ثنًذثفؼز ػٍ حمىق ثإلَظجٌ ثنظىدثَُز طجَذرث كذودر أثُجء ثخضفجةهج نًذر أردؼز "فزوَش الٍَ دَفُذرس،  -15

 ،7 11أدزَم  1 ، "أَجو

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/28566 

 .11ثَظز ثنحجشُز " ثالػضذثء ػهً حزَز ثنضؼذُز: ثنظىدثٌ" يُظًز ثنؼفى ثنذونُز،   -18

فذزثَز  1 ، "حجنز طىثرا يؼمذر -ثنظىدثٌ"، (وكجنز ثنًؼىَز ثأليزَكُز)ثنىكجنز ثأليزَكُز نهضًُُز ثنذونُز  -19

11 7 ، 

<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/02.12.15%20-%20USAID-

DCHA%20Sudan%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%232.pdf> 
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وقد اتسمت النزاعات بشن ىجمات مباشرة وعشوائية عمى أىداف . مميون نازح في دارفور 6.2
 .2 مدنية، وبأعمال قتل وعنف جنسي، وبتدمير الممتمكات، وفقدان سبل العيش

عشوائية التي شنتيا القوات الحكومية في وأودت الغارات الجوية واليجمات األرضية ال
دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق، بآالف النساء واألطفال إلى المخيمات المكتظة في 

ثيوبيا لى مخيمات الالجئين في جنوب السودان وا  وقد قام . دارفور وفي دولة تشاد المجاورة وا 
ن آخرين باغتصاب النساء والفتيات أفراد القوات الحكومية فضاًل عن المتمردين ورجال مسمحي

. 0 واالعتداء عميين في ظل إفالت شبو كامل من العقاب عبر مناطق نزاع عديدة في المنطقة
نازح جديد داخل البالد في الفترة من يناير وحتى أغسطس  222.222وقد تم تسجيل حوالي

ميون شخص م  .2ووفقا إلحصاءات األمم المتحدة، يوجد في السودان . 2014 6202من 
 .6 بحاجة إلى مساعدات إنسانية

 

 :دارفور
وقد خمق النزاع الدائر عقبات أمام حماية . في دارفور خطيرًا لمغايةمازال الوضع األمني 

ولقي العديد من . المدنيين األبرياء وأعاق وصول المساعدات اإلنسانية إلى من يحتاجون إلييا
العنف أو األمراض الناجمة عن النزاع، أو  المدنيين حتفيم في دارفور إما بسبب أعمال

وتعرضت آالف القرى لمدمار وفقدت فئات ال تعد وال تحصى من السكان . المجاعة أو الجفاف
 .وانتشر العنف الجنسي ضد النساء والفتيات عمى نطاق واسع. سبل معيشتيا

                                                 
ثنحكىيز ثنظىدثَُز صمىو دؼًهُجس صهدُز لظزٌ نهظكجٌ وحزق "ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،  -1 

نُُم ثألسرق؛ ثحضدجس فٍ ثنحذض ثالَفزثدٌ نهًذٍَُُ ثنذٍَ صفضزض ثنظهطجس ثَضًجءهى لزثهى فٍ والَز ث

 /7 11َىَُى   5 ، "نهًضًزدٍَ

<http://www.acjps.org/sudan-forcibly-displaces-and-sets-villages-on-fire-in-blue-

nile-civilians-presumed-to-be-affiliated-with-rebels-detained-incommunicado/> 

 ، 2015أكضىدز  12، "حزح ثنظىدثٌ ػهً ثنُظجء وثنفضُجس: صمجرَز"هُىيٍ رثَضض ووصش،  -  

<https://www.hrw.org/news/2015/10/12/dispatches-sudans-war-women-and-girls> 

 ، "ثنظىدثٌ –يهف ػًهُجس ثنًفىضُز فٍ ثنذهذثٌ "يفىضُز ثأليى ثنًضحذر ثنظجيُز نشؤوٌ ثنالختٍُ،   -1 

< http://www.unhcr.org/pages/49e483b76.html> 
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رتكبت في ولم تحرز الحكومة أي تقدم ممموس في محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ا
، أو غير  620متظاىرًا في سبتمبر  2 0، وعن قتل ما يربو عمى  622دارفور منذ عام 

 .  ذلك من االنتياكات الجسيمة

، وذلك "عممية صيف الحسم"استئناف  6202ديسمبر عام   6وأعمن الرئيس البشير في 
ونشب في . بيدف القضاء عمى الحركات المسمحة التي لم تستجب لدعوة الحكومة لمحوار

فصيل عبد الواحد / أعقاب اإلعالن قتال مكثف بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان 
مني مناوي بالقرب من الطويمة في شمال / في شرق جبل مرة ومع حركة تحرير السودان

 .2 دارفور

، بقيادة قوات الدعم 6202و6202وُأطمقت حممتان وحشيتان لمكافحة التمرد في عامي 
، وىي قوات حكومية تحت قيادة جياز األمن  620السريع التي ُأنشئت في منتصف عام 

وقامت قوات الدعم السريع . والمخابرات الوطني تتألف إلى حد كبير من ميميشيات قبمية سابقة
سكان تمك بمياجمة القرى مرارًا وتكرارًا، حيث أحرقت المنازل ونيبتيا، واعتدت بالضرب عمى 

وتمقت تمك القوات دعمًا جويًا وأرضيًا . القرى واغتصبت نساءىا وفتياتيا، بل وأعدمت القرويين
من القوات المسمحة السودانية ومن فصائل أخرى مدعومة من الحكومة، شممت مجموعة 

 .2 متنوعة من المميشيات المعروفة باسم جنجويد

،  6202نازح  جدد في عام  022.222وتحققت المنظمات اإلنسانية من وضع أكثر من 
شخص آخرين معظميم في مناطق يصعب الوصول  222. 2وتمقت تقارير غير مؤكدة عن  

نازح إلى مواطنيم األصمية منذ بداية  22.222وقد عاد حوالي . إلييا في جبل مرة وحولو
                                                 

 ، 7 11، طذضًذز هُىيٍ رثَضض ووصش، صمذَى صمزَز ثالطضؼزثض ثنذورٌ ثنشجيم  -  
https://www.hrw.org/news/2015/09/21/universal-periodic-review-submission-sudan 

، 7 11فذزثَز  11" ثنؼًهُز ثنًخضهطز نالصحجد ثألفزَمٍ وثأليى ثنًضحذر فٍ دثرفىرصمزَز ثأليٍُ ثنؼجو ػٍ " -  

S/2015/141 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_141.pdf 

 9، "لىثس ثنذػى ثنظزَغ ثنظىدثَُز صهجخى ثنًذٍَُُ فٍ دثرفىر: رخجل دال رحًز"هُىيٍ رثَضض ووصش،  -7 

 ،7 11طذضًذز 

https://www.hrw.org/node/280756/ 
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. 2 رمميون شخص في عداد النازحين في دارفو  6.2العام، ولكن مازال عدد إجمالي يفوق 
امرأة وفتاة في ىجوم منظم عمى بمدة  622وقامت قوات الجيش السوداني باغتصاب أكثر من 

 .  6202تابت في شمال دارفور في شير أكتوبر عام 

في اليجمات العنيفة التي شنيا مياجمون    "مثيرة لمقمق العميق"ويتسم الوضع كذلك بزيادة 
. مسمحون ضد قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة وضد العاممين في المجال اإلنساني

مايو قتل مسمحون مجيولون كانوا عمى متن دراجة بخارية موظفًا محميًا يعمل في  62ففي يوم 
من قاعدة البعثة في زالنجي بوسط  بعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور بالقرب

 .ولم يتحدد الدافع وراء ىذا اليجوم. دارفور

 

 :جنوب كردفان والنيل األزرق
بين القوات  6200استمر عمى مدار العام القتال الذي بدأ في يونيو وسبتمبر من عام 

. قطاع الشمال/والحركة الشعبية لتحرير السودانالتابعة لمحكومة السودانية والمعارضة المسمحة 
وتواصمت حممة األربع سنوات من اليجمات البرية والجوية العشوائية التي شنتيا الحكومة 
السودانية، حيث استيدفت المناطق التي يسيطر عمييا المتمردون في جبال النوبة في جنوب 

 .  كردفان والنيل األزرق

                                                 
ثنؼًهُز ثنًخضهطز نالصحجد ثألفزَمٍ وثأليى صمزَز ثأليٍُ ثنؼجو ػٍ "يدهض ثأليٍ ثنضجدغ نأليى ثنًضحذر،  -1 

 S/2015/141، 7 11فذزثَز  11" ثنًضحذر فٍ دثرفىر

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_141.pdf 

 .(9 ثَظز ثنحجشُز )، "حزح ثنظىدثٌ ػهً ثنُظجء وثنفضُجس"هُىيٍ رثَضض ووصش،  -5 

 ، 7 11َىَُى  1 ثديىَذ يىنُش،  SC/11924، 7460يدهض ثأليٍ ثنضجدغ نأليى ثنًضحذر، ثالخضًجع رلى   -8 

http://www.un.org/press/en/2015/sc11924.doc.htm 

خطجح إنً ثنًًثهٍُ ثنذثةًٍُ نهذول ثألػضجء وثنذول دصفز يزثلخ فٍ يدهض حمىق ثإلَظجٌ ثنضجدغ نأليى  -9 

 ، 7 11طذضًذز   ، "صذهىر خطُز فٍ حمىق ثإلَظجٌ وثنىضغ ثإلَظجٍَ فٍ ثنظىدثٌ" ثنًضحذر، 

https://www.defenddefenders.org/2015/09/un-human-rights-council-gravely-

deteriorating-human-rights-and-humanitarian-situation-in-sudan/ 
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عمى متمردي الحركة الشعبية الرامية إلى القضاء " حممة الحسم"وكثفت الحكومة السودانية 
، حيث سعت 6202قطاع الشمال بشكل ممحوظ خالل شير مايو عام /لتحرير السودان

وتسبب القتال في نزوح ما يقرب . 22الحكومة إلحراز مكاسب قبل حمول موسم األمطار القادم
وتكبد العديد من النازحين خسائر . 20شخص من المنطقتين خالل ىذا الشير 22.222من 
ة من فقدان معظم السمع والمخزونات الغذائية التي كانوا يحتفظون بيا في منازليم فادح

قوات الدعم السريع وقوات  -وتعرضت لمنيب والحرق عمى يد الفصائل الموالية لمحكومة 
 .الدفاع الشعبي بصفة خاصة

شخص في والية النيل األزرق عمى االنتقال إلى مشارف  06.222وأجبرت الحكومة حوالي
ويعيش النازحون الجدد في الوقت الراىن في ظل ظروف إنسانية حرجة . لعاصمة الدمازينا

لمغاية، بعد أن فقدوا مخزونيم من المواد الغذائية وممتمكاتيم بما فييا البذور، ولن يتمكنون 
ومن المتوقع أن ينتقل . كذلك من زراعة األرض في موسم األمطار الذي أوشك عمى الحمول

ولن . ازحين الجدد من جنوب كردفان إلى مخيمات الالجئين في جنوب السودانكثير من الن
تتمكن المنظمات الدولية وال وحدة التنسيق من تقييم وضع النازحين في المناطق الواقعة تحت 
سيطرة الحكومة نظرًا لمحظر الذي فرضتو الجيات الحكومية عمى الوصول إلى تمك 

 .26المناطق

السودانية بحرق ثالث قرٍى بوالية النيل األزرق تقطنيا غالبية من وقامت القوات المسمحة 
كما أصدرت القوات المسمحة تعميمات لسكان أربع قرى بمغادرة ديارىم . جماعة االنقسنا العرقية

 . 2قطاع الشمال -وىددتيم بأنيا ستعتبر من يرفضون المغادرة أعضاًء في الحركة الشعبية

                                                 
 ، "7 11يجَى  –أحذط ثنًظضدذثس دشأٌ حمىق ثإلَظجٌ"ثالةضالف ثنظىدثٍَ،   -1 

http://www.sudanconsortium.org/darfur_consortium_actions/reports/2015/SK-

BNUpdateMay15FINAL.pdf 

 ، 7 11، يجَى "أحذط ثنًظضدذثس دشأٌ حمىق ثإلَظجٌ"وحذر صُظُك خُىح كزدفجٌ وثنُُم ثألسرق،  -  

<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SKBN-CU-Humanitarian-

Update-May-2015.pdf> 

 .ثنًزخغ َفظه -1 

َدذز طكجٌ لزٍي فٍ ثنُُم ثألسرق ػهً ثنُشوذ ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو، ثنظىدثٌ  -  

 .وَضزو فُهج ثنُُزثٌ
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الموّجو في إثارة الخوف والتوتر بين صفوف السكان  واستمر القصف الجوي العشوائي
 2  ، أسقطت القوات الجوية السودانية 6202ففي الفترة من يناير وحتى أبريل . المدنيين

قنبمة  60، ُألقيت  6202وفي مارس . 22موقعًا في جميع أنحاء جنوب كردفان 22قنبمة عمى 
عمى مناطق مختمفة من والية النيل األزرق، حيث انفجرت قنبمتان منيا عمى ارتفاع، ما ُيعتبر 

قنبمة، من بينيا أربع قنابل  2 0وُألقي ما يقدر بنحو . 22دلياًل عمى استخدام قنابل عنقودية
مايو قذيفة عمى مواقع مدنية في جنوب كردفان والنيل األزرق في شير  22 عنقودية وحوالي 

صابة تسعة عشر آخرين6202  .22، ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص وا 

طفاًل،  62مدني حتفيم، من بينيم  022وحسبما ورد من تقارير، لقي عدد ال يقل عن 
من جراء القصف الجوي أو عقب انفجار ذخائر غير متفجرة  6202و  6202خالل عامي 

 . 2ومتفجرات أخرى من مخمفات الحرب في جنوب كردفان

وكان تكثيف القصف الجوي عمى المواقع المدنية في شيري مايو ويونيو استراتيجية ثابتة 
لمقوات المسمحة السودانية كل عام منذ بداية الحرب األىمية، من أجل تعطيل أنشطة الزراعة 
والفالحة، مع ما لذلك من تأثير سمبي واضح عمى السكان المتضررين من جراء الحرب في 

 . 2ذكورتينالمنطقتين الم

 

 
                                                 

يج يٍ أحذ َؼذأ دُج؟ أردغ طُىثس يٍ ثنهدًجس دال هىثدر ػهً والَز خُىح كزدفجٌ "يُظًز ثنؼفى ثنذونُز،   -  

 ، 7 11أغظطض   ، "ثنظىدثَُز

https://www.amnesty.org/ar/documents/document/?indexNumber=afr54%2f2162%2f

2015&language=ar 

جٌ لزٍي فٍ ثنُُم ثألسرق ػهً ثنُشوذ ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو، ثنظىدثٌ َدذز طك -7 

 .وَضزو فُهج ثنُُزثٌ

ثَظز ثنحجشُز )، "أحذط ثنًظضدذثس دشأٌ حمىق ثإلَظجٌ"وحذر صُظُك خُىح كزدفجٌ وثنُُم ثألسرق،  -1 

 9). 

يجَى  1، "ثسدَجد أػذثد ثألطفجل ثنمضهً وثنًصجدٍُ صحش وطأر ثنمصف: ثنظىدثٌ"هُىيٍ رثَضض ووصش،  -5 

11 7، 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/06/269867 

ثَظز ثنحجشُز )، "أحذط ثنًظضدذثس دشأٌ حمىق ثإلَظجٌ"وحذر صُظُك خُىح كزدفجٌ وثنُُم ثألسرق،  -8 

 9). 

https://www.amnesty.org/ar/documents/document/?indexNumber=afr54%2F2162%2F2015&language=ar
https://www.amnesty.org/ar/documents/document/?indexNumber=afr54%2F2162%2F2015&language=ar
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 :التعذيب وسوء المعاممة
وتستخدم السمطات السودانية التعذيب .  2ينتشر استخدام التعذيب في جميع أنحاء السودان

سكات المعارضة وُيعتبر المدافعون . وغيره من ضروب سوء المعاممة لتخويف المعارضين وا 
والنازحون داخل البالد عن حقوق اإلنسان والناشطون السياسيون واالجتماعيون اآلخرون 

 .والطالب أكثر الفئات عرضة لمتعذيب وسوء المعاممة بشكل خاص

ويمتمك جياز األمن والمخابرات الوطني صالحيات تمكنو من اعتقال واحتجاز األفراد لمدة 
وُيحتجز المعارضون والمدافعون عن . قد تصل إلى أربعة أشير ونصف دون رقابة قضائية

ب األحيان في زنازين جياز األمن والمخابرات التي تقع خارج نطاق حقوق اإلنسان في أغم
 .اختصاص قوانين ولوائح السجون، حيث ُيسامون أيضًا صنوفًا من سوء المعاممة والتعذيب

وتتضمن أساليب التعذيب الضرب بخراطيم المياه وأعقاب البنادق والقضبان المعدنية 
قوف لفترات طويمة، والتعرض ألشعة الشمس والعصي وتكييل المكمات، واإلجبار عمى الو 

المتوىجة والقيظ الشديد ولمبرودة الشديدة، والحرمان من النوم، وعصب العينين، والتيديد بقتل 
المعتقمين وعائالتيم، والتيديد بممارسة العنف الجنسي ورؤية زمالئيم المعتقمين أثناء تعذيبيم 

وُيحتجز المعتقمون في مرافق غير مالئمة . يةوضربيم، فضاًل عن اإلىانات المفظية والعنصر 
وقد ُأجبر بعض المحتجزين عمى البوح بعنوان . ال توجد بيا كيرباء أو أسّرة أو تيوية كافية

 .  22بريدىم اإللكتروني وباإلفصاح عن كممات المرور الخاصة بيم إلى فيسبوك وسكايب

ويواصل السودان تنفيذ عدد من العقوبات الجسدية الميينة رغم حظرىا بموجب االتفاقية 
وتصدر . الدولية لمناىضة التعذيب، وىي تشمل الرجم وبتر األطراف، والبتر من خالف والجمد

                                                 
فٍ ثنُىو ثنذونٍ نذػى ضحجَج ثنضؼذَخ، َدخ إَهجء ثنضؼذَخ "ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو،  -9 

 ، 7 11َىَُى  11، "وإنغجء ثنضشزَؼجس ثنضٍ صًكٍ يٍ يًجرطضه

<http://www.acjps.org/sudan-on-the-international-day-in-support-of-torture-

survivors-end-torture-and-repeal-enabling-legislation/> 

صمزَز ػٍ حجنز حمىق "ثنًزكش ثألفزَمٍ نذرثطجس ثنؼذثنز وثنظالو وثنفُذرثنُز ثنذونُز نحمىق ثإلَظجٌ،  -71

 ،7 11، طذضًذز "1 11ثإلَظجٌ فٍ ثنظىدثٌ يمذو إنً ثالطضؼزثض ثنذورٌ ثنشجيم نهظىدثٌ ػجو 

https://www.fidh.org/en/region/Africa/sudan/submission-to-the-universal-periodic-

review-of-sudan-2016 
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ة المحاكم السودانية أحكامًا بالجمد لممعاقبة عمى ُتيم من قبيل الزنا واالتيام الجائر بالزنا ومعاقر 
 .0  0جريمة أخرى منصوص عمييا في القانون الجنائي لسنة   0الخمر، وعمى 

 

 :الحريات الدينية
تزايدت القيود المفروضة عمى الحريات الدينية، حيث استيُدف أعضاء من الكنائس 

 6وتعرضت الكنيسة اإلنجيمية في الخرطوم بحري يوم . المسيحية في السودان بشكل خاص
وقام أفراد . القتحام قوات الشرطة من أجل تفريق اعتصام بشأن فضيحة فساد 6202ديسمبر 

الشرطة باالعتداء بالضرب عمى عدد من المتظاىرين السمميين مستخدمين خراطيم المياه 
وفي وقت الحق من شير ديسمبر عام . عضوًا من أعضاء الكنيسة   والعصي واعتقموا 

ن من جنوب السودان سيلقبض عمى قسي، ألقت الشرطة ا6202وشير يناير  6202
واحتجزتيما لمدة سبعة أشير، منيا أكثر من شيرين بمعزل عن العالم الخارجي، ووجيت ليما 

وقد ُألقي . العديد من التيم بارتكاب جرائم خطيرة ُيعاقب عمييا باإلعدام والجمد في حالة اإلدانة
يا فضيحة فساد في كنيسة الخرطوم القبض عمييما بعد إدالئيما بتصريحات عمنية انتقدا في

 .20بحري ومعاممة المسيحيين في السودان

 

 :حقوق المرأة
ال يزال التفسير والتنفيذ التمييزيان ألحكام بعض القوانين، ومنيا القانون الجنائي وقانون 

وكثيرا ما ُتعتقل النساء والفتيات . النظام العام وقانون األحوال الشخصية، مسألة مثيرة لمقمق
بموجب  "مخمة باآلداب العامة"أو " فاضحة"وتتعرضن لمجمد إذا ارتكبن أفعااًل تعتبرىا السمطات 

                                                 
لظجٌ يٍ خُىح ثنظىدثٌ َىثخهجٌ ػمىدز ثإلػذثو دظذخ ثإلػالٌ ػٍ "ثنًزكش ثألفزَمٍ نهؼذثنز وثنظالو،  - 7

 ،"يؼجرضضهًج نفضُحز فظجد فٍ كُُظز ثنخزطىو دحزٌ
http://www.acjps.org/ar/%D9%82%D8%B3%D9%91%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-

%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ 
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األفعال الفاضحة والمخمة باآلداب "المعنونة  0  0من القانون الجنائي لسنة  026المادة 
 .  26"العامة

وسمح السودان لمقررة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بزيارة البالد في 
والفتيات المقررة الخاصة إلى أن عددًا كبيرًا من السيدات   2وقد أشارت. 6202مايو عام 

ويتفاقم الوضع بسبب . يعشن في سياقات من عدم المساواة العميقة والتخمف والفقر والنزاع
العنف في المجالين العام والخاص، المرتكب عمى أيدي الجيات الحكومية أو غير الحكومية 

 .عمى حد سواء

رش الجنسي وُيعتبر العنف الجنسي والعنف القائم عمى نوع الجنس، شاماًل االغتصاب والتح
واإلذالل في سياق النزاعات، ظاىرة مثيرة لمقمق عمى نحو متزايد، حيث تتعرض النساء 
والفتيات، ال سيما من طالبات المجوء والالجئات، لخطر االتجار بين سواء أثناء العبور أو في 

ات وتجعل حالة انعدام األمن السائدة في معظم مخيمات النازحين النساء والفتي. بمد المقصد
 .أكثر عرضة لمعنف الذي ترتكبو إما عناصر إجرامية أو جماعات متمردة أو عمالء لمسمطة

ويشمل االستيداف العنصري لمطالبات من دارفور إذالاًل معينًا مرتبطة بيويتين العرقية 
وقد تم توثيق كافة تمك ". العربية"المتصورة، ويتضمن قص شعر الفتيات والتشكيك في ىويتين 

وحثت المقررة الخاصة في نياية الزيارة التي قامت بيا إلى البالد . الممارسات خالل الزيارة
تشكيل لجنة تحقيق مكونة من شخصيات وطنية ودولية، لمنظر في "حكومة السودان عمى 

التقارير التي تتضمن مزاعم عن حاالت اغتصاب جماعي في مناطق مختمفة، ومنيا المزاعم 
 ".ًا حول قرية تابتالتي ُأثيرت مؤخر 

  

                                                 
 ،"  11ثنضمزَز ثنظُىٌ نؼجو "َظجٌ، ثنمجهزر نذرثطجس حمىق ثإليزكش  -71

http://www.cihrs.org/?p=6590&lang=en 

ثنًمزرر ثنخجصز ثنًؼُُز دجنؼُف ضذ ثنًزأر صُهٍ سَجرصهج نهظىدثٌ وصذػى إنً يشَذ يٍ ثنحىثر ثنًفضىذ  - 7

  ،7 11يجَى   1وثنذُجء دشأٌ ثنؼُف ضذ ثنًزأر وأطذجده وػىثلذه، 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16009&L

angID=E#sthash.EyOcZ0KA.dpuf 
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