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 تداء غري مسبوق على حرية التعبريقمع متجذر: اع
الوطين" )جهاز األمن واملخابرات( محلة قمعية ضد  مع اقرتاب موعد االنتخاابت العامة يف السودان، شن "جهاز األمن واملخابرات

، صادر جهاز األمن واملخابرات 2015وسائل اإلعالم املستقلة واجملتمع املدين بلغت حدوداً غري مسبوقة. فمنذ يناير/كانون الثاين 
جواب من قبل الشرطة صحفياً لالست 21وأخضع حنو  (1)مناسبة خمتلفة.  42صحيفة يف  16مطبوعات تعود إىل ما ال يقل عن 

واجلهاز األمين. وحتاَكم حمررة إحدى الصحف حالياً، وقد تواجه حكماً ابإلعدام إذا ما أدينت. بينما أغلقت أبواب ثالث من 
 منظمات اجملتمع املدين، بينما يواجه ما ال يقل عن مخس منظمات أخرى التهديد الوشيك ابإلغالق. 

 
نحتها التعديالت الدستورية األخرية للرئيس وجلهاز األمن واملخابرات، بعد إقرارها من جانب وقد فاقمت السلطات الكاسحة اليت م

، من شدة احلملة القمعية. فبعد أن حصل على صالحيات دستورية أوسع نطاقاً، ميلك 2015يناير/كانون الثاين  5الربملان يف 
وفضاًل عن ذلك، ( 2)لسياسية واالقتصادية واالجتماعية للبالد. اجلهاز اآلن صالحيات اجتهادية غري حمدودة للتدخل يف الشؤون ا

جعلت التعديالت اجلديدة من جهاز األمن واملخابرات، إبضفائها الصفة الدستورية على ممارسات األمر الواقع، اهليئة احلكومية 
 لتجمع. الرئيسية اليت تنتهك احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها، وحرية ا

 
ويف غضون ذلك، من املتوقع أن تقاطع أحزاب املعارضة الرئيسية االنتخاابت العامة املقبلة، متذرعة بغياب احلرايت السياسية يف 

البالد، ما يرتك "حزب املؤمتر الوطين" احلاكم وحده يف الساحة ليخوض االنتخاابت مع جمموعة صغرية من أحزاب األقلية يف املعارضة 
مرشحاً للرائسة، مجيعهم تقريباً من األشخاص غري املعروفني، سوف خيوضون انتخاابت الرائسة  15. ومما يلفت النظر، أن السياسية

 ضد الرئيس عمر البشري. 
 

وجنوب كردوفان والنيل األزرق(، حيث تواصل القوات  (3)ويف الوقت نفسه، جتتاح النزاعات ثالثة من أقاليم السودان )دارفور 
 السودانية قصفها اجلوي لألهداف املدنية، ويتعرض العاملون يف جمال املساعدات والنازحون للهجمات.املسلحة 

 
، للتصدي ألزمات البالد، ظل 2014أن "احلوار الوطين" الذي بدأته احلكومة، يف يناير/كانون الثاين  (4)ويرى العديد من املراقبني 

، فإن احلزب السياسي احلاكم "مل يكن راغباً أو قادراً على تقدمي التنازالت الضرورية" بال جدوى. وطبقاً "جملموعة األزمات الدولية"
. بينما اعتقل قادة ابرزون يف املعارضة السياسية، مثل فرح العقار وأمني مكي مدين وفاروق أبو عيسى، يف (5)إلجناح "احلوار الوطين" 

روق أبو عيسى حالياً للمحاكمة بتهم تتعلق بتوقيعهم على "نداء . وخيضع أمني مكي مدين وفا2014ديسمرب/كانون األول  6
، وهي وثيقة وقعها اجملتمع املدين ومجاعات مسلحة وأحزاب سياسية معارضة الختاذ موقف موحد يف الدعوة إىل التحول (6) السودان"

 ملسلح يف السودان. الدميقراطي وتفكيك دولة احلزب الواحد القائمة حبكم األمر الواقع، ووضع حد للنزاع ا
 اإلطار القانوين للسودان وانتهاكات حرية التعبري وتكوين اجلمعيات

 



" )الدستور 2005احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها مكفول يف "دستور مجهورية السودان االنتقايل لعام 
ا السودان على نفسه ابنضمامه إىل "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية االنتقايل(، ومبوجب االلتزامات الدولية واإلقليمية اليت قطعه

والسياسية" )العهد الدويل( و"امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب" )امليثاق األفريقي(. وتشمل هذه احلقوق حرية اعتناق اآلراء 
. وهذه (8)م وعقد االجتماعات واملظاهرات مع اآلخرين ، وكذلك التجمع والتنظي(7)والتعبري عن هذه اآلراء وتلقي املعلومات 

 احلقوق أساسية لتمكني األفراد من ممارسة الطيف الكامل حلقوق اإلنسان. 
 

من  27ومبوجب القانون الدويل واإلقليمي حلقوق اإلنسان، يتعني على الدول احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا. وتتضمن املادة 
تعترب كل احلقوق واحلرايت املضمنة يف يل التزاماً مماثاًل، حيث تؤكد على انطباق القانون الدويل مباشرة وعلى أن: "الدستور االنتقا

كما   ". االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان واملصادق عليها من قبل مجهورية السودان جزًء ال يتجزأ من هذه الوثيقة
 .(9)حتمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها"على أن " يؤكد الدستور االنتقايل

 
..التقيد ابحرتام حرية ويف تعليقها العام بشأن "حرية الرأي وحرية التعبري"، الحظت "جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة" أن "

)التنفيذي والتشريعي والقضائي(، وغريها من السلطات الرأي وحرية التعبري ملزم لكل دولة طرف ككل. ويف وسع مجيع فروع الدولة 
 .(10)العامة أو احلكومية، أايً كان مستواها، وطنياً أو إقليمياً أو حملياً، أن تتحمل مسؤولية الدولة الطرف" 

 
تلزمها ابختاذ وال تقتضي هذه االلتزامات فحسب أن ال ترتكب الدول انتهاكات حلقوق اإلنسان ضد حرية الرأي والتعبري، وإمنا 

اسبة التدابري املناسبة ملنع مثل هذه االنتهاكات. وتشمل مثل هذه التدابري إصالح القوانني اليت تسه ِّل االنتهاكات، واختاذ التدابري املن
للمحاسبة، والفعالة للتحقيق يف األفعال اليت يقوم هبا موظفو الدولة الرمسيني واألطراف الثالثة، وإخضاع األشخاص املسؤولني عنها 

 وتبين تدابري ملنع تكرار وقوعها يف املستقبل. ويتعني على الدولة، ابلقدر نفسه، تقدمي اجلرب الفعال لضحااي أي انتهاكات حلقوقهم. 
 

، "قانون الصحافة واملطبوعات الصحفية" املعد ل )قانون الصحافة 2009وعلى الرغم من هذه االلتزامات، أقر برملان السودان، يف 
". ورغم ذلك، مل يعاجل القانون اجلديد أوجه القصور 2004دل(، الذي قصد به يف األصل إلغاء "قانون الصحافة واملطبوعات لعام املع

، ومل يلب ِّ متطلبات املعايري الدولية واإلقليمية بسبب فرضه قيوداً على وسائل اإلعالم ملصلحة األمن القومي والنظام 2004يف قانون 
حكاماً فضفاضة التعاريف بشأن قرارات احلظر املستندة إىل هتم تشجيع االضطراابت اإلثنية والدينية والتحريض على العام، وتضمينه أ

 العنف، وإخضاع رؤساء التحرير للمساءلة اجلنائية عن مجيع احملتوايت اليت تنشر يف صحفهم. 
 

ت الصحفية" )اجمللس القومي(. وهو هيئة شبه قضائية وأنشى مبوجب قانون الصحافة املعدل "اجمللس القومي للصحافة واملطبوعا
مكلفة بتنظيم شؤون العاملني يف وسائل اإلعالم واملطبوعات الصحفية. ومتلك كذلك صالحية إغالق الوكاالت الصحفية لفرتة ثالثة 

رة للرئيس على أعماله، حيث أايم دون أمر قضائي، كما ميكنها أن توقف الناشرين عن العمل. ويعاين اجمللس من السيطرة غري املرب 
ئات يتوىل إقرار ميزانيته ويعني عدداً كبرياً من موظفيه ويشرف على أنشطته. وهذا خمالف للمعايري الدولية املرعية، حيث ينبغي محاية اهلي



أو احلكومية.  العامة اليت متلك سلطات تنظيمية بشأن وسائل اإلعالم، كما هو احلال ابلنسبة للمجلس، من التدخالت السياسية
وفضالً عن ذلك، قضت "جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة"، وهي اهليئة املكلفة مبتابعة تنفيذ أحكام العهد الدويل، يف سنة 

. وجيري  (11)، أبن وجود نظام لرتخيص وسائل االتصال املطبوعة ال يتسق مع احلق يف حرية التعبري الذي تكفله االتفاقية 2000
"، وكذلك 1991تطبيق عدة قوانني أخرى بصورة منتظمة ضد وسائل اإلعالم، مبا يف ذلك أحكام يف "القانون اجلنائي لسنة كذلك 

 "، وقانون الطوارئ املطبق يف إقليم غرب دارفور.2010"قانون جهاز األمن الوطين لسنة 
 

ني على الصحافة، وإمنا يطال كذلك منظمات اجملتمع وال يقتصر األمر على فرض القوانني القمعية من جانب املسؤولني السوداني
تسمح  (12)( 2006املدين. وعلى سبيل املثال، مثة مواد عديدة فضفاضة التعاريف يف "قانون تنظيم العمل الطوعي واإلنساين" )
أن القانون  2006دولية يف "ملفوضية العون اإلنساين"  أبن تسيطر على أنشطة اجملتمع املدين بصورة واسعة. والحظت منظمة العفو ال

"مينح سلطة تقديرية ومفرطة للحكومة بشأن أنشطة املنظمات غري احلكومية، وتنتهك بعض األحكام احلق يف حرية تكوين اجلمعيات 
 (13)واالنضمام إليها الذي تكرسه املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان.." 

 
ل منظمات اجملتمع ن مشاركة اجملتمع املدين بفرضه شروطاً صارمة على تسجيوحيد "قانون تنظيم العمل الطوعي واإلنساين" بشدة م

" من جانب وزير الشؤون اإلنسانية، الذي ميلك سلطة إهناء تسجيل املنظمات أو رفض التسجيل ابتداء جل"مساملدين وتعيني وتعيني 
رفض طلبات التسجيل. ويتعني على املنظمات جتديد  (. وال ختضع "مفوضية العون اإلنساين" ألية آلية للطعن يف قرارات13)املادة 

(. وترى 2 -7(. ومينح القانون املفوضية صالحية املشاركة يف إجراءات أي مشروع ممول خارجياً )املادة 11تسجيلها سنوايً )املادة 
اإلنساين واخلريي، وإمنا يبسط  العديد من منظمات اجملتمع املدين أن القانون غري مناسب لعملها، نظراً ألنه ال ينظم فحسب العمل

سيطرته أيضاً على "اجلهود األوسع للمجتمع املدين"، مبا يف ذلك على العمل من أجل تعزيز احلقوق االجتماعية والثقافية وحقوق 
ع القانون، بصورة أساسية، كل منظمة من منظمات اجملتمع املدين تقريباً لواليته (14)اإلنسان   . (15). وخيضِّ

 
، توصيات تتعلق 2011مايو/أاير  10ت احلكومة السودانية عقب "االستعراض الدوري الشامل" لسجل السودان، يف لقد قبل

إبصالح "قانون الصحافة واملطبوعات الصحفية" و"قانون تنظيم العمل الطوعي واإلنساين". كما وافقت على احرتام احلق يف حرية 
إليها، عن طريق السماح للمدافعني عن حقوق اإلنسان واملنشقني السياسيني التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات واالنضمام 

والصحفيني ابإلعراب عن آرائهم حبرية، طبقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان. وتعهد السودان طوعاً، زايدة على ذلك، أبن "حتظى 
ل التايل لسجلها يف مضمار حقوق اإلنسان يف . وسيخضع السودان لالستعراض الشام(16)التوصيات اليت نلتزم هبا ابلتنفيذ" 

 .2016أبريل/نيسان 
 

 بطبوعاتصحافة واملقمع ال
، صودرت أعداد ما ال يقل 2014تواجه املطبوعات السودانية املصادرة التعسفية ابنتظام من جانب جهاز األمن واملخابرات. فخالل 

السنة، شدد جهاز األمن واملخابرات من مضايقاته ورقابته على  مناسبة. ففي الشهرين األولني من 52صحيفة خمتلفة، يف  18عن 



املطبوعات الصحفية. وتواجه الصحف كذلك متطلبات يفرضها عليها اجلهاز ومتنعها من نشر تقارير تنتقد سلوك األجهزة األمنية أو 
 تهاكات حقوق اإلنسان. القوات املسلحة أو الشرطة أو الرئيس أو قضااي الفساد أو ما حيدث يف مناطق النزاع وان

 
صحيفة من املطابع، دون توضيح، رغم أن  14، صادر عمالء جهاز األمن واملخابرات مجيع طبعات 2015فرباير/شباط  16ففي 

بعض الصحف ممولة ومدعومة بصورة مباشرة أو غري مباشرة من احلزب السياسي احلاكم. ومل يواجه جهاز األمن واملخابرات أية عواقب 
 أو سياسية. وعلى العكس من ذلك، ظل املسؤولون السودانيون يربرون تصرفات اجلهاز. قانونية

 
، عن تلك األفعال قائالً إن أية 2015فرباير/شباط  17وعلى سبيل املثال، دافع وزير اإلعالم السوداين، أمحد بالل عثمان، يف 

صادرة أيضاً يف مؤمتر صحفي عقب أسبوع، قائالً إنه . وبرر الرئيس عمليات امل(17)صحيفة هتدد األمن القومي سوف تصادر 
"ينبغي على الصحف أن ال تتجاوز احلدود ]خطوط احلكومة احلمراء[". ويتبني من خالل هذه التدابري أن احلكومة عاقدة العزم على 

 إسكات الصحف واحتوائها يف مجيع أرجاء السودان. 
 

 47"، وصل عدد الصحف اليت توزع يف السودان إىل 2014عات الصحفية لسنة وطبقاً لتقرير "اجمللس الوطين للصحافة واملطبو 
. (18)تنشر تقارير عن القضااي االجتماعية(  7تغطي الرايضة، و 11منها تغطي املسائل السياسية يف األساس، و 29صحيفة )

من هذه  20لية أن "ما ال يقل عن وأبلغت شادية )وهذا ليس امسها احلقيقي(، وهي صحفية مقرها السودان، منظمة العفو الدو 
 . (19)الصحف ختضع للسيطرة ]املالية[ املباشرة للحكومة وأجهزهتا األمنية. وبذا فإن هذه الصحف بوق للنظام" 

 
، اليت تصدر ثالث مرات يف امليدانعدداً من أعداد صحيفة  20، ما ال يقل عن 2015وقد صودر، منذ يناير/كانون الثاين 

األحد والثالاثء واخلميس، والناطقة بلسان "احلزب الشيوعي السوداين". حيث اهتم جهاز األمن واملخابرات الصحيفة األسبوع، أايم 
، مدحية عبد هللا، ملنظمة العفو الدولية أن "جهاز األمن واملخابرات امليدانبنشر مواد تلحق الضرر ابألمن القومي. وأوضحت حمررة 

ر أي مقاالت تنتقد أداء أجهزة األمن أو القوات املسلحة أو الشرطة، وعدم انتقاد الرئيس، أو نشر أبلغنا أبنه ينبغي علينا عدم نش
 . (20)تقارير حول األمور املتعلقة بقضااي الفساد واحلرايت العامة واحلرايت الصحفية" 

 
من قبل جهاز األمن واملخابرات يف  ويف الوقت احلاضر، تواجه مدحية عبد هللا هتماً جنائية. وقد خضعت لالستجواب لسبع ساعات

كانون الثاين، مث جرت إحالة قضيتها إىل "حمكمة وسط اخلرطوم".  وأفرج عنها ابلكفالة عقب توجيه هتم إليها، مبوجب "القانون   14
عوة ملعارضة (؛ والد50(؛ وتقويض النظام الدستوري )املادة 21"، ابالشرتاك تنفيذاً التفاق جنائي )املادة 1991اجلنائي لسنة 

. كما وجهت إىل مدحية عبد هللا هتم (21)( 66(؛ ونشر األخبار الكاذبة )املادة 63السلطة العامة ابلعنف أو القوة اجلنائية )املادة 
(، وبواجبات 24" )املادة 2009مبوجب األحكام املتعلقة مبسؤولية رئيس التحرير يف "قانون الصحافة واملطبوعات الصحفية لسنة 

 16يناير/كانون الثاين و 20(. ومثلت أمام احملكمة مع صحفيني اثنني آخرين يعمالن يف الصحيفة، يف 26ني )املادة الصحفي
 مارس/آذار. وقد تواجه مدحية عبد هللا عقوبة اإلعدام إذا ما أدينت.  19و 1فرباير/شباط و



 
عملون يف صحف خمتلفة، يف مناسبات منفصلة، صحفياً آخر ي 21، قبض على ما ال يقل عن 2015ومنذ يناير/كانون الثاين 

واستجوبوا من قبل املكتب الصحفي جلهاز األمن واملخابرات و"نيابة الصحافة واملطبوعات" يف اخلرطوم. وعالوة على ذلك، حياكم 
يقات من قبل جهاز أربعة من الصحفيني، ابإلضافة إىل مدحية عبد هللا، ويواجهون هتماً مماثلة. وأبلغ ثالثة صحفيني خضعوا لتحق

. وقد أجرب اجلهاز مجيع الصحفيني يف السودان (22)األمن واملخابرات منظمة العفو الدولية أنه قصد هبذه التهم إذالهلم وختويفهم 
على ملء استمارة من سبع صفحات تتضمن معلومات تفصيلية عن عائالهتم ودخوهلم وقضاايهم القانونية والبلدان اليت زاروها 

التعليمية وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وكذلك املقاالت اليت كتبوها. وأبلغ فيصل الباقر، مؤسس شبكة "صحفيون حلقوق  وخلفيتهم
اإلنسان"، منظمة العفو الدولية )يف إشارة إىل قضية مدحية والصحفيني اآلخرين( أن جهاز األمن واملخابرات قد جلأ إىل "أساليب 

. (23)وقال إن الصحفيني يقضون اآلن وقتاً أطول يف احملاكم ملواجهة هذه "املزاعم الكاذبة"  مقاضاة حاقدة" لتخويف الصحفيني.
وأشارت شادية )الوارد ذكرها آنفاً( أيضاً إىل أن "الصحفيني يف السودان قد عوقبوا ثالث مرات: أوهلا من خالل قانون األمن، واثنيها 

 ن خالل القانون اجلنائي". من خالل "قانون الصحافة واملطبوعات"، واثلثها م
 

ويعاقب "جهاز األمن واملخابرات الوطين" الصحف أيضاً أبثر رجعي لنشرها مقاالت تتضمن دعاية سلبية ضد احلكومة. وأبلغ عبد 
رية، فإذا اهلادي، وهو صحفي يقيم يف السودان، منظمة العفو الدولية أن "جهاز األمن واملخابرات يطبق أسلوابً جديداً، يف األايم األخ

ما نشرت أخبار أو مقاالت مل تصادرها الرقابة واجتذبت رد فعل قوي من اجلمهور، تعاقب الصحيفة أبثر رجعي، ويصادر عددها يف 
 . (24)اليوم التايل" 

 
يفرضها جهاز وأشار العديد من الصحفيني الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إىل أن سياسة الرقابة املسبقة واخلطوط احلمراء اليت 

األمن واملخابرات قد أدت إىل خسارة الصحافة ثقة اجلمهور بصورة كبرية، ما يؤثر سلباً على مبيعاهتا، وعلى فرص حصول اجلمهور 
العام على معلومات ذات مصداقية. وأكد "اجمللس القومي للصحافة واملطبوعات الصحفية" كذلك على هذا الرتاجع يف ثقة اجلمهور، 

مليون  126، ابملقارنة مع 2014مليون نسخة يف  86ابملئة ليبلغ  30ن توزيع الصحف قد تراجع إىل حد كبري ومبعدل وأشار إىل أ
 (25). 2012نسخة يف 

 
 قمع اجملتمع املدين السوداين

اجملتمع تفيد أبن محلة جهاز األمن واملخابرات ضد أنشطة منظمات  2015تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عديدة منذ مطلع 
املدين قد تكثفت. وأكد نشطاء اجملتمع املدين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية أن ما ال يقل عن اثين عشر مكتباً من مكاتب 

منظمات اجملتمع املدين ختضع للمراقبة من قبل عناصر جهاز األمن واملخابرات. وذكرت العديد من منظمات اجملتمع املدين أهنا قد 
من جهاز األمن واملخابرات و"مفوضية العون اإلنساين". وأغلق جهاز األمن واملخابرات ثالاثً من منظمات اجملتمع  تلقت هتديدات

 املدين.
 



. فبينما تراجع هذا (26) 1997ويذكر املسار احلايل لقمع حرية تكوين اجلمعيات واهلجمات على املنظمات اإلنسانية بفرتة ما قبل 
، عاد للتفاقم منذ ذلك احلني. واجلدير ابلذكر أن 2005وال سيما بعد "اتفاق السالم الشامل" يف  2009 -2002القمع يف الفرتة 

منظمة دولية وأغلقت مكاتب ثالث  13احلكومة، ورداً على مذكرة القبض على الرئيس اليت أصدرهتا احملكمة اجلنائية الدولية، طردت 
، طردت أربعاً من املنظمات اإلنسانية العاملة 2012ويف يونيو/حزيران  (27)دارفور. من منظمات اجملتمع املدين السودانية العاملة يف

تبعها،  (29)، أغلقت مكاتب مخس من منظمات اجملتمع املدين احمللية، 2012ويف ديسمرب/كانون األول  (28)يف شرق السودان. 
، طُرد اثنان من كبار مسؤويل االمم 2014نون األول ، إغالق "مركز ساملة للدراسات النسوية". ويف ديسمرب/كا2014يف حزيران 

 (30)املتحدة من البالد. 
 

وقد حتدث الصادق حسن، وهو عضو يف "هيئة حمامي دارفور"، إىل منظمة العفو الدولية حول بيئة اجملتمع املدين الراهنة يف السودان. 
هجوماً منظماً من جانب النظام على حريته يف التعبري  فأوضح أن "هذا هو أسوأ وقت للمجتمع املدين يف السودان. فهو يواجه

 (31)والتجمع. وبعد التعديالت الدستورية األخرية، تفاقمت املضايقات". 
 

وأبلغت أمل )ليس امسها احلقيقي(، وهي انشطة يف اجملتمع املدين، منظمة العفو الدولية ما يلي: "تتعرض منظمتنا للمضايقة بصورة 
من واملخابرات، فقد جرى تفتيش مكتبنا ومصادرة الواثئق وأجهزة الكمبيوتر اخلاصة بنا، وحنن اآلن غري قادرين منتظمة من جهاز األ

على العمل وتنفيذ مشاريعنا". ويواصل جهاز األمن واملخابرات مضايقة "معهد تنمية اجملتمع املدين"، وهو منظمة من منظمات اجملتمع 
 .2014زيز الدميقراطية وبناء السالم. وقد ُعلقت معظم أنشطة املعهد منذ سبتمرب/أيلول املدين ويعمل على بناء القدرات وتع

، داهم جهاز األمن واملخابرات مكاتب "املرصد السوداين حلقوق اإلنسان"، أثناء استضافته 2014ديسمرب/كانون األول  21ويف 
درت مخسة أجهزة كمبيوتر واعتقل صحفي وأطلق سراحه يف . وصو 2016اجتماعاً للتحضري للمراجعة الدورية الشاملة للسودان يف 

اليوم نفسه بعد استجوابه من قبل جهاز األمن واملخابرات. وأبلغ خالد )ليس امسه احلقيقي( منظمة العفو الدولية ما يلي: "جاءوا إىل 
لعمل. ال ميكننا حىت تنظيم اجتماعات مكتبنا وصادروا كافة أجهزة الكمبيوتر والواثئق اخلاصة بنا. حنن اآلن نواجه صعوابت يف ا

وأتسس "املرصد السوداين حلقوق اإلنسان" على يد الدكتور أمني مكي مدين، الذي  (32)بسيطة بسبب املراقبة األمنية املستمرة". 
 ".1991خيضع حالياً للمحاكمة يف اخلرطوم بتهمة عقوبتها اإلعدام، مبوجب "القانون اجلنائي لسنة 

 
 املراكز الثقافيةإلغاء تراخيص 

، أغلق "جهاز األمن واملخابرات الوطين" مقرات ثالث من منظمات اجملتمع املدين على أساس أهنا  2015يف يناير/كانون الثاين 
يناير/كانون الثاين، أغلق جهاز األمن واملخابرات "مركز حممود حممد طه الثقايف" يف  18كانت تنتهك شروط تراخيص تسجيلها. ويف 

وُسجل املركز لدى وزارة الثقافة يف اخلرطوم يف  (33)ن، ومنع االحتفال ابلذكرى السنوية الثالثني إلعدام حممود حممد طه. أم درما
، تقدم املركز بطلب لتجديد رخصة تسجيله، ولكن الوزارة جتاهلت طلبه دون مربر. وأبلغت 2013. ويف نوفمرب/تشرين الثاين 2009

ود حممد طه الثقايف، منظمة العفو الدولية أنه "طوال تلك الفرتة، بينما كنا  يف انتظار جتديد الرتخيص، مل أمساء حممود، مديرة مركز حمم
نستطع العمل، وجاء رجال األمن والشرطة يف كثري من األحيان إىل املركز ]لوقف أي أنشطة[. وطلب مين مراراً وتكراراً مراجعة مكتب 



 18نوفمرب/تشرين الثاين وأثناء لقاء يف املركز للتحضري لفعالية احتفالية، يف  14ويف  (34)ي". األمن يف حملية أم درمان للتحقيق مع
 يناير/كانون الثاين، اقتحم رجال أمن حيملون بنادق كالشنيكوف املركز وأمروا املشاركني بتعليق اجللسة، حبسب أمساء حممود.

 
"املنتدى املدين السوداين" بياانً قال فيه إنه أيضاً تلقى خطاابً من وزارة الثقافة إبلغاء رخصة  يناير/كانون الثاين، أصدر 20وابملثل، ويف 

تسجيله. واملنتدى هو واحد من عدد قليل من منظمات اجملتمع املدين السودانية اليت تركز على احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
ت اجملتمع املدين. وساهم املنتدى، ابلتعاون مع املنظمات األخرى، بشكل منتظم يف والثقافية، ابإلضافة إىل بناء السالم وتنمية قدرا

 إعداد تقارير الظل حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البالد يف "جملس حقوق اإلنسان".
 

الكتاب السودانيني". وادعت الوزارة أن  إبلغاء ترخيص "احتاد( 35)يناير/كانون الثاين، أرسلت وزارة الثقافة رسالة موجزة  29ويف 
وأغلقت  1985االحتاد قام أبنشطة "خمالفة لدستور احتاد الكتاب وخمالفة لقانون اجلمعيات الثقافية يف السودان". وأتسس االحتاد يف 

 .2006. ومل يسمح له ابلتسجيل مرة أخرى إال يف 1989مقراته بعد االنقالب العسكري يف 
 

فريق العمل "الذي نظمته  مفروش،نون الثاين، أوقف جهاز األمن واملخابرات أنشطة معرض الكتب املستعملة يناير/كا 11ويف 
، أوقف جهاز األمن واملخابرات أيضاً األنشطة الثقافية واملعارض الفنية 2014الثقايف" يف اخلرطوم. ويف أواخر ديسمرب/كانون األول 

 (36)يف مطعم اباب كوستا يف اخلرطوم.  واألمسيات الشعرية والفعاليات املوسيقية
 

 منظمات أخرى للمجتمع املدين حتت التهديد
أوردت منظمات اجملتمع املدين املستقلة اليت مل يتم بعد إغالق مكاتبها من قبل احلكومة، ولكنها ترزح حتت وطأة الضغوط من جانب 

جزئية. ووفقاً لناشط يف اجملتمع املدين قابلته منظمة العفو  "مفوضية العون اإلنساين"، تقارير متكررة عن حاالت تدخل واحتكاك
( 37)الدولية: "حيظر على منظمات اجملتمع املدين العمل على مواضيع مثل: السالم والدميقراطية، وحقوق املرأة، وحقوق اإلنسان". 

ة ابخلرطوم ودارفور. وواجهنا العديد من وقال حازم )ليس امسه احلقيقي(، ملنظمة العفو الدولية: "حنن نعمل يف املناطق احمليط
التحدايت، خصوصاً يف العمل يف دارفور. حتظر علينا مفوضية العمل اإلنساين تنفيذ املشاريع املتعلقة بتمكني الشباب، والتوعية 

امرأة  200أن ، زعم 2014أكتوبر/تشرين األول  31ابلعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، وخاصة بعد حادثة اتبت ]يف 
وفتاة اغتصبت من قبل أفراد القوات املسلحة السودانية وامليليشيات املتحالفة معها، يف بلدة اتبت، مشال دارفور[. واهلدف النهائي 

 (38)جلهاز األمن واملخابرات ومفوضية العون اإلنساين هو التوصل إىل وقف أعمالنا يف هذه املناطق". 
 

ير "مبادرة التنمية السودانية"، واليت تعمل على احلكم الرشيد وبناء السالم، ومتكني الشباب وتعزيز دور وقال عبد الرمحن املهدي، مد
ملنظمة العفو الدولية إن "بيئة العمل للمجتمعات املدنية تدهورت مقارنة مع العام السابق.  (39)وسائل اإلعالم واجملتمع املدين، 

اليت يتعرض هلا اجملتمع املدين ميكن أن تفهم بوصفها حماولة شاملة للحكومة للسيطرة على  أعتقد أن املضايقات احلالية والتهديدات
 (40)اجملتمع املدين، من حيث احلد من فرص حصوله على األموال، وابلتايل احلد من قدرته على العمل". 



 
ل قد جرى تعقيدها وأصبحت مرهقة ونوهت فداء )ليس امسها احلقيقي( أن "إجراءات تسجيل منظمات جديدة أو جتديد التسجي

بصورة متعمدة. وقد ثبطت هذه عدداً من منظمات اجملتمع املدين وحرمتهم من العمل وتنفيذ مشاريعهم. وال تزال معظم املنظمات غري 
 (41)احلكومية املتبقية تعمل بعيداً عن االضواء". 

 
ملدين ليست قادرة على عقد الفعاليات العامة يف أماكن العمل وأشار العديد من الذين جرت مقابلتهم إىل أن منظمات اجملتمع ا

اخلاصة هبا إال إذا كان لديها تصريح من جهاز األمن واملخابرات؛ ويف مناسبات عديدة، مت رفض منح هذا اإلذن. وقال مسري )ليس 
حنن غري قادرين على العمل بعد اآلن. األمر امسه احلقيقي(، وهو انشط يف اجملتمع املدين مقيم يف السودان، ملنظمة العفو الدولية: "

 يزداد صعوبة كل يوم، وعادة ما يرفض جهاز األمن واملخابرات منح تصاريح لعقد الفعاليات".
 

وتستخدم احلكومة هيئات الدولة املختلفة، مثل "مفوضية العون اإلنساين" ووزارة الثقافة ومسجل الشركات غري الرحبية و"اجمللس الوطين 
ب"، ملضايقة أو إغالق منظمات اجملتمع املدين. ووفقاً لفداء فإن "جهاز األمن واملخابرات ]هو[ ال يتدخل فقط عن طريق وقف للتدري

فعالياتنا مباشرة ولكن أيضاً ]بتوجيه[ اهليئات التنظيمية املختلفة، كاجمللس الوطين للتدريب، ووزارة الثقافة ومسجل الشركات غري 
 (44)ضية العون اإلنساين" إللغاء تراخيصنا وتسجيلنا". الرحبية،" وكذلك "مفو 

 
 العقبات اإلدارية املتعددة وأتثريها على التمويل

تصر "مفوضية العون اإلنساين" على تسجيل منظمات اجملتمع املدين على املستوى االحتادي ومستوى الوالايت. وعلى سبيل املثال، 
، اليت تعمل على املساواة بني اجلنسني والعدالة والدميقراطية، وتدعم اجلهود املبذولة لنشر سج لت "املنظمة السودانية للبحث والتنمية"

، 2012الوعي حبقوق ومسؤوليات املواطنني، على املستوى االحتادي. ومع ذلك، طلبت "مفوضية العون اإلنساين" من املنظمة، يف 
اخلرطوم. وتقدمت "املنظمة السودانية للبحث والتنمية" بطلب  التسجيل أيضاً لدى مكتب "مفوضية العون اإلنساين" يف والية

للحصول على هذا الرتخيص، لكنها مل حتصل بعد عليه. وقد استفسرت مراراً وتكراراً عن وضع طلبها ولكن قيل هلا إنه "مير 
 مشاريعها يف والية اخلرطوم. ، ظلت املنظمة غري قادرة على تنفيذ2014ابإلجراءات املرعية". والنتيجة هي أنه منذ مارس/آذار 

 
حرج. فتواجه القيود احلكومية من جهة، ومن جهة أخرى، حيجم املمولون عن  وجتد العديد من منظمات اجملتمع املدين نفسها يف وضع

دولة أو مت متويلها بسبب هذه القيود. ويرفض العديد من املمولني اآلن دعم منظمات اجملتمع املدين ألهنا ليست مسجلة على مستوى ال
وقد خسرت "املنظمة السودانية للبحث والتنمية"، على سبيل املثال، متويل مخسة مشاريع يف العام املاضي، مما  إلغاء تراخيصها.

 ابملائة من موظفيها. 50اضطرها إىل تسريح ما يقرب من 
 

مات اجملتمع املدين األخرى تواجه التهديد الوشيك وأبلغ نشطاء يف اجملتمع املدين منظمة العفو الدولية أن ما ال يقل عن مخس من منظ
، زارت "مفوضية العون اإلنساين" وجهاز األمن واملخابرات مكتب منظمة 2015مارس/آذار  9ففي  (45)ابإلغالق وتعليق عملها. 



تمع املدين، وهذه هي اخلطوة ، واستجوبوا مجيع املوظفني عن أنشطتها. واعتقلوا العديد من نشطاء اجمل(46)السودان  -أفريقيا العدالة
األوىل حنو اإلغالق. وعادة ما يرافق هذه االستجواابت اإلساءة اللفظية واالهتامات ابلعمل مع السفارات أو ابلتجسس والعمل ضد 

 مصاحل البالد.
 

 نتائج وتوصيات
ن القمع يرسخ جذوره يف السودان. وتوثق تسلط االنتهاكات املستمرة حلرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها الضوء على أ

تقارير نشرهتا مؤخراً منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" واألمم املتحدة مدى خطورة حالة حقوق اإلنسان يف السودان. 
سودان "على عملية وخيلص آخر تقرير "جملموعة األزمات الدولية" أيضاً إىل أن بعض اجلهات الدولية تفضل بقاء الوضع الراهن يف ال

 انتقال دميقراطي بطيئة وتنطوي على الصراع". ومثل هذا املنطق يعطي األولوية للمصاحل السياسية على محاية حقوق اإلنسان. 
 

 أما ردود الفعل الدولية واإلقليمية على االنتهاكات الراهنة حلقوق اإلنسان يف السودان فقد ظلت حمدودة. فلم ميارس االحتاد األفريقي
أو اجلامعة العربية أو األمم املتحدة، وأعضاؤها ذوي السطوة، ما يكفي من الضغوط على السودان كي حيرتم التزاماته الدولية 

واإلقليمية. وتدعو منظمة العفو الدولية حكومة السودان إىل أن توقف هذا النمط املقلق من القمع، وإىل أن تتخذ تدابري عاجلة 
ر ملساحة حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها يف السودان، ابلسماح للناس أبن ميارسوا حقوقهم يف ملعاجلة االحنسار املستم

حرية التعبري ويف انطالق أنشطة مجعياهتم، وبوضع حد لعمليات القبض واالعتقال التعسفيني، وسجن انشطي اجملتمع املدين 
 . والصحفيني وأعضاء التنظيمات السياسية املعارضة

 
 توصيات

 

 إىل حكومات السودان:

 

 احرتام االلتزامات الدولية واإلقليمية والدستورية فيما يتعلق ابحلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات؛ •
 

"، و"قانون تنظيم العمل الطوعي 2009"، و"قانون الصحافة واملطبوعات لسنة 2010تعديل "قانون األمن الوطين لعام  •
 "، اليت تقيد دون مربر احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات؛1991"، و"القانون اجلنائي لسنة 2006واإلنساين لسنة 

 

 وضع حد جلميع أشكال املضايقات واالعتقال التعسفي للناشطني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني؛ •
 

 بري وتكوين اجلمعيات لوسائل اإلعالم واجملتمع املدين؛ضمان رفع مجيع القيود القانونية املفروضة على حرية التع •
 

كبح مجاح قوات األمن، وال سيما جهاز األمن واملخابرات الوطين، والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها  •
 جهاز املخابرات واألمن حبق حرية التعبري وتكوين اجلمعيات؛

 



 لسياسية املعارضة ومنظمات اجملتمع املدين اليت تقاطع االنتخاابت؛ ضمان االحرتام حلقوق أعضاء األحزاب ا •
 

االمتناع عن تقييد قدرات أعضاء األحزاب السياسية املعارضة واجملتمع املدين على التعبري عن آرائهم يف وسائل اإلعالم،  •
 ومتكينهم من عقد الفعاليات اجلماهريية.

 
 تخاابت يف السودان:إىل بعثة االحتاد األفريقي ملراقبة االن

 إيالء االهتمام للقيود املفروضة على احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها؛ •
 

مراقبة أتثريات الصالحيات املمنوحة جلهاز األمن واملخابرات وتوثيقها وإعداد التقارير عنها، وكذلك االنتهاكات اليت يرتكبها  •
 اجلهاز أثناء االنتخاابت؛

 

 ضمان عدم تقييد حق أحزاب املعارضة السياسية اليت تقاطع االنتخاابت يف التعبري عن آرائها.  •
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