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االسودداانن  

 
جديیدةة من  فصوللأأسفرتت  من ذذلك٬، بدالً وو 2014،٬ في عامماالحقوقي االمروّوعع  هھسجلّ مم في شهھد االسودداانن أأيي تقدّ لم يی

ت قوااتت امقوو ٬،وواالناززحيین وواالنيیل ااألززررقق عن أأعداادد كبيیرةة من االقتلى االمدنيیيین كرددفانناالصرااعع في ددااررفورر ووجنوبب 
ووااصلت االسلطاتت خنق االمجتمع االمدني ووووسائل ااإلعالمم وو ٬،ضد سيیاساتت االحكومة بقمع مظاهھھھرااتت ااألمن مرااررااً 
.االمستقلة  

 
في  ٬،/آآببفي أأغسطس تحالف ااثنانن منهھااالتي أأحزاابب االمعاررضة٬، نن من ااثناحزبب االمؤتمر االوططني االحاكم وو كما ظظل

وولم يیتبن االسودداانن  .النتخاباتت ووددستورر جديید االوططني االتي كانن يیفترضض أأنن تمهھدططريیق مسدوودد بسبب عمليیة االحواارر 
٬، ووحصولل ااتفاقيیة االسالمم االشاملةفي عليیهھا  منصوصصددستوررااً حتى ااآلنن بعد اانتهھاء فترةة اانتقاليیة ططولهھا ست سنوااتت 

جنوبب االسودداانن على ااالستقاللل.   
 

االصرااعع ووااالنتهھاكاتت في ددااررفورر  
 

ً  أأخرىىاالقتالل بيین االقوااتت االحكوميیة وواالجماعاتت االمتمرددةة٬، ووبيین جماعاتت مسلحة  تواايی االحكومة  عتاددما تستخدمم  غالبا
 ٬،االصرااعع بيین جماعاتت االرززيیقاتت وواالمعاليیة في جنوبب ددااررفورر االمئاتتكما قتل  رر٬،ددااررفو٬، في عدةة أأجزااء من أأسلحتهھاوو
ً 2014االعنف في ددااررفورر منذ بداايیة من شخص أألف  450أأكثر من  فرّ وو لمكتب ااألمم االمتحدةة لتنسيیق االشؤوونن  ٬، ووفقا

.ااإلنسانيیة  
 

ة سودداانيیة تتكونن إإلى حد كبيیر من االميیليیشيیاتت يیقوةة حكوم ٬، ووهھھھيسريیعاالدعم االقوااتت  ددخلتووبدءااً من فبراايیر/شباطط 
االتي يیقوددهھھھا قوااتت االذتت لمقاتلة االمتمردديین في جنوبب كرددفانن. نفّ  هھھھانشرتّم حيیث  ددااررفوررفي االسابقة٬، إإلى منطقة كرددفانن 

جماتت بريیة ووااسعة االنطاقق في عشرااتت االقرىى هھھھ ٬،سابق في ددااررفورراالميیليیشيیا االززعيیم  )حميیتي( ددقلو حمداانن محمد االلوااء
االمناززلل وواالمحالتت  تأحرقف ٬،االمتمردديین بالتعاططف مع هھام سكانهھِ االمناططق االتي ااتُ  تفووااستهھدفي جنوبب ووشمالل ددااررفورر٬، 

االفراارر إإلى مدنن  إإلىعشرااتت ااآلالفف من االسكانن  ووأأجبرتت٬، تهھمووسرق االمدنيیيین تاالماشيیة ووقتل تاالتجارريیة وونهھب
.وومخيیماتت للناززحيین  

 
ا أأسفر عن مقتل أأرربعة من االمقيیميین في مخيیم كالما. م٬، يیة بشن غاررااتت في مخيیماتت للناززحيینقامت االقوااتت االحكوم

 ً لتصاعد طاررئة االممنوعاتت أأخرىى كجزء من ااستجابة االمحافظ وو ووكحولل أأسلحةللبحث عن  ووكانت االغاررااتت ظظاهھھھريیا
االجريیمة.  

 
االرجالل ضربت فشمالل ددااررفورر٬، تابت في بلدةة  /تشريین ااألووللأأكتوبر 31 منذددخلت أأعداادد كبيیرةة من االقوااتت االسودداانيیة وو

 االمتحدةة ووااألمم ااألفريیقي ااالتحادد بعثةللسماحح اايیوميین. ررفض االسودداانن في االبداايیة على مداارر االنساء وواالفتيیاتت  تبووااغتص



ووحيین توصلت قوةة حفظ االسالمم إإلى ددخولل االمديینة كانت قوااتت لوصولل إإلى االمديینة. اا(يیوناميید)  ددااررفورر فياالمختلطة 
ااألمن االسودداانيیة حاضرةة أأثناء ززيیاررتهھا٬، مما قوضض مصدااقيیة تحقيیقهھا.   

 
إإلى حد كبيیر في حمايیة  بانعداامم االفعاليیةعامهھا في ) يیوناميید( ددااررفورر في االمتحدةة ووااألمم ااألفريیقي ااالتحادد بعثة ااتسمت

أأعاقت قيیودد االحكوميیة وو ٬،بشأنن قضايیا حقوقق ااإلنسانن تقريیباً عن نشر تقارريیر علنيیةتوقفت  كمااالمدنيیيین من االعنف 
ضت االتهھديیدااتت قوّ كما جبل مارراا.  االمتمردديینمعقل إإلى االسودداانيیة بشكل خطيیر االوصولل إإلى مناططق االنزااعع٬، بما في ذذلك 

 ً .2008على ااألقل منذ  207االهھجماتت على قوااتت حفظ االسالمم ا حيیث قتلت فعاليیتهھ ااألمنيیة االمزمنة أأيیضا  
 

االصرااعع ووااالنتهھاكاتت في جنوبب كرددفانن وواالنيیل ااألززررقق  
 

االجويیة في االمناططق االتي يیسيیطر عليیهھا االمتمرددوونن في جبالل وو ةبريیاالهھجماتت االمن  2014كثفت االحكومة في أأبريیل عامم 
االقصف االحكومي في  أأضرّ وو. في عدةة مناططققوااتت ددعم سريیع ووقوااتت أأمن أأخرىى  تتبب كرددفانن٬، وونشراالنوبة ووجنو

منظمة عيیاددةة وومصاددرر االميیاهه وواالمرااكز االصحيیة٬، بما في ذذلك  وواالكنائس وواالمساجدلمدااررسس با /حزيیرااننوويیونيیو /أأيیاررمايیو
.بجرووححابهھم أأصأأوو  ناالمدنيیيیووقتل عشرااتت  ٬،أأططباء بال حدوودد  

 
٬، على االتخلي االناززحيین هھم بالفعل منووبعض االناسسعشرااتت ااآلالفف من  االسنةاالتي ااستمرتت على مداارر  االهھجماتتأأجبرتت 

بسبب االقوااتت االحكوميیة في االمناططق االتي تسيیطر عليیهھا عشرااتت من االمدنيیيین االناززحيین ووااعتقلت  ٬،عن مناززلهھم ووحقولهھم
.ظاهھھھريیةاالسيیاسيیة اال آآرراائهھم  

 
ً  ياالحكومة وواالقصف ااستمرتت االهھجماتت االبريیّ وو عديید من االناسس إإلى مخيیماتت فراارر ررغم  في وواليیة االنيیل ااألززررقق٬، أأيیضا

من حاالتت  ااً عديید ااررتكبتوو أأخرىى قرىى /أأيیلوللاالالجئيین في جنوبب االسودداانن. هھھھاجمت االقوااتت االحكوميیة في سبتمبر
.ة باوواالعنف االجنسي في محلّ   

 
عندما قامت مجموعة ميیليیشيیا محليیة٬، عقب آآبب٬، أأغسطس/االصرااعع في جنوبب االسودداانن إإلى مخيیماتت االالجئيین في  اامتدّ وو

من عمالل ااإلغاثة ل عرقيفف اااستهھدب ٬،االمؤلفة من عرقق االنويیر االمعاررضة قوااتت االحكوميیة ووقوااتتااشتباكاتت بيین اال
ً الجئ أألف 220أأكثر من  ال يیزااللووبيینج.  نويیر٬، ما أأسفر عن مقتل خمسة في مديینةاال من جنوبب كرددفانن وواالنيیل ااألززررقق  ا

.جنوبب االسوددااننددوولة في  ووأأعالي االنيیلاالوحدةة  يتيیووالفي مخيیماتت في   
 

االتعبيیروو االجمعيیاتت ووتكويین االسلمي االتجمع حريیة  
 

 لمتظاهھھھريیناالتعسفيیيین ل حتجاززااالوو عتقاللااالوو بالقوةة ااالحتجاجاتت تفريیق االسوددااني االقانونن إإنفاذذ مسؤوولو ووااصل
 لتفريیق االحيیة االذخيیرةة ذذلك في بما 2013،٬ /أأيیلوللسبتمبر في االمفرططة االقوةة االحكوميیة االقوااتت ووااستخدمت. وواالناشطيین
 ااإلصاباتت وومئاتت ووفاةة حالة 170 من أأكثر في االقوااتت تتوررطط. االتقشف إإجرااءااتت على ااالحتجاجاتت من موجة

 ووتعرضواا ٬،أأوو توااصل مع عائالتهھم أأوو محاميیهھم تهھمة ددوونن أأشهھر أأوو ألسابيیع االناسس من كثيیر ووااحتجز. ووااالعتقاالتت
.ااالنفراادديي االحبس في ططويیلة لفترااتت ووااحتجزوواا االنومم٬، من وواالحرماننعتدااء االلفظي ااالوو للضربب  

 
في وو .2013في  االمصاحبة أأوو مالحقتهھم ووااالنتهھاكاتت االقتل عن االمسؤووليین مع تحقيیقاال في االحكومة ووأأخفقت

 لم االحكومة أأننّ  ااإلنسانن حقوقق مجلس بإبالغغ السوددااننب االمعني االمستقل االمتحدةة ااألمم خبيیرقامم  2014سبتمبر/أأيیلولل 
مضت ووااحدةة فقط إإلى مرحلة االمحاكمة٬، ووإإنن  االمقدمة٬، االشكاووىى من عشرااتتوومن بيین . وومستقلة شاملة تحقيیقاتت تجرِ 

ددوونن نجاحح.  



 

 
 أأخرىى مرةة االحيیة االذخيیرةة آآذذاارر٬،ماررسس/ 11 في للحكومة موااليیةططالبيیة  ميیليیشيیاتتوو االحكوميیة ااألمن قوااتت ااستخدمتوو

ً  ططالبيیة مظاهھھھرةة لتفريیق إإددرريیس  أأبكر موسى علي ووفاةة إإلى ما أأددىى ٬،ددااررفورر جنوبب في االعنف تصاعد على ااحتجاجا
.ددااررفورر من ططالبووهھھھو   

 
 االقبض ووأألقت االمتظاهھھھريین٬، لمقتل ااألوولى االسنويیة لذكرىىاا ااحتفاالتت إإحيیاء االحكوميیة االقوااتت فّرقتووفي سبتمبر/أأيیلولل 

.أأسرهھھھم عضاءووأأ وواالنشطاء االسيیاسيیة االمعاررضة من أأفراادد 80 من أأكثر على  
 

 في االمرأأةة لحقوقق منظمةووهھھھي  ٬،االمرأأةة ووبحوثث لدررااساتت سالمةمركز  ٬،/حزيیرااننيیونيیو شهھر في االسلطاتت أأغلقت
 أأننمن  مخاووففاال أأثارر ما ٬،ووكانت عمليیة ااإلغالقق هھھھي ااألحدثث ضمن جملة عمليیاتت في االسنوااتت ااألخيیرةة ٬،االخرططومم
 ااألمن قوااتت قامت. االمرأأةة حقوقق مجالل في االناشطيین ووتحديیدااً  االمدني االمجتمع على أأكثر االخناقق قتضيیّ  سوفف االحكومة

.اتغلقهھ لم الكنهھ االخرططومم في آآخر مدني مجتمع لمنظمة تفتيیش بعمليیاتت /آآببأأغسطس في  
 

 االمحكمة أأنن ررغموو. االسوددااء واائماالقعلى  االصحفيیيینووضع وو ااالعالمم ووسائل على ررقابة فرضض االسلطاتت ووااصلتوو
 ررجالل فصاددرر ٬،نشراال بعد االرقابة ووااصلتأأال أأنهھا  ������صحيیفة  بتعليیق أأمرااً  أأبطلت االسودداانيیة االدستورريیة
 حزيیرااننيیونيیو/ في وواالمخابرااتت ااألمن جهھازز ووااعتقل االمناسباتت٬، من عشرااتتفي  االصحف من االمطبوعة االنسخ ااألمن
.معرووفة غيیر ألسبابب ااألقل على صحفيیيین ااألوولل ثالثة تشريینأأكتوبر/وو أأيیلوللسبتمبر/وو  

 
وواالتعذيیب االمعاملة ووإإساءةة االتعسفي ااالحتجازز  

 
 وواالناشطيین االمعاررضة أأحزاابب أأعضاء علىاالقبض  ٬،ااألمن قوااتت من ووغيیرهه ٬،أألقى جهھازز ااألمن وواالمخابرااتت االوططني

".االسيیاسيیيین االمعتقليین" جميیع سرااحح بإططالقق االبشيیر عمر االرئيیس ووعودد ررغم االسنة٬، مداارر على  
 

ً  25( صالحح محمد ٬،/أأيیاررمايیو 12 يیومم االوططني ااألمن مسؤوولو اعتقلف ً  26( جعفر االسر تاججوو) عاما  وومعمر) عاما
ً  )27( محمد موسى  ااألمن جهھازز إإحدىى منشآتت في تهھمة ددوونن االسلطاتت ووااحتجزتهھم ٬،االخرططومم جامعة من بالقربب ٬،عاما

 أأبكر علي طالباال مقتل علىااحتجاجج  حمالتت في شارركواا االذيین لنشطاءاا ضضووتعرّ . بحريي ضاحيیة في وواالمخابرااتت
 ااألمن قوااتت قبل االتعذيیب من وورربما االمعاملة لسوء ٬،/آآذذااررماررسس 11 في االخرططومم جامعة في ددااررفورر إإددرريیس من موسى

.تموزز/يیوليیو في عنهھم ااإلفرااجج تموو االحكوميیة  
 

 قوااتت نتهھاكاتتال توجيیهھ اانتقاددااتت علنيیة بعد يیارر/أأمايیو 17 في االقومي٬، ااألمة حزبب ررئيیس االمهھديي االصاددققتّم ااعتقالل 
 االمؤتمر حزبب ررئيیس االشيیخ٬، إإبرااهھھھيیم ااعتقلوو. ااالعتقالل في شهھر بعد سرااحهھ أأططلقوو ٬،ددااررفورر في االسريیع االدعم

 ددوونن /أأيیلوللسبتمبر منتصف ووحتى /حزيیرااننيیونيیو 8 من االفترةة في ووااحتجز كرددفانن٬، شمالل االنهھودد حي في االسوددااني٬،
.يینااآلخراالحزبب  أأعضاء من عديید مع االالززمة٬، االطبيیة االرعايیةووصولل إإلى  أأوو االمحاميین٬، أأوو توااصل مع عائلتهھ  

 
ً  االمدنيیيین محاكمةب االجديیدةة هھاااختصاص االسودداانيیة االعسكريیة االمحاكم ماررستوو  االمحاكم برأأتت. االدووليیة للمعايیيیر خالفا

 للعدّ وو. االمعاررضة قوااتت في أأعضاء بأنهھم تّم ااتهھامهھم ٬،ددااررفورر في قلااأل على مدنيیيین ثمانيیة أأدداانت وولكن ااً ووااحد اصحفيی
 االعسكريیة للمحاكم للسماحح 2007 عاممل االسودداانيیة االمسلحة االقوااتت قانونن 2013،٬ /تموززيیوليیو في االسوددااني االبرلمانن

 أأخبارر" وونشر االدستورر تقويیض مثل فضفاضة االتعريیف٬، االجراائم من مجموعةفي  االمدنيیيین على ااختصاصص مماررسةب
".كاذذبة  

 



ياالقانون صالححااإل  
 

 من عديیدوو ووااالحتجازز٬، لالعتقالل ووااسعة سلطاتت ااألمن قوااتت يیعطي وواالذيي 2010،٬ لسنة االوططني ااألمن خالف قانوننيی
ً  االحكومةكما أأخفقت  .ااإلنسانن لحقوقق ااألساسيیة االمعايیيیر ااألخرىى االقواانيین  االعداالةفي  ااإلصالحاتت مختلف نفيیذتفي  أأيیضا
 االمستوىى ةررفيیع أأوو االهھيیئة ٬،ااالفريیقي ااالتحادد ووساططة هھھھيیئة بهھا أأووصت االتي االقانونيیة ااإلصالحاتت ذذلك في بما االجنائيیة٬،

.2009 عامم في ٬،ددااررفورربشأنن   
 

. االمهھيینة أأوو االالإإنسانيیة أأوو االقاسيیة االعقوبة على االدوولي االحظر تنتهھك االتي االشريیعة عقوباتت بيیقتط االسلطاتت ووااصلتوو
 قرااررااتتوو خاصةاال معتقدااتتاال تشمل "جراائم" في عاددةة وواالفتيیاتت٬، لنساءعلى اا متناسب غيیر بشكل االعقوباتت تطبيیق يیتم

.االملبس أأوواالتوجهھ االجنسي  ووأأ االزووااجج  
 

 على باإلعداامم ٬،االعمر من 27 لى مريیم يیحيیى إإبرااهھھھيیم االحامل وواالتي تبلغع االخرططومم في قاضضٍ حكم ففي مايیو/أأيیارر 
 من متزووجة ألنهھا الزناب االبداايیة في تهھمِ ووااتُ أأشهھر  لعدةة ت مريیمااعتقل ."االزنا" على جريیمة جلدةة 100وو ٬،"االرددةة" جريیمة
 بعد االرددةة تهھمة االمحكمة ووأأضافت .مةـ ووهھھھي االزيیجة االتي لم تعترفف بهھا االمحك  االسودداانن جنوبب من مسلم غيیر شخص
.حزيیراانن/يیونيیو في مريیم سرااحح قأأططلِ  مكثفة٬، ددووليیة ضغوطط بعدوو ٬،مسيیحيیة نهھاإإ مريیم قالت أأنن  

 
االرئيیسيیة االدووليیة ااألططراافف  

 
 ددتتجدّ توو 2013 عامم ووللااأل كانونن/دديیسمبر في هھھھناكك االحربب ااندالعع مع االسودداانن جنوببددوولة  مع عالقاتتاال تدهھھھوررتت
 االعالقة االقضايیا في تقدمم أأيي نناالحكومتا لم تحقق. االسودداانن جنوبب في االمسلحةاالسودداانن للمعاررضة  بدعم ااالتهھاماتت
.2012 االتعاوونن لعامم ااتفاقق ااشترطط كما عليیهھا٬، االمتناززعع أأبيیي منطقة ووووضع االحدوودد ووااألمن ترسيیم مثل ااألخرىى٬،  

 
 فريیقيیاإإ جنوبب ررئيیس برئاسةت هھھھيیئة ااالتحادد ااألفريیقي ررفيیعة االمستوىى االمعنيیة بالسودداانن ووجنوبب االسودداانن٬، ووااصلوو

 متزاامنة ووساططة تتووبدأأ ااألززررقق٬، وواالنيیل كرددفانن جنوبب منطقتي في االسالمم محاددثاتت في لتوسطاا مبيیكي٬، ابوت االسابق
.االوططني االحواارر عمليیة بشأنن محاددثاتت عن فضالً  ددااررفورر٬، حولل  

 
 لمدةة )يیوناميید( ددااررفورر في االمتحدةة ووااألمم ااألفريیقي ااالتحادد بعثة تفويیض /آآببأأغسطس في االدوولي ااألمن مجلس ددمدّ وو
 ألبيیي االمؤقتة االمتحدةة ممااأل أأمن قوةةل ااألمن مجلس ددمدّ  كما. حيیث يینتظر تغيیيیر تفويیضهھا بحلولل ذذلك االوقت ٬،أأشهھر 10
 مجلس قراارر أأددااننوو. ووااحدةة لسنة االمستقل االخبيیر تفويیضمجلس حقوقق ااإلنسانن  ددمدّ وو 2015،٬ عامم /شباططفبراايیر إإلى

 إلططالقق االسودداانن اانتقدااألززررقق٬، وو وواالنيیل كرددفانن ووجنوبب ددااررفورر في االدوولي ااإلنساني االقانونن اانتهھاكاتت ااإلنسانن حقوقق
 ٬،االسيیاسيیيین االسجناء سرااحح ووإإططالقق االمتظاهھھھريین مقتل في مستقل علني تحقيیق إإجرااء إإلى ووددعا. االمتظاهھھھريین على االنارر
.أأشهھر لعدةة جديید مستقل خبيیر تعيیيینأأّجل مجلس حقوقق ااإلنسانن  ذذلك وومع  

 
 بتهھمة االبشيیر٬، عمر االسوددااني االرئيیس بيینهھم أأفراادد٬، خمسة ضد معلقة ااتهّھاماتت لديیهھا االدووليیة االجنائيیة االمحكمة كما أأنن
 االخرططومم ووترفض. ددااررفورر في فظائع على خلفيیة االجماعيیة ووااإلباددةة ااإلنسانيیة ضد جراائماالوو حربباال جراائم ااررتكابب
ووفي سبتمبرأأيیلولل أأصدررتت االمحكمة االجنائيیة االدووليیة مذكرةة . عملهھا كما عرقلت االدووليیة االجنائيیة االمحكمة مع االتعاوونن

 ااعتقالل ووأأبطلت االموعد االمحددد في نوفمبر/تشريین االثاني لبدء محاكمة عبد هللا بنداا٬، قائد االمتمردديین في ددااررفورر االمتهھم
. 2007باالعتدااء على إإحدىى قوااعد ااألمم االمتحدةة في   

	  


