
 
 

 
 1 اشترك لتلقي احدث النشرات 

 

 السودان  –راصد فضاء المجتمع المدني  
 ۲۰۲۱مارس  -  موجز األوضاع 

 مكبوت -الوضع العام 

   الربع السابق 
 ۲۰۲۰دیسمبر  – أكتوبر 

 الربع الحالي
 ۲۰۲۱مارس   –ینایر 

 

 االتجاه

4.1 4.0  
 

1.0 – 2.0 2.1 – 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 8.1 – 10.0 
 مفتوح  ضیق  مقید  مكبوت  مغلق 

 

خالل    .مكبوتإلى   ) ۲۰۲۰من عام   االخیر الربع  في ( من مقید  وتحول في السودان  المدني الفضاء  تراجع 
 . ۲۰۲۱الربع األول من عام  

 

والتي كان لھا تأثیر على الفضاء المدني في    ۲۰۲۱األحداث الرئیسیة التي جرت في الربع األول من عام  
 . السودان

وزراء جدد من الجبھة الثوریة السودانیة    بتعیین  في الحكومة  ة وزاری  إجراء تغییرات   ۲۰۲۱فبرایر    ۸شھد  
تفاقیة جوبا للسالم الموقعة  ستحقاقات امجلس الجدید نتیجة ال الیأتي تشكیل  ولیحلوا محل العدید من الوزراء.  

استبدال جمیع الوزراء باستثناء  تم  ،  متم اإلعالن عنھ الذین  وزیراً جدیداً    ۲٥. من بین  ۲۰۲۰في أكتوبر  
  -   الحركة الشعبیة ھناك فصیالن مسلحان مھمان آخران ما زاال خارج اتفاق جوبا للسالم ھما  و خمسة.  

 .بقیادة عبد الواحد نور -وحركة تحریر السودان    الحلو،شمال بقیادة عبد العزیز 

رئیس  ، أصدر  ۲۰۱۹وریة للفترة االنتقالیة لعام  تنفیذاً ألحكام الوثیقة الدستو،  على اقتراح وزیر العدل  اً بناء
تشمل  و ینایر قراراً بإنشاء اآللیة الوطنیة لحقوق اإلنسان.    ۲۰في  مجلس الوزراء الدكتور عبد هللا حمدوك  

المشاركة مع الجھات الفاعلة في المجتمع المدني في مجال حقوق اإلنسان، وعقد    ،بعض أھم مھام اآللیة
مان تمثیل النساء والشباب وذوي االحتیاجات الخاصة والمشردین داخلیا والالجئین  المشاورات العامة، وض

 . والمجتمع المدني في إعداد تقاریر السودان الدوریة حول حقوق اإلنسان 

، خفض بنك السودان المركزي قیمة العملة الوطنیة بشكل حاد وأعلن عن سیاسة  ۲۰۲۱فبرایر    ۲۱في  
الصرف الرسمیة والسوق السوداء. قام البنك المركزي السوداني بتعدیل السعر  جدیدة لـ "توحید" أسعار  

https://sudan.civicmonitor.org/
http://www.civicmonitor.org


 
 

 
 2 اشترك لتلقي احدث النشرات 

 

  ۲۰۲۱. وجاءت ھذه الخطوة في إطار موازنة  ۳۷٥إلى    ٥٥التأشیري للجنیھ السوداني مقابل الدوالر من  
 وتوصیات برنامج إصالح االقتصاد السوداني المدعوم من صندوق النقد الدولي. 

دیون السودان مع البنك الدولي مما مھد الطریق للبالد للحصول على ما    مارس تسویة متأخرات   ۲٦شھد  
تمثل ھذه الخطوة اختراقًا    . )IDA(  للتنمیة یقرب من ملیاري دوالر من المنح المقدمة من المؤسسة الدولیة  

تخفیف   إلى  المؤدي  الطریق  على  البالد  االقتصاديللدیونكبر  أوتضع  واإلنعاش  الشاملة. ،  والتنمیة   ،  
ملیار دوالر    ۱٫۱٥أصبحت المتأخرات المستحقة للبنك الدولي ممكنة من خالل قرض تجسیري قیمتھ  و

 .أمریكي من حكومة الوالیات المتحدة

،  عبد العزیز الحلوجناج   شمال  - وقعت الحكومة االنتقالیة في السودان والحركة الشعبیة لتحریر السودان
،  ، دولة دیمقراطیة اتحادیة في السودانالطرفان على "إنشاء  فیھ   اتفق و.  ۲۰۲۱مارس    ۲۸في   إعالن مبادئ

السودانیین من خالل فصل   لجمیع  والعبادة  الدینیة  والممارسات  المعتقد  الدین وحریة  تُكفل حریة  حیث 
 ." ھویات المنطقة الثقافیة والعرقیة والدین عن الدولة

 والحصول على المعلومات  حریة التعبیر
 الوضع: مقید 

   لربع السابق ا
 ۲۰۲۰دیسمبر  – أكتوبر 

 الربع الحالي
 ۲۰۲۱مارس   –ینایر 

 

 االتجاه

4.8 4.4  
 

1.0 – 2.0 2.1 – 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 8.1 – 10.0 
 مفتوح  ضیق  مقید  مكبوت  مغلق 

 

األول من عام   الربع  بحلول  مقیدة  التعبیر وظلت  إلى  ۲۰۲۱تدھورت حریة  الغالب  في  ذلك  ، ویرجع 
الحقوقیین.    المالحقات استمرار   والنشطاء  الصحفیین  والترھیب ضد  كانت ھناك عدة قضایا  والقضائیة 

رُ  الذین  والصحفیین  والشعراء  ضدھم  فعت للمدونین  ن   ، دعاوى  القضائیة  للمضایقات  تیجة  وتعرضوا 
الذي استدعتھ نیابة الصحافة والمطبوعات في   قضیة الشاعر الشاب یوسف الدواشلكتاباتھم. كانت ھناك 

قناة التھم موجھة  التلفزیونیة. وكان )S24(  آذار لالستجواب حول قصیدة قدمھا على  مجلس    من ھ  إلیت 
فیھ مضایقة واعتقال  شجب   أصدر اتحاد الصحفیین السودانیین بیاناكما ، ۲۰۲۱فبرایر   ۱٥في  والسیادة.  

 ."الصحفیین بتھمة "التحریض على الفتنة وتقویض النظام الدستوري

  الصحافة   ال یزال قانون   حیث   لم یتم إحراز أي تقدم فیما یتعلق بالبیئة القانونیة التي تؤثر على حریة التعبیر.
ساریًا ، كما یستمر استخدام القوانین األخرى ذات الصلة المباشرة بحریة التعبیر    ۲۰۰۸المطبوعات لعام  و

فشلت لجنة إصالح  وقانون الجرائم اإللكترونیة لعرقلة الوصول / ممارسة ھذا الحق.    /مثل قانون األمن  

https://sudan.civicmonitor.org/
http://www.civicmonitor.org
https://sudan.civicmonitor.org/sudan-sovereign-council-files-case-against-poet/
https://sudan.civicmonitor.org/khartoum/inciting-strife-and-undermining-the-constitutional-order-arrestsharrassment-of-journalists/


 
 

 
 3 اشترك لتلقي احدث النشرات 

 

في إحراز أي تقدم ویُنظر إلیھا    ،  ۲۰۲۰عام   في نھایة  قطاع اإلعالم ، التي أنشأھا وزیر اإلعالم السابق
، تم إصدار تراخیص / تصاریح  على أنھا حزبیة وتتكون من غیر المتخصصین. وعلى صعید أكثر إیجابیة

 .بث إذاعیةمحطات  ) ۷(وللعدید من الصحف الجدیدة  

حاالت   تسجیل  خالل للتم  اإلعالم  في    ،الربع  ھذا   تضلیل  وسائل  ومنصات  المطبوعة  اإلعالم  وسائل 
في  جتماعیة.  اال (سونا)  السودانیة  األنباء  وكالة  فیھ    ، مارس  ۱۲نشرت  نفى  الجزیرة  والي  من  بیانا 

الواردة   من    تعمیم   في المعلومات  السودان  صادر  لتحریر  الشعبیة  الثوریة   - الحركة  نتائج   الجبھة    عن 
ً لجاءت  قصة امرأة كونغولیة قیل إنھا    ،مارس. ومن األمثلة على ذلك  ۱۱  في   ااجتماعھ بھ   تنتج أفالما

 .وتم اعتقالھا مع طاقم تصویرھا  ،داخل البالد  باحیةا

كما أن المعلومات المضللة تغذیھا محدودیة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بسیاسات وقرارات الحكومة.  
لرصد الموازنة من منظمات المجتمع المدني ونشطاء عن امتناع وزارة المالیة عن تزویدھم    تحالف كشف  ف

ً .  ۲۰۲۱بالبیانات والمعلومات المتعلقة بموازنة   تتحدث  التي  ومات المضللة  المعل من  ارتباك    دث ح  أیضا
   . COVID-19 ب لمدارس بسب اغالق إب  بشأن 

 زادت فشھد شھر مارس زیادة كبیرة في أسعار خدمات اإلنترنت / البیانات عبر جمیع مزودي الخدمات. 
٪ تقریبًا. كما تم إعاقة الوصول إلى اإلنترنت بشكل  ۳۰بنسبة    االنترنت خدمات  لالتصاالت    سوداني  شركة

كبیر بسبب االنقطاع غیر المسبوق للكھرباء في جمیع أنحاء البالد. في دارفور، االتصال باإلنترنت متقطع  
كما نظمت احتجاجات في مارس  التي حدثت في المنطقة.    األھليوتم قطع الخدمات أثناء حوادث العنف  

الھیئة   "المناصیر" أمام  شباب  تجمع  قبل  من  لالتصاالت  في    بسبب   الوطنیة  اإلنترنت    جزاء االضعف 
 .الشمالیة

 تكوین الجمعیات حریة التجمع و
 الوضع: مقید 

   لربع السابق ا
 ۲۰۲۰دیسمبر  – أكتوبر 

 الربع الحالي
 ۲۰۲۱مارس   –ینایر 

 

 االتجاه

 محاید 4.1 4.1
 

1.0 – 2.0 2.1 – 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 8.1 – 10.0 
 مفتوح  ضیق  مقید  مكبوت  مغلق 

 

ولم یطرأ أي تغییر    ۲۰۲۱دون تغییر خالل الربع األول من عام  تكوین الجمعیات  و  لتجمع اظلت حریة  
 .المجتمع المدني وقانون النقابات العمالیةمنظمات على أي من القوانین المھمة مثل قانون 

https://sudan.civicmonitor.org/
http://www.civicmonitor.org
https://suna-sd.net/read?id=706955
https://sudan.civicmonitor.org/northern_region/protests-against-poor-internetdata-connectivity/
https://sudan.civicmonitor.org/northern_region/protests-against-poor-internetdata-connectivity/


 
 

 
 4 اشترك لتلقي احدث النشرات 

 

مة الستقاللھم. تم  ینتقد النقابیون العداء الذي یواجھونھ من السلطات واالنتھاكات المتزایدة من قبل الحكوو
الت  عناإلبالغ عن عدة حاالت   اللجان  بلجان فرضتھا  لیة  ید مھاستمرار حل  استبدالھا  أو  القائمة  لنقابیة 

ة  تمھیدیقامت لجنة تفكیك نظام حزب المؤتمر الوطني بحل اللجنة ال  ،الحكومة. في ینایر / كانون الثاني
االتحاد العالمي    رسل، أوفي فبرایر / شباطالنقابیون.  التحاد ھیئة میاه الخرطوم في أعقاب إضراب نظمھ  

السودان عبد هللا    (WFTU)للنقابات  إلى رئیس وزراء  بالتراجع عن  وكحمد رسالة  فیھا  یطالبھ  حل  ال، 
 .لنقابات، ووقف االعتقاالت التعسفیة للنقابیینتمر للمسا

مع المدني المسجلة بموجب قانون  منظمات المجتعمل  ظھرت مجموعة جدیدة من اللوائح التي تقید بشدة  
وتحمل موافقة وزیرة العمل والتنمیة االجتماعیة المنتھیة    ۲۰۰٦العمل التطوعي واإلنساني السوداني لعام  

فبرایر   أواخر  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  الشیخ)  (لینا  واستنكر۲۰۲۱والیتھا    منظمات   ت . 
المدني   آدم بخیت) قراًرا وزاریًا في  و،  الالئحةالمجتمع  الجدید (أحمد  الوزیر  بإلغاء    ۱۰أصدر  مارس 

 .۲۰۱۳والعودة إلى لوائح    الالئحة

ألغى وزیر المالیة الجدید المزایا الضریبیة على الرسوم الجمركیة للسلع / المواد التي تستوردھا منظمات  
مات المجتمع المدني بتخفیض قیمة  ، رحبت منظ. في غضون ذلكشباط / فبرایر  ۱٥المجتمع المدني في  

، حیث اضطرت قبل القرار إلى استبدال عملتھا األجنبیة بسعر مخفض قدره  الجنیھ السوداني مقابل الدوالر
ً جنیًھا سودانی   ۳۸۰جنیًھا سودانیًا مقابل الدوالر بینما كانت القیمة الحقیقیة للدوالر    ٥٥  .في السوق الموازیة  ا

ً وقوبلت دائم  ۲۰۲۱میع أنحاء البالد خالل الربع األول من عام  استمرت االحتجاجات في ج  برد فعل    ا
عنیف من قبل الشرطة التي تستخدم الغاز المسیل للدموع والذخیرة الحیة لتفریقھم. واندلعت احتجاجات  

. وشھدت  فبرایر  ٤وفي والیة القضارف في  ینایر ،    ۱۹في  في والیة النیل األزرق  سلمیة فرقتھا الشرطة  
بتفریقھا بعنف  كس .  مارس  ۱٦في  أخرى  ، ومرة    فبرایر  ۲۳في  ال احتجاجات متكررة قامت الشرطة 
فرقت فیھا الشرطة احتجاجات عنیفة  في الخرطوم  عن أماكن أخرى  فبرایر / شباط    ۲۰في  ت أنباء  ورد و

 .ینایر / كانون الثاني ۳۱جنوب دارفور في ب و  ،في الخرطوم

 عدم التمییز واالدماج 
 كبوت الوضع: م

   لربع السابق ا
 ۲۰۲۰دیسمبر  – أكتوبر 

 الربع الحالي
 ۲۰۲۱مارس   –ینایر 

 

 االتجاه

3.6 3.7  
 

1.0 – 2.0 2.1 – 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 8.0 8.1 – 10.0 
 مفتوح  ضیق  مقید  مكبوت  مغلق 

 

https://sudan.civicmonitor.org/
http://www.civicmonitor.org
https://sudan.civicmonitor.org/letter-world-federation-trade-unions-wftu-decries-dissolution-trade-unions-sudan/
https://sudan.civicmonitor.org/letter-world-federation-trade-unions-wftu-decries-dissolution-trade-unions-sudan/
https://sudan.civicmonitor.org/new-regulations-civil-society-organizations-threaten-civic-space/
https://sudan.civicmonitor.org/new-regulations-civil-society-organizations-threaten-civic-space/
https://sudan.civicmonitor.org/new-regulations-civil-society-organizations-threaten-civic-space/
https://sudan.civicmonitor.org/minister-suspends-controversial-hac-2021-regulations/
https://sudan.civicmonitor.org/minister-suspends-controversial-hac-2021-regulations/
https://sudan.civicmonitor.org/minister-suspends-controversial-hac-2021-regulations/
https://sudan.civicmonitor.org/taxation-benefits-civil-society-organizations-rescinded/
https://sudan.civicmonitor.org/taxation-benefits-civil-society-organizations-rescinded/
https://sudan.civicmonitor.org/taxation-benefits-civil-society-organizations-rescinded/
https://sudan.civicmonitor.org/taxation-benefits-civil-society-organizations-rescinded/
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.altaghyeer.info/ar/2021/02/04/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7/
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.alsudaninews.com/ar/?p=113420
https://www.alsudaninews.com/ar/?p=113420
https://www.alsudaninews.com/ar/?p=113420
https://www.darfur24.com/2021/01/31/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84/
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الذي   N) -(SPLMشمال  - إعالن المبادئ الموقع بین الحكومة والحركة الشعبیة لتحریر السودان  تضمن  
حیث    ،عدم التمییز واإلدماجبتعلق  ت  اً بنود ،  ۲۰۲۱مارس    ۲۸جنوب السودان في  دولة  ب،  وقع في جوبا
بالتنوع العرقي والدیني والثقافي في السودان والحاجة إلى حمایة وضمان    ۲٫٦و   ۲٫۳و   ۲٫۱تعترف المواد  
 .حقوق األقلیات 

الجئ    ٦۱۰۰۰یقدر بنحو    عما یستمر تدفق الالجئین على طول الحدود اإلثیوبیة السودانیة مع اإلبالغ  
مع شركائھ المنفذین    لمتحدة اإلنمائي في السودان ، اتخذ مكتب برنامج األمم الألزمة  استجابةً حتى اآلن.  

ب تتتدابیر   الصحیة  علق  الرعایة  خدمات  لمعالجة  المتنقلة،  العیادات  ونشر  الصحیة  التحتیة  البنیة  توسیع 
التي تلبي احتیاجات  و القائمةوتقلیل الضغط على المرافق الصحیة   ،المحدودة في المنطقة  ، والبنیة التحتیة

 .ات المحلیةالمجتمعوالالجئین  

  ۳۸جنبًا إلى جنب مع   -  ، أطلقت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین۲۰۲۱مارس   ۳۰في 
المشترك بین الوكاالت لتمویل الالجئین في السودان. ستساعد خطة    ۲۰۲۱نداء    -شریًكا دولیًا ووطنیًا  

في السودان على تلبیة  ملیون دوالر أمریكي أكثر من ملیون الجئ  )  ٥۷٤مبلغ (والمدعومة باالستجابة  
 .، وإعمال حقوقھم، وتعزیز االعتماد على الذات احتیاجاتھم األساسیة

عاً نكمل الصورة،  م  - "Only Together We Complete the Picture "مارس إطالق حملة   ۲٤شھد  
للھجرةو الدولي  المكتب  أطلقھا  التي  الحملة  السودان (IOM) تسلط  التضامن   ،في  رسائل  على    الضوء 

، مع  ، بھدف تعزیز ثقافة التنوع والمساھمة التي یقدمھا المھاجرون للمجتمع السودانيوالقبول واالحترام
ً التأكید على أننا جمیع  .متحدون كبشر ا

 المشاركة العامة/المشاركة السیاسیة 
 الوضع: مقید 

   لربع السابق ا
 ۲۰۲۰دیسمبر  – أكتوبر 

 الربع الحالي
 ۲۰۲۱مارس   –ینایر 

 

 االتجاه

 محاید 4.0 4.0
 

عقدت وزارة العدل فعالیات جمعت العدید من أصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني  
وتضمنت جلسة تشاوریة حول التشریع المقترح لقانون اللجنة الوطنیة لحقوق   ، لمناقشة القوانین المقترحة

، بدأت وزارة العدل قة. في خطوة غیر مسبووقانون الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد ،  ۲۰۲۱اإلنسان لعام  
ً أیض على بعض القوانین    المواطنین بتعلیقات  فیھ  في نشر إعالنات على موقعھا على اإلنترنت ترحب    ا

 .المقترحة قید الدراسة

https://sudan.civicmonitor.org/
http://www.civicmonitor.org
https://www.dabangasudan.org/uploads/media/60607f88cfa57.pdf
https://www.dabangasudan.org/uploads/media/60607f88cfa57.pdf
https://undparabic.exposure.co/health-centre-rehabilitated-mobile-clinics-deployed-to-support-east-sudans-refugee-crisis?source=share-undparabic
https://reports.unocha.org/en/country/sudan/card/6tgkaP2WMM/
https://sudan.iom.int/news/iom-launches-only-together-we-complete-picture-campaign-promote-social-cohesion-and-inclusion
https://sudan.iom.int/news/iom-launches-only-together-we-complete-picture-campaign-promote-social-cohesion-and-inclusion
https://moj.gov.sd/posts/post/632
https://moj.gov.sd/posts/post/632
https://moj.gov.sd/posts/post/632
https://moj.gov.sd/posts/post/632
https://moj.gov.sd/posts/post/632
https://moj.gov.sd/posts/post/632
https://moj.gov.sd/posts/post/617
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) باالشتراك مع منظمات المجتمع المدني  لتنمیةل  السودانیةمبادرة  الا (یسود منظمة  ، نفذت  خالل شھر مارس
حملة تحت شعار "حق تشارك" أو حقك في المشاركة. شارك في    ،طق الشرقیةا دارفور والمن  فيالشریكة  

جھود مناصرة المجتمع المدني    تعزیزبھدف  الحملة التي استمرت لعدة أسابیع العدید من أصحاب المصلحة  
الطوعي    العملقانون  في  صالحات  اإلیات اإلصالح الدیمقراطي الشامل مع التركیز على  من أجل عمل

 .۲۰۰٦لعام  يواإلنساني السودان

األحمر البحر  والیة  لزیادة    ،في  ھناك مطالب  في مشاركة  الكانت  الحكومیة  و الدولة    التمثیل  الوزارات 
التنسیق لقوى الحریة والتغییر بوالیة البحر  . وعلى نفس المنوال، اتھمت لجنة  والمناصب الدستوریة للدولة 

ً األحمر أحزاب   التشریعي مجلس  الفي    كاعضاء لجنة  اللم تسمھا بالتدخل في المرشحین الذین تقدمت بھم    ا
نظمت مجموعة شباب البجا في  ،  آذار  / واستبدالھم بمرشحین على أساس حزبي ضیق. في أواخر مارس

إلى تطبیق سیاسة التمییز اإلیجابي   لجنة التعیینات في الخدمة المدنیة فیھا شرق السودان احتجاجات دعت 
 .الوالیةفي لضرائب ا ئف دیوانوظا ي  والیة البحر األحمر في التعیینات فل المنتمین لصالح األشخاص 

رفعت حملة "جدامیة" التي أطلقتھا    ، وردا على عدم مراعاة الكوتا النسائیة في تشكیل الحكومة الجدیدة
ً   الحارسات مبادرة   . وبحسب  لرئیس الوزراء  مذكرة بشأنھاأمام المحكمة الدستوریة وكتبت    طعنا دستوریا
أقل  ، اي ٪ ۱٥٫۳تمثیل المرأة في مجلس الوزراء الجدید الذي شكلھ رئیس الوزراء   ت نسبة ، بلغالمذكرة

 .٪ المنصوص علیھا في المرسوم الدستوري٤۰  نسبة  بكثیر من

 

 

 

 

عن حالة الفضاء المدني في   اً زتم إعداد ھذا التقریر كجزء من رصد الفضاء المدني السوداني ویقدم موج
، وحریة تكوین الجمعیات  لحریة التعبیر والوصول إلى المعلومات في    یة على الركائز األساس  اءاً البالد بن 
 .، وعدم التمییز / اإلدماج. والمواطن / المشاركة السیاسیةوالتجمع

والتحلیل  االلكتروني للراصد  موقع  الویستند التقریر إلى األخبار والمعلومات التي تم التقاطھا ونشرھا على  
 .رات الخبوالمجتمع المدني السوداني من مختلف الخلفیات فاعلین في  الذي قدمھ

   sudan@civicmonitor.org  - ، یرجى االتصال بـ ات لمزید من المعلومات أو أي استفسار

https://sudan.civicmonitor.org/
http://www.civicmonitor.org
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.africa-press.net/sudan/all-news/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7
https://www.africa-press.net/sudan/all-news/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7
https://www.democratsudan.com/%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%88%d9%83-%d8%b6%d8%af-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%aa%d9%85%d8%ab%d9%8a%d9%84-%d8%a7/
https://www.democratsudan.com/%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%88%d9%83-%d8%b6%d8%af-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%aa%d9%85%d8%ab%d9%8a%d9%84-%d8%a7/
https://www.democratsudan.com/%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%88%d9%83-%d8%b6%d8%af-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%aa%d9%85%d8%ab%d9%8a%d9%84-%d8%a7/
https://www.democratsudan.com/%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%88%d9%83-%d8%b6%d8%af-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%aa%d9%85%d8%ab%d9%8a%d9%84-%d8%a7/
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