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في الربع  ولم تشھد تغیراً    )مكبوتة (   حالة الفضاء المدني ظلت  ۲۰۲۱ھذا العام  مقارنة بالربع االول من  
 .العامھذا الثاني من 

 والتي تؤثر على الفضاء المدني في السودان.  ۲۰۲۱في الربع األول من عام    جرت األحداث الرئیسیة التي  
في   عبد هللا حمدوك  الوزراء  "األزمة    ۲۱أعلن رئیس  بعنوان  السیاسیة  مبادرتھ  یونیو عن   / حزیران 

االنتقال   التغییر والثورة وتحقیق    - الوطنیة وقضایا  إلى توحید قوى  تھدف  األمام"، والتي  إلى  الطریق 
وتوحید عملیة    البالد،االقتصادیة والسیاسیة في    ةم الشامل. وتتضمن المبادرة مقترحات لمعالجة األزمالسال

رداً على ما وصفھ رئیس  ذلك  ومھني. یأتي    ،وطني موحد   ،وإنشاء جیشصنع القرار داخل الحكومة،  
ة صنع القرار وكذلك  التي تعیق عملی(قحت)،  التغییروالوزراء باالنقسامات المتزایدة داخل قوى الحریة  

اآللیة الرئیسیة التي تضمن   - تعطل التقدم في القضایا االنتقالیة مثل تشكیل المجلس التشریعي االنتقالي 
 .صنع القرار والسیاسات عملیة  مشاركة المواطن في  

لتمویل  أنھ حصل على تعھدات من عدة دول  (IMF) حزیران (یونیو)، أعلن صندوق النقد الدولي  ۲۳في 
حزمة تخفیف دیون البالد. ستساعد حزمة اإلعفاء من الدیون السودان على سداد متأخراتھ مع صندوق  

األخرى اإلقراض  ومؤسسات  الدولي  إلى    ، النقد  العودة  على  البالد  مساعدة  في  رئیسیة  خطوة  وتمثل 
فضالً  الدولي،  النقد  من صندوق  جدیدة  قروض  أمام  الطریق  وفتح  العالمي  المساعدات    االقتصاد  عن 

أدى تدھور االقتصاد واستمرار انخفاض قیمة الجنیھ السوداني إلى تقویض  حیث  اإلنمائیة والمساعدات.  
 .التحسینات في الفضاء المدني

من دارفور وكردفان وشرق السودان بال ھوادة  متفرقة في أجزاء  ة والطائفی   ةالقبلی  أعمال العنف استمرت 
ذلك، في غضون  الربع.  ھذا  في    خالل  دارفور،  في  األفریقیة  المتحدة  األمم  بعثة  /    ۳۰أعلنت  یونیو 

  ۲٥٥۹قرار مجلس األمن الدولي  بموجب    التدریجي لبعثتھا وذلكاالنتھاء من عملیة التخفیض    حزیران،
 إلى حكومات والیات دارفور. ، وتسلیم جمیع مواقعھا )۲۰۲۰(

https://sudan.civicmonitor.org/
http://www.civicmonitor.org
https://www.dabangasudan.org/uploads/media/60db5cb70b6ec.pdf
https://www.dabangasudan.org/uploads/media/60db5cb70b6ec.pdf
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دارفور.    اقلیم في وقت سابق من شھر مایو، زارت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة فاتو بنسودة  
،  والشھود إن الزیارة تھدف إلى االستماع إلى الضحایا    لھا  قالت مدعیة المحكمة الجنائیة الدولیة في بیانو

ائیة الدولیة لجمع المعلومات واألدلة في القضیة المرفوعة ضد  المحكمة الجن  ن من محققی   معلنة عن نشر 
الرئیس المخلوع عمر البشیر وغیره. وكانت المحكمة الجنائیة الدولیة قد وقعت في وقت سابق في فبرایر  

ھا لتنفیذ أنشطتھم االستقصائیة في  یمحقق لو  الطریق لھا شباط مذكرة تفاھم مع حكومة السودان مھدت    /
 .البالد 

  أدى الى زیادة جومز  - الصراع الدائر في منطقة تیغراي اإلثیوبیة المجاورة ومنطقة بني شنقول  راراستم
. حذر  ۱والیات (كسال والقضارف والنیل األزرق)   من البالد، في  موجات الالجئین إلى الجزء الشرقي
"مخاوف إنسانیة  وضاع بالقول،  اال   من   ،مایو / أیار  ۳۱الصادر في    ،تقریر صندوق األمم المتحدة للسكان

موسم    جاءت بسبب بدایةالتي تفاقمت بسبب الفیضانات األخیرة التي  ولنزوح  تطاول حالة اكبیرة بشأن  
لفیروس كوفید  المستمر  وإثیوبیا، والتأثیر  السودان  بین  الحدود    ۱۹  - األمطار، واالشتباكات على طول 

 ۲جائحة ". 

 حریة التعبیر والوصول الى المعلومات

 مقید   -  حریة التعبیر والوصول الى المعلوماتمؤشر حالة 
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 .۲۰۲۱مارس  - السابق ینایرالربع دون تغییر عن التعبیر والوصول للمعلومات ظلت حریة 

قانون   المعلوماتیة ال یزال  ال۲۰۲۰عام  لل  المعدل(  ۲۰۰۷لعام  ل  جرائم  الرئیسي  القانون  بمثابة  یتم    ذي ) 
ألول  ا استخدامھ في القضایا المتعلقة بحریة التعبیر. أصدر مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان في  

السودانیة إلى  اً نداء  ۲۰۲۱أبریل    من السلطات  دعا فیھ  المضایقات القضائیة ضد خدیجة    عاجالً  وقف 
للمادتین ( التي  و، المدافعة عن حقوق المرأة والبیئة  يحالدوی   ۲٤تواجھ بالغاً من نیابة المعلوماتیة وفقاً 

  ) بوك فیس(  صفحتھا في موقع  منشور كتبتھ على بسبب التھمة   وتأتي.  والمتعلتقین بالنشر الكاذب   ۳) ۲٥و
 

وافًدا من إثیوبیا إلى والیة    ٤۳٤،۷و  والقضارف، وافًدا من إثیوبیا إلى والیتي كسال  ۱۱٤،٤٥، سجلت المفوضیة ۲۰۲۱مایو  ۳۱اعتباًرا من  ۱
 . شرق السودان ووالیة النیل األزرق  -تحدیث حالة الطوارئ اإلثیوبیة  نظر، االنیل األزرق.  

۲ 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNFPA%20Situation%20Report%20Eastern%20Respo

nse_July.pdf 
۳ Civic Space Monitor (civicmonitor.org) 

https://sudan.civicmonitor.org/
http://www.civicmonitor.org
https://sudan.civicmonitor.org/khartoum/judicial-harassment-of-womens-and-environmental-rights-defender-khadeeja-aldewaihi/
https://sudan.civicmonitor.org/khartoum/judicial-harassment-of-womens-and-environmental-rights-defender-khadeeja-aldewaihi/
https://sudan.civicmonitor.org/khartoum/judicial-harassment-of-womens-and-environmental-rights-defender-khadeeja-aldewaihi/
https://sudan.civicmonitor.org/khartoum/judicial-harassment-of-womens-and-environmental-rights-defender-khadeeja-aldewaihi/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87168
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNFPA%20Situation%20Report%20Eastern%20Response_July.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNFPA%20Situation%20Report%20Eastern%20Response_July.pdf
https://sudan.civicmonitor.org/khartoum/judicial-harassment-of-womens-and-environmental-rights-defender-khadeeja-aldewaihi/
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السودان.   التي یواجھھا قطاع الصحة في  في حالة أخرى غیر  حول استقالة وزیرة الصحة والتحدیات 
  ، القضارفوالیة  فرع  ،  الدولیة  )ZOA(منظمة  ب  ةمعتادة ، تم استخدام قانون الجرائم اإللكترونیة ضد موظف 

مواضیع  بنشر  قامت  االجتماعي    والتي  التواصل  وسائل  داخل على  بفساد  استنكر  والمنظمة.    تتعلق 
نقلھا إلى    الى حینلدى الشرطة    جازھاواحتالمدافعون عن حقوق اإلنسان االعتقال غیر المبرر للموظفة  

 . یة ھناك العاصمة الخرطوم للمثول أمام نیابة جرائم المعلومات

بالحریات اإلعالمیة. نشرت   تتعلق  اإلبالغ عن عدة حاالت  أبو  اإلعالمیة  تم  على    اً نداء  ضفیرة سالفة 
إلذاعة  ل  القومیة   ھیئة التدق أجراس اإلنذار حول التدخل المتكرر لمدیر    )بوك  فیس موقع (صفحتھا على  

 تعلیق برنامجھا األسبوعي الذي یحمل عنوان  ،في یونیو   تم  حیث   . البرنامج الذي تقدمھ  في والتلفزیون  
قضایا تتعلق    للنقاش حول نشطاء بارزین وممثلین عن المجتمع المدني    یستضیف  والذي  "حرة   فضاءات "

. وبالمثل ،  االعالن عن االسباب   بدون ذلك    البارزة،بحقوق اإلنسان والدیمقراطیة والقضایا االجتماعیة  
كان    عندما ذلك  حزیران (یونیو) ، انقطع البث المباشر لحلقة من البرنامج األسبوعي "المشھد"    ۱۰في  

وفي حادثة    سات االقتصادیة للحكومة.الوقود والسیاعن  دعم  الرفع  حول قرار    یتحدث احد المستضافین 
في بث  قناة تلفزیونیة تركیة  اعتقلت قوة من الشرطة الصحفي (احمد علي عبد القادر) أثناء حدیثھ ل،  أخرى

 .واقتادتھ إلى خارج االستودیومباشر  

  ۱۷في    )Cloudfareأوردت (  یزال الوصول إلى اإلنترنت یعاني من رداءة وزیادة تكالیف الخدمة.ال  
یومی   ةإغالق خدم  عن ھیئة تنظیم االتصاالت والبرید    إعالن یونیو،   المحمولة  للھواتف  ً اإلنترنت  لمدة    ا

 .لمنع الغش خالل امتحانات السودان الثانویة وذلك  صباحاً) ۱۱-۸الساعة ( من ساعات  ثالث 

خطوات إیجابیة فیما یتعلق بالحصول على المعلومات، واصل وزیر شؤون مجلس الوزراء السوداني  في  
للصحافة أسبوعیة  إعالمیة  جلسات  عقد  یوسف  عمر  المتعلقة    خالد  المختلفة  واألخبار  التطورات  حول 

 بالحكومة واألجندة االنتقالیة. كما تم بث ھذه اإلحاطات األسبوعیة في اإلذاعة والتلفزیون الوطنیین. 

 حریة التجمع وتكوین الجمعیات 

 مكبوت  -  حریة التجمع وتكوین الجمعیاتمؤشر حالة 

 الربع الحالي 
)۲ (۲۰۲۱ 

 الوضع السابق 
)۱ (۲۰۲۱ 

 االتجاه 

٤٫۰ ٤٫۱  
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https://sudan.civicmonitor.org/
http://www.civicmonitor.org
https://sudan.civicmonitor.org/khartoum/live-and-air-journalist-arrest/
https://sudan.civicmonitor.org/khartoum/live-and-air-journalist-arrest/
https://sudan.civicmonitor.org/khartoum/live-and-air-journalist-arrest/
https://sudan.civicmonitor.org/khartoum/live-and-air-journalist-arrest/
https://blog.cloudflare.com/sudans-exam-related-internet-shutdowns/
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العام، ویأتي ذلك  و  التجمع   حریة رت أوضاع  تدھو  الربع من  تكوین الجمعیات بشكل طفیف خالل ھذا 
االستمرار في قمع المظاھرات  مع    ،تكوین الجمعیات  إجراءاتاستمرار غیاب القوانین التي تسھل  بسبب  

 .حدوث خسائر في األرواح التي ینتج عنھ السلمیة 

وزاریًا بتشكیل لجنة لمراجعة قانون العمل الطوعي    أصدرت وزارة التنمیة االجتماعیة قراًرا في مایو،  
لجنة مماثلة   ۲۰۲۰. وكانت الوزارة قد شكلت في وقت سابق في فبرایر  ۲۰۰٦واإلنساني السوداني لعام  

موقع   .وفقًا لتقاریر سابقة نُشرت علىُكلفت بوضع وتنفیذ خارطة طریق إلصالح مفوضیة العون اإلنساني
، التقى وفد صغیر من ممثلي المجتمع المدني الذین كانوا أیًضا أعضاء في اللجنة  (راصد الفضاء المدني)

ھ على إنجازاتھم خالل  تمارس وأطلع  ۱۰الفنیة السابقة مع الوزیر الجدید لوزارة التنمیة االجتماعیة في  
 .الفترة السابقة

یونیو. وأوضحت    ۱۳في    وافق مجلس الوزراء على قانون النقابات العمالیة الجدید   یل ،بعد انتظار طو
ع القانون الجدید لمشاورات عدیدة على مدى أربعة أشھر وأن النسخة  و خض  عن وزیرة العمل في بیانھا  

خالت من جھات فاعلة مختلفة. تمت الموافقة على مشروع القانون من  االنھائیة تضمنت مالحظات ومد 
تم تعلیق قانون النقابات  وكان قد  ولكن لم تتم الموافقة علیھ بعد من قبل مجلس السیادة.    ،الوزراءقبل مجلس  

 .۲۰۱۹وحل النقابات والجمعیات المھنیة منذ دیسمبر  ۲۰۱۰العمالیة لعام  

االحتجاجیة    مواكب العدید من التجمعات والحیث تم فض  ظل الحق في التجمع محفوفًا بالمخاطر الجسدیة.  
أبریل قامت قوة    ۲۸في  السلمیة بالقوة وفي عدة مناسبات أدت إلى خسائر في األرواح بین المتظاھرین.  

بفض اعتصام نظمھ مواطنین في محلیة بلیل بوالیة جنوب دارفور، مما أدى إلى مقتل  عسكریة مشتركة 
دبیبات بوالیة جنوب كردفان، قامت قوات الشرطة  ال. ومرة أخرى، في منطقة  آخرین شخص وإصابة  

 رة رئیس الوزراء للدولة مما أدى إلى إصابة عدد منھم. بتفریق مظاھرة عنیفة تزامنت مع زیا

 عدم التمییز واالدماج

 مكبوت   - عدم التمییز واالدماج مؤشر حالة 

 الربع الحالي 
)۲ (۲۰۲۱ 

 الوضع السابق 
)۱ (۲۰۲۱ 

 االتجاه 

۳٫۸ ۳٫۷  
 

۱،۰ –  ۲،۰ ۲،۱ –  ٤،۰ ٤،۱ –  ٦،۰ ٦،۱ –  ۸،۰ ۸،۱ –  ۱۰،۰ 
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خالل ھذا الربع، إال أن الوضع العام   ھناك تحسن طفیف في عدم التمییز واالدماج مقارنة بالربع السابق،  
 ال یزال مكبوتاً. 

https://sudan.civicmonitor.org/
http://www.civicmonitor.org
https://sudan.civicmonitor.org/ministry-social-development-will-form-committee-review-voluntary-and-humanitarian-work-law/
https://sudan.civicmonitor.org/draft-trade-unions-law-approved/
https://sudan.civicmonitor.org/kordofan-region/police-confronts-protesters-rubber-bullets-and-tear-gas/
https://sudan.civicmonitor.org/kordofan-region/police-confronts-protesters-rubber-bullets-and-tear-gas/
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على اتفاقیة األمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد    مصادقتھفي أبریل، أعلن مجلس الوزراء  
وكذلك بروتوكول المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفریقیا  (سیداو)   المرأة

)  ۱/ ۲۹)، ( ۱٦)، ( ۲ولكن مع تحفظات على المواد (  (سیداو) افقت الحكومة على  و(بروتوكول مابوتو). و 
والمرأة.  ب   قتتعلالتي   الرجل  بین  یأتي  والمساواة  أن  الكامل معلقًا ویجب  التصدیق  اجتماع    فيال یزال 

 .مشترك لمجلس الوزراء ومجلس السیادة االنتقالیة

مراقبین في الجولة  بصفة    ،النازحین  ومن معسكرات تمت دعوة ممثلین عن بعض المجموعات النسائیة  
فصیل عبد العزیز    -شمال    - الحركة الشعبیة لتحریر السودان  األولى من محادثات السالم بین الحكومة و

جھود الدعوة السابقة من قبل  وكانت  یونیو.   ۱۳مایو إلى   ۲۸التي عقدت في جوبا في الفترة من  و ،الحلو
دعت بقوة لمشاركة المرأة في محادثات جوبا للسالم وقدمت عریضة  قد  المجتمع المدني (المسار الثالث)  

احتلت القضایا  كذلك  من النساء.    ادیب ٪ من المن٥۰نسائیة للمفاوضات" تطالب بأن یكون  ال ة  جند األبعنوان "
 .المتعلقة بالنازحین والحریات الدینیة مكانة بارزة في المفاوضات 

یعاني األشخاص ذوو اإلعاقات الجسدیة، وتحدیداً المكفوفون وضعاف السمع، أكثر من غیرھم من التھمیش  
(جبل األولیاء)    ، منطقةُمنعت طالبة في مدرسة حكومیة بالخرطوم  حزیران، یونیو / ي فاالدماج. ف  وعدم 

كانت   التي  المدرسة  في  تعلیمھا  متابعة  أن  و  ترتادھا، من  مدیر    ناصر بعد  لھا  سمح  قضیتھا،  النشطاء 
فاقدي  المتحانات. وسائل اإلعالم الرسمیة مثل التلفزیون أو الحكومة ال تلبي احتیاجات  لالمدرسة بالجلوس  

ال   كما  البصر.  أو  على   زالی السمع  الحصول  في  الجسدیة  االعاقات  اصحاب  مكاتب  مباني    یعاني  أو 
 حكومیة. 

 المواطن مشاركة 

 مقید   - مشاركة المواطنمؤشر حالة  

 الربع الحالي 
)۲ (۲۰۲۱ 

 السابق الوضع 
)۱ (۲۰۲۱ 

 االتجاه 

٤،۱ ٤،۰  
 

۱،۰ –  ۲،۰ ۲،۱ –  ٤،۰ ٤،۱ –  ٦،۰ ٦،۱ –  ۸،۰ ۸،۱ –  ۱۰،۰ 
 مفتوح  ضیق  مقید  مكبوت  مغلق 

 

الى تعدیل  ما ادى  ،  التقریر السابقعن    خالل ھذا الربع،   للمواطنین   العامة تحسن الحق في المشاركة   
 الحالة من (مكبوت) الى (مقید). 

تعزز مشاركة   التي  الحكومة  واستراتیجیة  االنتقالي  التشریعي  المجلس  استمرار غیاب  الرغم من  على 
المواطنین وانخراطھم في السیاسة وصنع القرار، فقد تم إحراز بعض التقدم في مشاركة المواطنین خالل  

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


 
 

 
 لنشرات الخبار والتلقي أحدث ا االن اشترك

 

مشاركة المواطنین من    الربع، تم تسھیل ھذا  . وفي الحاالت المبلغ عنھا خالل  ۲۰۲۱الربع الثاني من عام  
 .قبل الحكومة بالتعاون مع المنظمات/المؤسسات الدولیة أكثر من الحكومة التي تعمل بمفردھا

   (DE4A) مایو، أجرى البنك الدولي عملیة تشخیص االقتصاد الرقمي ألفریقیا  ۲٦إلى    ۱۷في الفترة من  
ینصب تركیز التشخیص على خمسة  بھدف فھم أفضل لمجال االقتصاد الرقمي في السودان.    ،السودان-

والمنصات العامة الرقمیة،    الرقمیة، والمھارات    الرقمیة،أسس لالقتصاد الرقمي، بما في ذلك البنیة التحتیة  
والخدمات المالیة الرقمیة، واألعمال التجاریة الرقمیة. من خالل المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة  

السودان نقاط القوة والقصور في النظام البیئي لالقتصاد  حالة  ص  حدد تشخی  المدني، بما في ذلك المجتمع  
وسیضع توصیات إلصالح السیاسات واالستثمارات الالزمة    المستقبلیة، الرقمي الحالي، والفرص الرئیسیة  

 .لالستفادة من الفرص 

مشاورات مجتمعیة بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم    )WFP(  في یونیو، عقد برنامج األغذیة العالمي
محلیة الصنع لیتم تنفیذھا في أواخر عام  وطنیة في شمال كردفان للتحضیر إلطالق تجربة تغذیة مدرسیة  

۲۰۲۱ . 
 

 

عن حالة الفضاء المدني في   اً زویقدم موج رصد الفضاء المدني السوداني   تم إعداد ھذا التقریر كجزء من 
لحریة التعبیر والوصول إلى المعلومات، وحریة تكوین الجمعیات  في    على الركائز األساسیة   اءاً البالد بن 

 .مشاركة والمواطنووالتجمع، وعدم التمییز / اإلدماج.  

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

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