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 السودان
 معلومات عن الدولة 

 

  تقييم ُمستوى حرية اإلنترنت  مليون نسمة ٤٠٫٢ التعداد السكاني

 ١٠٠ \ ٦٤ حالة حرية اإلنترنت  في المئة  ٢٧ نسبة انتشار اإلنترنت

 ٢٥\١٦ )٢٥-٠العقبات للوصول (  ال أو التطبيقات \حجب مواقع التواصل االجتماعي 

 ٣٥\١٨ )٣٥-٠القيود المفروضة على  المحتوى (  ال او االجتماعيحجب المحتوى السياسي 

 ٤٠\٣٠ )٤٠-٠انتھاكات حقوق الُمستخدم (  نعم ICTُمستخدمي تكنولوجيا االتصاالت  \اعتقال المدونيين

  غير حرة م:٢٠١٦حالة حرية الصحافة في عام 
 = ادنى مستوى من الحرية ١٠٠=اعلى مستوى من الحرية، ٠*
 

 

 م ٢٠١٦مايو  -م  ٢٠١٥األحداث الرئيسية في الفترة ما بين يونيو   

لم ترد تقارير عن قطع خدمة اإلنترنت بشكل ُمتعمد في السودان خالل الفترة التي شملھا التقرير، وھو  ●
األمر الذي ُيعد تحسنا ُمقارنة بفترة التقرير السابق حيث ورد ما ُيفيد حينھا عن انقطاع خدمة اإلنترنت 

 لمدة خمسة أيام في منطقة غرب دارفور. (المزيد في فقرة "توفر خدمة اإلنترنت وسھولة االتصال").
من مقاھي االنترنت في الخرطوم في حملة تفتيش عن  ١٣٠م،  داھمت السلطات  ٢٠١٦في فبراير  ●

ة، رة "المراقبُمحتوى وصفته بأنه ُيھدد األمن الثقافي وقيم األمة وأخالقھا وموروثاتھا. (المزيد في فق
 والخصوصية، وتصفح اإلنترنت بھوية مجھولة").

م  بھدف تنظيم عمل وسائل ٢٠١٥م في عام ٢٠٠٤تم تعديل  قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام  ●
االعالم الرقمية، وتوفير إطار قانوني لمقاضاة الصحفيين الرقميين. (المزيد في فقرة "  البيئة القانونية").

عتقاالت والمحاكمات بموجب قانون جرائم المعلوماتية في العام الماضي، مما يعكس تحوالً تزايدت اال ●
تكتيكياً في استراتيجية الحكومة للحد من حرية اإلنترنت. (المزيد في فقرة "  الُمالحقة القانونية واعتقال 

 الناشطيين الرقميين").

  ُمقدمة

م نظراً ألنه لم يحدث قطع لخدمة ٢٠١٦-٢٠١٥اً بين عامي شھدت حرية اإلنترنت في السودان تحسناً طفيف
اإلنترنت وانعدام القيود المفروضة على المحتوى ُمقارنة بالسنوات السابقة. إال أن االعتقاالت والمحاكمات 

 زادت وتيرتھا.
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المنصات  ىغّيرت الحكومة السودانية تكتيكاتھا خالل العام الماضي نظراً لتحول المستخدمين بشكل متزايد إل
الرقمية لتبادل األخبار واآلراء في ظل بيئة إعالمية قمعية. لم ترد تقارير عن حجب المواقع السياسية أو 
االجتماعية خالل الفترة التي شملھا التقرير، إال أن  المحتوى "غير الأخالقي" ظل ممنوعا بشكل منھجي، إال 

ماعي  ظلت متاحة بحرية. أصبح اتطبيق الواتساب أن وسائل اإلعالم واالتصاالت ومواقع التواصل االجت
WhatsApp  ذي شعبية خاصة بين السودانيين الذين باتو يستخدمونه بكثرة نظراً لسمة الخصوصية النسبية

 التي يوفرھا وامكانية اخفاء الھوية عند تبادل األخبار المھمة من خالل مجموعات الواتساب.  
 

اإلعالم الرقمية الُمستقلة لھجمات تقنية متكررة، ويعتقد الكثيرون أن وعلى الرغم من ذلك، تعرضت وسائل 
وراءھا وحدة الجھاد اإللكتروني التابعة للحكومة. كما تم القبض على العديد من الناشطين الرقمين بھدف 

ين المقيدة نتخويف ُمستخدمي اإلنترنت إال أنه لم تتم ُمحاكمة أحد منھم بتھم قانونية. وعلى الرغم من وفرة القوا
م، ٢٠٠٧التي ُيمكن تطبيقھا لُمعاقبة األنشطة عبر اإلنترنت، بما في ذلك قانون جرائم تقنية المعلومات لعام 

م  بادخال تنقيحات على قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية ٢٠١٥إال أن  الحكومة السودانية قامت في العام 
 ر إطار قانوني لمقاضاة الصحافيين الرقميين.بھدف تنظيم الصحافة الرقمية، وتوفي  ٢٠٠٤لعام 

 العقبات التي تعيق الوصول إلى اإلنترنت

م  نتيجة ٢٠١٦-٢٠١٥ما يزال الوصول إلى اإلنترنت يشكل تحديا للمواطنين السودانيين في الفترة بين 
شار الھاتف انخفض انتللتحديات االقتصادية وزيادة تكاليف خدمة االنترنت وانخفاض جودتھا مقارنة باألسعار. 

المحمول قليالً ُمقارنة بالعام السابق، في حين تسبب عطل الكابالت البحرية  في قطع  اإلنترنت لعدد من 
 المشتركين.

 توفر خدمة اإلنترنت وسھولة االتصال

سبب  بأصبح الوصول إلى شبكة اإلنترنت أكثر صعوبة للمواطنين السودانيين خالل الفترة التي شملھا التقرير 
في  ٢٧انخفاض جودة خدمة اإلنترنت سرعته بالرغم من تزايد اسعاره.  وبلغ معدل انتشار اإلنترنت في 

م، بينما  انخفضت نسبة انتشار ٢٠١٤في المئة في عام  ٢٥م بزيادة تدريجية ُمقارنة بـ ٢٠١٥المئة في عام 
ئيات االتحاد الدولي لالتصاالت في المئة بحسب احصا ٧١في المئة إلى  ٧٢الھاتف المحمول قليال من 

)1ITU). 
 

خلق االقتصاد الُمتھالك للدولة بيئة تشغيل باھظة الثمن لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما أثر بشكل 
م، قامت شركة زين، شركة ٢٠١٦سالب على شركات االتصاالت ومشتركيھا على حد سواء. في بدايات عام 

بر حصة من السوق، بإلغاء حزمة اإلنترنت غير المحدودة اليومية وقررت زيادة االتصاالت الحائزة على  أك
وما جعل األمور أكثر سوءا أن حزماتھا الجديدة  2في المئة. ٣٠٠أسعار باقات بيانات مختارة بنسبة تصل إلى 

                                                 
1
 International Telecommunication Union, “Percentage of Individuals Using the Internet, 2000-2015,” and “Mobile-Cellular 

Telephone Subscriptions, 2000-2015,” http://bit.ly/1cblxxY.  
2
 “A storm of discontent in Sudan following Zain’s increase of Internet service prices,” [in Arabic] Al-hayat, February 3, 2016, 
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ما كان م لم تف بوعود السرعات المعلن عنھا، مما اضطر المشتركين لشراء سعة بيانات إضافية أكثر كثيرا
وعزى مقدمو الخدمات المتنقلة ارتفاع االسعار إلى رسوم الترخيص العالية ورسوم التسجيل وانتشار   3متوقعاً.

 الخدمات الصوتية والرسائل على اإلنترنت والتي قللت  تدفقات اإليرادات التقليدية. 
 

ً على سياس ات االستخدام العادل وكذلك نّظم الُمستخدمون حمالت مقاطعة ضد ارتفاع األسعار واحتجاجا
وبحسب تقرير موقع  أكامي لـ "حالة اإلنترنت" للربع األول من العام  4انخفاض جودة سرعة االنترنت.

ميغابايت وھي سرعة  أقل بكثير من المعدل  ٢٫١م، فإن متوسط سرعة االتصال في السودان كانت  ٢٠١٦
نترنت خارج مدينة الخرطوم فھي أقل بشكل ملحوظ من أما سرعات اإل  5ميغابايت في الثانية. ٦٫٣العالمي 

 6متوسط السرعة في البالد، وخصوصا خالل ساعات الذروة.
 

وعلى النقيض من ارتفاع معدالت البيانات المتنقلة، انخفضت تكلفة الوصول إلى اإلنترنت في مقاھي اإلنترنت 
دوالر  ٠٫٤٠جنيه سوداني (حوالي  ٣-٢ بشكل طفيف خالل فترة التغطية حيث تكلف الساعة الواحدة ما بين

أمريكي).  وربما يرجع ذلك إلى انخفاض عدد زوار مقاھي اإلنترنت حيث انھا صبحت أقل شعبية في السنوات 
األخيرة نتيجة ازدياد قدرة الُمستخدمين على تصفح اإلنترنت عبر الھواتف النقالة، فضال عن المراقبة الشرطة 

خالقية في مقاھي اإلنترنت (المزيد في فقرة "الترھيب والعنف").  إال أنه ما زال الُمستمرة لألنشطة غير األ
م  يرتادون مقاھي اإلنترنت الستخدام خدمات الطباعة أو في حاالت ٢٠١٦العديد من الُمستخدمين في عام 

 الطوارئ.
 

ة أسعار النفط األخير حّدت قطوعات الكھرباء أيضاً من خدمات االنترنت في السودان، باإلضافة إلى ارتفاع
في المئة فقط من السكان يحصلون على  ٣٥كما أن  7التي أدت إلى انقطاع التيار في جميع أنحاء البالد.

 9 في المئة. ٤٠وخفضت األزمة الراھنة امدادات الكھرباء بنسبة  8الكھرباء،
  

لسيطرة المتمردين في جنوب مليون مواطن في المناطق الخاضعة  ١٫٤وعالوة على ما تقدم، يعيش حوالي 
مليون  ٣٫٢م، يعيش حوالي ٢٠١٦حتى ديسمبر  10 كردفان في ظل خدمات أساسية وشبكة إنترنت محدودة.

                                                 
http://bit.ly/1Y30qST; “Sudanese boycott a telecommunications company for increasing Internet tariff by 300%,” Alquds, February 3, 
2016, bit.ly/21XNVua. Coverage of Zain’s CEO press conference, Alyoum Altali, February 21, 2016, bit.ly/1WgoMra. 
3
 Author’s interview, May 2016. 

4
 “Boycott campaign in Sudan targets telecom companies to compel better service,” Sudan Tribune, July 3, 2015, 

http://bit.ly/1p7OJ1L  
5
 Akamai, “Average Connection Speed,” map visualization, State of the Internet, Q1 2016, accessed March 4, 2016, 

http://akamai.me/1LiS6KD. 
6
 " NTC inquires Zain to explain the deterioration of Internet service,” Sudan Tribune, July 4, 2015, http://bit.ly/1Sr1P5q  

7
 “Fuel shortage blamed for recent power outages in Sudan,” Sudan Tribune, March 10, 2015, http://bit.ly/1YgFjN7. 

8
 “Seeking Alterative Energy in Sudan: UNDP and the Ministry Of Water Resources Initiate the Use of Wind Power in Sudan –A 200 

Million Dollar Project,” UNDP Sudan, Dec 4, 2014, http://bit.ly/1UIVmUb  
9
 “Sudan aspires to increase electricity production by 2020,” Sudan Tribune, August 2, 2015, http://bit.ly/1UIXBqi  

10
 See “Mayors in Sudan's South Kordofan demand no-fly zone,” Radio Dabanga, February 24, 2014, http://bit.ly/1RkJ8gf, and  

UNHCR, “Sudan,” 2015, http://bit.ly/1gDUavm  
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م  أصدرت  الحركة الشعبية ٢٠١٥في أغسطس  11نازح داخلياً وال توجد لديھم خدمات إنترنت على اإلطالق.
جبال النوبة الخاضعة لحكمھا  تحظرھم فيه ) توجيھا لمواطني منطقة SPLM-Nشمال (-لتحرير السودان

من الوصول إلى اإلنترنت لمنع تسريب المعلومات للحكومة المركزية، وسمحت فقط للمسؤولين الحكوميين 
 12ومنسوبي المنظمات غير الحكومية باستخدام اإلنترنت.

 القيود المفروضة على االتصال

ث بّوابات للخدمة: الشركة السودانية لالتصاالت يتصل السودان بشبكة اإلنترنت العالمية من خالل ثال
وجميعھم  - 13(سوداتل)، وھي مملوكة  جزئيا من قبل للحكومة السودانية، و زين، و شـركة كنار لإلتصاالت 

، SAS2والكيبل البحري الثاني  SAS1مّتصلون باإلنترنت عبر أربعة كابالت بحرية:  الكيبل البحري األول 
)، وكيبل EASSYالمملكة العربية السعودية والسودان، والكيبل البحري لشرق افريقيا (وكليھما شراكة بين 

ونظراً لسيطرة الحكومة بشكل جزئي على بوابات اإلنترنت الدولية، تمّكنت الحكومة  .14Falcon» فالكون«
ة خمسة أيام مدمن تقييد االتصال بشبكة اإلنترنت في الماضي. على سبيل المثال، تم إغالق خدمة اإلنترنت ل

م، وعن جميع البالد اّبان أحداث االحتجاجات الشعبية في ٢٠١٤في منطقة غرب دارفور في أغسطس عام 
م حيث عّطلت الحكومة خدمة اإلنترنت لجميع شركات االتصاالت في جميع انحاء البالد لحوالي ٢٠١٣سبتمبر 

 15 ساعة. ٢٤
 

بير على االتصال باإلنترنت خالل العام الماضي، إال أن وعلى الرغم من أن الحكومة لم تفرض قيودا بشكل ك
 16م. ٢٠١٦ساعة في يناير  ١٢شبكة النطاق العريض التابعة لشركة زين انقطعت بشكل متقطع خالل فترة 

وعزت شركة زين العطل لمشاكل فنية. وفي حادثة منفصلة في نفس الشھر تعرض الكيبل البحري 
SEACOM في المئة من مستخدمي خدمات النطاق العريض لشركة  ٦٥على  بالقرب مصر لقطع مؤقت أثر

 17 كنار، وتأثر ُمشتركي شركة سوداني  بالعطل لمدة خمسة أيام.
 

 سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، سوداتل، وكنار. وجميعھا مملوكة MTNتوجد أربع شركات اتصاالت مرخص لھا في السودان وھي: زين، 
إال أنه 18في المئة. ٢٢شركات األجنبية باستثناء سوداتل، والتي تمتلك الحكومة فيھا حصة بالكامل من قبل 

                                                 
11

 OCHA: Sudan: Humanitarian Bulletin | Issue 08 | 15 – 21 February 2016 [EN/AR], http://bit.ly/1EaK287  

12
 “SPLM-N limits Internet access in Nuba Mountains,” Radio Tamazuj, August 19, 2015, http://bit.ly/1p7U1Kc  

13
 Doug Madory, “Internet Blackout in Sudan,” Dyn Research, September 25, 2013, http://bit.ly/1QN46V3  

14
 Check interactive, Huawei Marine Networks, “Submarine Cable Map for Sudan,” http://bit.ly/1ZRMhKz    

15
 See Freedom House, “Sudan,” Freedom on the Net 201, http://bit.ly/1M2wVig     

16
 “Zain Sudan Internet cut,” Alwatan, January 14, 2016 

17
 “Submarine cable cut causes weakens Internet in Sudan,” Sudan Tribune, January 27, 2016, http://bit.ly/29MPETk; “SEACOM IS 

EXPERIENCING A CRITICAL OUTAGE – 16:30 GMT,” SEACOM, January 21, 2016, http://bit.ly/1nbKeld; “NOT ONE, BUT TWO 
SA INTERNET CABLES WENT DOWN LAST NIGHT,” htxt.Africa, January 22, 2016 http://bit.ly/2a8izQP   
18

 Rupa Ranganathan and Cecilia Briceno-Garmendia, Sudan’s Infrastructure: A Continental Perspective, Africa Infrastructure 
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على الرغم من ذلك، فإن الحكومة السودانية تتمتع بنفوذ كبير في مجلس إدارة شركة سوداتل الذي يضم 
 19 مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

 
النطاق العريض، بينما تقدم كنار خطوط الھاتف  وسوداتل خدمات اإلنترنت ذات MTNُتقدم كل من شركتي 

م، تم رفض طلب ترخيص لتقديم خدمات الھاتف ٢٠١٦الثابت وخدمات اإلنترنت المنزلية. وفي فبراير عام 
وفي وقت    20النقال تقدمت به كنار المملوكة لرأس مال امارتي مما يدل على انعدام المنافسة في ھذا القطاع.

م،  اشترى بنك الخرطوم شركة كنار من اتصاالت اإلماراتية. وكان البنك ٢٠١٦عام  الحق من العام، يونيو
في المئة في شركة كنار لعرقلة جھود شركة زين لشرائھا. ويرى مراقبون أن تحرك ٣٫٧استغل حصتة البالغة 

دمين خالحكومة لزيادة حصتھا من سوق قطاع االتصاالت سيكون له تأثير سلبي على حرية اإلنترنت للمست
 السوداني.

 الھيئات التنظيمية 

ُتنظم "الھيئة القومية لالتصاالت،" الخاضعة إدارياً لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات سوق االتصاالت 
في السودان.   والھيئة مناٌط بھا جمع اإلحصاءات الُمتعلقة باالتصاالت السلكية والالسلكية، ورصد استخدام 

ماح بدخول تكنولوجيا جديدة للبالد وتطوير قطاع االتصاالت وصناعة تكنولوجيا شبكة اإلنترنت، والس
المعلومات. كما أن الھيئة مسؤلة أيضاً عن اتخاذ القرارات بشأن الُمحتوى المسموح بالوصول إليه على شبكة 

نحاً من المنظمات الدولية اإلنترنت. وعلى الرغم من أن الھيئة تُعد جھازاً حكومياً، إال أنھا تتلقى دعماً مادياً وم
مثل الھيئة الحكومية للتنمية والبنك الدولي، بينما يصف موقع الھيئة اإللكتروني تمويل انشطتھا بأنه "تمويٌل 

 ذاتي".

 القيود المفروضة على المحتوى

ملھا ش لم يتم فرض قيود على المواقع االخبارية االلكترونية أو مواقع التواصل االجتماعي خالل الفترة الي 
التقرير. إال أن الرقابة الذاتية التي يمارسھا الصحافيين الرقميون والمستخدمين العاديين كانت جلية جداً بسبب 
المخاوف من الرقابة الحكومية والعواقب القانونية الُمتعسفة. ومع ذلك، نشط مستخدمو وسائل االعالم 

 جتماعية واالقتصادية الھامة.االجتماعية في تنظيم حمالت حول القضايا السياسية واال

 حجب وتصفية الُمحتوى

على الرغم من أنه لم يتم فرض قيود على المواقع االلكترونية االخبارية أو مواقع التواصل االجتماعي خالل 
الفترة الي شملھا التقرير، إال أن المواقع االخبارية االلكترونية واجھت تھديدات متزايدة في السنوات األخيرة. 

ا لمصادر محلية فإن الحكومة السودانية بصدد إنشاء وحدة جديدة ُمكرسة لمراقبة المواقع االلكترونية ووفق

                                                 
Country Diagnostic, (Washington, D.C.): World Bank, June 2011), http://bit.ly/1OOZoXz   
19

 Sudan Central Bank, “The Present Board of Directors,” http://bit.ly/1jxA7pG   

20
 “Emeriti owned Canar considering to exit Sudan’s market for not denial of mobile phone license,” Sudan Tribune, February 1, 

2016, http://bit.ly/1PPqLlG  
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وبالتالي فرض نظام مماثل للرقابة المنھجية المفروضة على االعالم المطبوع  واالذاعة (المزيد في فقرة 
 21 "وسائل اإلعالم والتنوع، والتالعب بالمحتوى والمعلومات").

 

ً بأنھا تقوم بحجب وفلترة المواقع على اإلنترنت التي ترى بأن محتواھا "ال وتقِر  الحكومة السودانية علنا
أخالقي" او"ھرطقة دينية". وُتـشرف "الھيئة القومية لالتصاالت" على فلترة وحجب المواقع على اإلنترنت 

به. وتقول لق بالمحتوى الذي تقوم بحجمن خالل وحدة التحكم باإلنترنت، والتي تتعامل بشفافية لحد ما فيما يتع
إالأنه على   22في المئة من المحتوى المحجوب على اإلنترنت في السودان متعلق بمواد إباحية. ٩٥الھيئة أن  

كما تلزم   23الرغم من ذلك فإن الھيئة أقرت بانھا لم تنجح تماماً في حجب جميع المواقع اإلباحية في السودان.
إلنترنت على تحميل تطبيقات الحجب وبرامج تصفية المحتوى كشرط للحفاظ على الھيئة أصحاب مقاھي ا

 24 تراخيصھا.
 

او رفع  إلنترنتايتيح موقع "الھيئة القومية لالتصاالت" الفرصة للُمستخدمين لتقديم طلبات بحجب مواقع على 
اإلنترنت ال توضح إن إال أّن وحدة التحكم ب 25الحجب عن آخرى شريطة أن " ال تحتوي على مواد إباحية".

كانت تتعامل بذات المرونة فيما يتعلق بمحتوى المواقع ذات الطابع السياسي. ويشاھد الُمستخدمون الذين 
يريدون الدخول إلى مواقع محجوبة صفحة سوداء تنص صراحة على أن "ھذا الموقع تم حجبه" بواسطة 

 26 إلكتروني للتواصل مع الھيئة. "الھيئة القومية لالتصاالت"، وتتضمن الرسالة عنوان بريد
 

باإلضافة إلى "الھيئة القومية لالتصاالت"، ھناك ما يفيد بإن جھاز االمن والمخابرات الوطني السوداني لديه 
كما يملك المدعي العام  27 القدرة التقنية لحجب المواقع التي يرى بأنھا تضر وتھدد األمن القومي السوداني،

كما تلزم الھيئة  28موقع يرى بأنه يھدد األمن القومي أو ينتھك القيم الُمجتمعية. أيضا الحق في طلب حجب أي
أصحاب مقاھي اإلنترنت على تحميل تطبيقات الحجب وبرامج تصفية المحتوى كشرط للحفاظ على 

 تراخيصھا.

                                                 
21

 Author’s interview, May 2016. See also, “Sudan to set up special body for electronic media monitoring,” Sudan Tribune, 

January12, 2016, http://bit.ly/1pcaxJF  
22

 National Telecommunications Corporation, “Blocking Or Unblock Websites,” last modified September 21, 2016, 

http://bit.ly/1GnidzI  
23

 NTC: pornographic sites are increasing on the Internet and other online platform,” Almeghar, August 9, 2015, bit.ly/1X8CQDm. 

24
 “Sudanese intelligence prosecutes Internet content that ‘threatens the morals of the nation’,” Alhayat, February 29, 2016, 

http://bit.ly/21iftrT  
25

 NTC, “Blocking Or Unblock Websites.” 

26
 Image of a blocked site: https://docs.google.com/file/d/0B6mgwvplJ6IadERXT3RTZW1jSkk/edit?pli=1  

27
 “Expert: NISS is capable of blocking websites that are posing a threat to Sudan’s national security,” Aljareeda, November 7, 

2014.  
28

 "Cybercrime is an act of terrorism that threatens the sovereignty of the state,” [in Arabic] Alintibaha, August 13, 2014, 

http://bit.ly/1NRfFg5.  
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 إزالة المحتوى

رقة الحوادث المتف ال أن ال يمكن تحديد مدى تدخل الجھات الحكومية في حذف المحتوى الرقمي بشكل دقيق، إ
م  ُتشير إلى أّن الدولة تقوم  بإزالة المحتوى بشكل قسري، وتفتقر اجراءات ازالة ٢٠١٦-٢٠١٥خالل عامي 

 الُمحتوى إلى الشفافية. ولم ترد تقارير عن حوادث معينة خالل الفترة التي شملھا التقرير.

 وسائل االعالم والتنوع، والتالعب بالمحتوى والمعلومات

ال يزال اإلنترت يوّفر فضاًء حراً فيما يتعلق بحرية التعبير حيث تنشط فيه أصوات جريئة تعبر عن سخطھا 
، الذي يعاني من الرقابة الُمسبقة للنشر -من الحكومة، وھو ھامش كبير ُمقارنة بفضاء اإلعالم التقليدي الُمقّيد 
ن والمخابرات الوطني من تغطية عن ومصادرة أعداد صحف كاملة، وتحذيرات من عناصر جھاز األم

و "حريات" و  31و "راديو دابنقا" 30 و "التغيير" 29 المواضيع المحرمة. وتغطي الصحف الرقمية كـ "الطريق"
"ألراكوبة" المواضيع المثيرة للجدل مثل الفساد وانتھاكات حقوق اإلنسان.  وفي معرض محاولتھا للتصدي 

الصحف المطبوعة إلى االعالم الرقمي حيث تقوم بنشر المواد خاضعة  للرقابة الصارمة،  اتجھت العديد من
للرقابة أو المحظورة على مواقعھا اإللكترونية وصفحات وسائط التواصل االجتماعي.  ونتيجة لذلك بات 
المواطنون السودانيون يعتمدون بشكل متزايد على المواقع اإللكترونية ومنصات التواصل االجتماعي للحصول 

 معلومات غير خاضعة للرقابة.على 
 

ويتمتع تطبيق واتساب بشعبية بشكل خاص بين السودانيين حيث باتو يستخدمونه لسمة الخصوصية  المتوفرة 
فيه والتي تسمح لھم بتبادل األخبار ونشرھا دون االفصاح عن ھوية ُمنشيء الرسالة باالضافة لسمة 

وُيعد التدوين أيضاً  32  واستقبال الرسائل ونقل االخبار. المجموعات التي تتيح الوصول عداد كبيرة بارسال
من الوسائل الشائعة التي تسمح للصحفيين والكّتاب بنشر آرائھم في مأمن من القيود المفروضة على الصحف 
المطبوعة، كما يّوفر لألقليات العرقية والجنسانية والدينية منصة للتعبير عن أنفسھم. يدّون اغلب المستخدمون 

سودانيون باللغة اإلنجليزية، إال أنه على الرغم من ذلك فقد زادت وتيرة الرقابة الذاتية في السنوات األخيرة. ال
ينشر العديد من الصحفيين الذين يكتبون لمواقع على اإلنترنت بصفة مجھولة  لتجنب المالحقة القضائية. 

الرقابة الذاتية لتجنب المراقبة الحكومية وأصبح مستخدمي اإلنترنت العاديين في السودان أكثر ميال إلى 
 والعواقب القانونية التعسفية.

 

                                                 
29

 Altareeg was established in January 2014. 

30
 Altaghyeer [Arabic for change with political connotation] was established in 2013 following the government’s crackdown on 

independent journalists, who were eventually banned from practicing traditional journalism in Sudan. 
31

 Launched from the Netherlands in November 2008, Radio Dabanga focuses on reporting on Darfur and has a strong online 

presence and wide audience in conflicts areas. It website is bilingual and runs in depth reports and features.  It is a project of the 
Radio Darfur Network. Dabnga, “About Us,” http://bit.ly/1LkMr5H. 
32

 Khalid Albaih, “How WhatsApp is fueling a ‘sharing revolution’ in Sudan,” The Guardian, October 15, 2015, 

https://www.theguardian.com/world/2015/oct/15/sudan-whatsapp-sharing-revolution  
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وكردة فعل على حيوية المشھد الرقمي في السودان تطبق الحكومة استراتيجية منسقة ومنھجية للتالعب 
 م في أعقاب٢٠١١بالمحتوى الرقمي من خالل ما يسمى بـ (وحدة الجھاد االلكتروني) والتي تأسست في العام 

الربيع العربي. وتتبع الوحدة لجھاز األمن والمخابرات الوطني السوداني، وتعمل على رصد استباقي للمحتوى 
كما تتسلل   33الرقمي على المدونات ومواقع وسائل التواصل االجتماعي والمنتديات االخبارية على االنترنت.

عارضين السياسيين ويعتقد أنھا تروج الوحدة إلى المناقشات على اإلنترنت بغرض جمع المعلومات عن الم
للھجمات التقنية ضد المواقع الرقمية الُمستقلة وخاصة أثناء األحداث السياسية ( المزيد في فقرة الھجمات 

 34الفنية). 

 
م توجيھات إلى جمعية الصحفيين، تطلب فيھا من رؤساء تحرير ٢٠١٦أصدرت الحكومة السودانية في يناير

ميثاق طوعي يلزم المحررين بمطابقة مقاالتھم المنشورة عبر اإلنترنت مع النسخ الجمعية التوقيع على 
وبالنظر إلى الرقابة المسبقة التي تفرضھا الحكومة على وسائل اإلعالم المطبوعة، يعتقد  35 المطبوعة.

 المراقبون أن ھذه الخطوة ھي محاولة لفرض ذات القيود المطبقة على االعالم المطبوع على المنافذ
 36 اإللكترونية.

 النشاط الرقمي

أصبح مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي السودانيون  في العام الماضي أكثر حرصاً على تنظيم أنفسھم 
عبر اإلنترنت لتحقيق أھداف مشتركة، وإطالق عدة حمالت عبر اإلنترنت لمعالجة المشاكل االجتماعية 

 والسياسية واالقتصادية.
  

بدأ ُمستخدموا اإلنترنت حملة رقمية كرد فعل على صور تم تداولھا في منصات التواصل م  ٢٠١٥في نوفمبر 
وبدورھم اطلق الناشطون السودانيون وسومات  37االجتماعي تظھر تعرض سودانيين لمعاملة سيئة في مصر.

جات لمنت(ھاشتاق)  تدعو السودانيين إلى االمتناع عن السفر إلى مصر ومقاطعة مصر للطيران وغيرھا من ا
وعلى الرغم من عدم وجود رد رسمي من الحكومة المصرية، فقد غطت وسائل اإلعالم المصرية  38المصرية.

 39الحملة وقام مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي المصريين بإطالق ھاشتاق لالعتذار عن سوء المعاملة.

                                                 
33

 “Sudan to unleash cyber jihadists,” BBC, March 23, 2011, bbc.in/1V3FWdi.  

34
 See Freedom on the Net, Sudan 2015, bit.ly/1QQpZp5. 

35
 “Signing journalism charter in Sudan,” Ashorooq, January 26, 2016, bit.ly/1pFgJtI. 

36
 “Sudanese Journalism charter,” Sada Alahdas, January 28, 2016, bit.ly/1QPpURh. 

37
 “Egypt and Sudan: the ‘torture incident’ beats the drums of war between the Nile Valley Partners,” Sasa Post, November 23, 

2016 http://bit.ly/2aieTZK  
38

 “Egypt is not my country’s sister” Facebook page: http://bit.ly/2aid2Eq  

There is a famous Sudanese song that celebrates the historical relations between Sudan and Egypt that is titled Egypt is my 
country’s sister and the hashtag is generated to reject this affinity.  
39

 “A campaign to contain the anger of our brothers: we are sorry Oh Sudanese,” Elwatan News, November 22, 2015 

http://bit.ly/2aFg4Gs; “Crisis in cyberspace between Egypt and Sudan:  the authorities are silent and the citizens are responding,” 
Dot Msr, November 21, 2016 http://bit.ly/2aqglIo 
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ر، وھو ُمقدم برامج حواري م دعا مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي  خالد الوزي٢٠١٦وفي مارس 

لتلفزيون النيل األزرق، إلى االعتذار عن تعليقات عنصرية تجاه العمالة المنزلية من الجنسية االثيوبية في 
حيث اطلق النشاطون وسم # اعتذر_يا_خالد_الوزير وانشأوا صفحة بذات االسم على الفيسبوك  40 السودان.

ل مشرفو الصفحة إلى رعاة برنامجه الحواري وطلبوا منھم اتخاذ يطالبون فيھا الُمذيع باالعتذر. كما توص
وانتھز الناشطون الفرصة لمعالجة  41 موقف ضد المحتوى العنصري. جذبت الحملة تغطية محلية وإقليمية،

العنصرية، فضال عن دور وسائل التواصل االجتماعي والنخبة في التأثير على التغيير االجتماعي بشكل 
غضون أيام قليلة اعتذر خالد الوزير عبر صفحته على الفيسبوك، وأصدر تلفزيون النيل وفي  42 إيجابي.

 43 األزرق بيانا َيعد فيه  بإجراء تحقيق في مزاعم التعليقات العنصرية.
 

م  استمرت لمدة ثالثة أيام إثر تقارير بعزم ٢٠١٦اندلعت تظاھرات كبيرة في جامعة الخرطوم في أبريل 
وظھرت عدة حمالت على اإلنترنت تدعو  44 جامعة الخرطوم والذي ُيعد مبنى تاريخيا. الحكومة ببيع مبنى

وتم اعتقال عشرات الطالب  45 إلى وقف البيع بالتزامن مع االحتجاجات الطالبية ضد خطة بيع مباني الجامعة.
إليھم. وقد  يوما دون توجيه تھم ٤٥واحتجز ستة طالب على األقل لمدة  47وقُتل طالبان، 46لفترات وجيزة،

واطلقت حمالت على اإلنترنت  48احتجت أسرھم على استخدام الشرطة للقوة المفرطة واالحتجاز التعسفي،
ساعد الضغط العام الذي يغذيه  49 إلطالق سراح المحتجزين من خالل نشر الصور والدعوة إلى االعتصامات.

 .50النشاط عبر اإلنترنت على إطالق سراحھم في نھاية المطاف
 

                                                 
40

 Khalid Al-Wazir, say sorry Facebook page: http://bit.ly/2az2dyo  

41
 “Say sorry, Khalid Al-Wazir!,” Alrakoba, March 26, 2016 http://bit.ly/2aGOkOq; Clip from Al-Arabiya TV uploaded to YouTube 

http://bit.ly/2apQIaB   
42

 “Amidst the anger against Alwazir show: an opportunity to call for the better,” Alrakoba, March 27, 2016, http://bit.ly/2a7QUzl  

43
 “Blue Nile: administrative action to be taken against a program that offended Ethiopian domestic workers,” Altageer, March 27, 

2016  
44

 “Demonstrations at the University of Khartoum following reports of the Sudanese government's intention selling its buildings, 

Alquds, April 14, 2016 http://bit.ly/2aFy2YY  
45

 “Graduates of the University of Khartoum hold The silent vigils in number of capitals around the world,” Sudan Tribune, April 22, 

2016 http://bit.ly/2aSQudb  
46

 “Sudanese security arrested dozens of graduates of the University of Khartoum after protests,” Youm7, April 23, 2016 

http://bit.ly/2alAI8A  
47

 “Sudan student killing sparks wave of protests,” The Guardian, April 22, 2016 http://bit.ly/2aqk1tu   

48
 “Killing of Ahlia University’s student escalates demonstrations,” 3ayin, April 29, 2016 http://bit.ly/2aoWUA8  

49
 Press Release: The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI): Sudan: protests of families of the University of 

Khartoum students detainees and civil society. May 26, 2016 http://bit.ly/2aDxDVM “Families of the University of Khartoum students 
detainees have their Iftar in front of the headquarters of the Sudanese security [National Intelligence and Security Service] since the 
beginning of Ramadan,” Alquds, June 11, 2016 http://bit.ly/2acF7v4 
50

 “Sudanese security released two students and 4 students,” Sky News Arabia, June 19, 2016 http://bit.ly/2a8iRqz  
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 نتھاكات حقوق المستخدما

بھدف تنظيم  م ٢٠٠٤قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام م  تعديالت على ٢٠١٥أدخلت في عام 
وسائط اإلعالم على اإلنترنت وتوفير إطار قانوني لمقاضاة الصحفيين الرقميين. وارتفعت وتيرة االعتقال 

بتكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ في الفترة التي  والمالحقات القضائية في إطار قانون الجرائم المتعلقة
شملھا التقرير،مما يعكس تحوال تكتيكيا في استراتيجية الحكومة للحد من حرية اإلنترنت وخلق تأثير سلبي 

 على حرية التعبير عبر اإلنترنت.

 القانونية البيئة

ئم األخص، يجرم قانون قانون جرا يفرض السودان قوانين تقييدية تحد من حرية الصحافة واإلنترنت، وعلى
إنشاء مواقع إلكترونية تنتقد الحكومة أو   51(المعروف بقانون الجرائم اإللكترونية)  ٢٠٠٧المعلوماتية لسنة 

وتشمل المخالفات الغرامات واألحكام   52تنشر مواد تشھيرية أو محتوى يزعزع األخالق العامة أو النظام العام.
 نوات.بالسجن بين سنتين وخمس س

 

ويمكن تطبيق القوانين األخرى الفضفاضة في وصفھا والخاصة بالوسائط التقليدية على المحتوى الرقمي، 
م الذي يفرض قيودا صارمة على ٢٠٠٤وبما في ذلك تعديالت قانون الصحافة والصحافة المطبوعة لعام 

ولية الكاملة عن جميع ما ُينشر الصحافة لصالح األمن القومي والنظام العام، ويحمل رؤساء التحرير المسؤ
م جھاز األمن والمخابرات الوطني حصانة من ٢٠١٠كما يمنح قانون األمن الوطني لعام  53 في مطبوعاتھم.

 54المالحقة القضائية واإلذن بالقبض على الصحفيين واحتجازھم ومراقبتھم بحجة األمن القومي.
 

توسيع نطاق قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية م عن خطط لزيادة ٢٠١٥أعلن وزير اإلعالم في أغسطس 
وفي معرض تأكيده على نوايا  55م  بشكل يتيح للقانون فرض سيطرته على المحتوى الرقمي.٢٠٠٤لعام 

م  مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي والصحفيين الرقميين ٢٠١٦القانون الجديد، حذر الوزير في يناير
وبينما لم ينشر نص القانون  56األخبار الكاذبة التي "تشوه صورة السودان".بقوله أن القانون سيعالج انتشار 

                                                 
51

 The Informatic Offences (Combating) Act, 2007, http://bit.ly/1NkNx1R.  

52
 Abdelgadir Mohammed Abdelgadir, Fences of Silence: Systematic Repression of Freedom of the Press, Opinion and Expression 

in Sudan, (International Press Institute, 2012) http://bit.ly/1Pv7nee. According to Section 4, crimes against public order and morality 
Sudan cyber law, of Sudan’s Cybercrime Law (2007), intentional or unintentional producing, preparing, sending, storing, or 
promoting any content that violates public order or morality, makes the offender liable to imprisonment of 4 to 5 years or a fine or 
both. The maximum penalty for committing both crimes is 7 years or fine or both.  Also, under the same section, creating, promoting, 
using, website that calls for, or promote, ideas against public law or morality is punished by 3 years in prison or fine or both. Cyber 
defamation crimes necessitate 2 years in prison or fine or both. Public order is not defined clearly in the law. Subsequently, most of 
the opposition content online falls under this section making online activists liable under this law.  
53

 Committee to Protect Journalists, “Repressive press law passed in Sudan,” June 11, 2009, https://cpj.org/x/2c67.  

54
 Amnesty International, “Sudanese security service carries out brutal campaign against opponents,” July 19, 2010, 

http://bit.ly/1OP3OOi.  
55

 “Sudanese Minister of Information: New press law will include strict sanctions to control violations in online media,” Alwafd, 

August 18, 2015, bit.ly/1U7NDzm.  
56

 “The Sudanese government vows to deprive journalists of their last self-expression venue,” Alarab, January 14, 2016, 
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حتى وقت كتابة التقرير، إال ان ما رشح من ُمسّودة القانون مفاده أن القانون من شأنه تأسيس مجلس متخصص 
لنظر للرصد وسائل االعالم االلكتروني ومنصات التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى محاكم صحفية ايجازية 

م  اجتمعت  لجنة شكلتھا وزارة العدل تتألف من ٢٠١٦في مايو   57في قضايا وسائل اإلعالم وحرية التعبير.
ممثلين عن جھاز األمن والمخابرات الوطني ووزارة الداخلية ونقابة المحاميين واالتحاد الصحفي السوداني 

 59  م.٢٠١٧ع أن يبدأ سريانه في عام والذي من المتوق 58لوضع اللمسات األخيرة على القانون الجديد،

 الُمالحقة القانونية واعتقال الناشطيين الرقميين

وارتفعت اعداد الُنشطاء الرقميين الذين تعرضوا لالعتقال بشكل ملحوظ خالل  الفترة التي شملھا التقريرمما 
قارنة بالسنوات مثير للقلق ميعكس تحوال تكتيكا في استراتيجية الحكومة للحد من حرية اإلنترنت. وفي تغيير 

السابقة، تحفظت الحكومة على عدة  أشخاص في احتجاز تعسفي لفترات طويلة بسبب أنشطتھم على اإلنترنت 
 مما حرمھم من الحق في محاكمة عادلة.

 

وبات من الُمتكرر أن تتسبب الرسائل ذات الطابع السياسي والُمتبادلة عبر طريق تطبيق الواتساب في توريط 
ُمستخدمين في جرائم الكترونية مزعومة، وغالباً ما يتم تسريب ھذه الرسائل إلى السلطات من قبل أعضاء ال

م، ألقي القبض على سراج النعيم، وھو ٢٠١٦مجموعات الدردشات الجماعية. فعلى سبيل المثال، في نوفمبر 
لتشھير بموجب قانون جرائم مؤسس موقع إخباري على اإلنترنت ُيسمى (اوتار االصيل)، ووجھت له تھمة ا

تكنولوجيا المعلومات إلرساله رسالة عبر تطبيق الواتساب يتھم فيھا طبيبا بسوء الممارسة الطبية. واحتجز 
ووجھت إلى 60 النعيم لساعات وأطلق سراحه بكفالة، ولكن ُطلب منه تسليم ھاتفه الذكي إلى الشرطة كدليل.

 62  م.٢٠١٦وتم تبرئته من جميع التھم في مايو  61 تسليم ھاتفه.النعيم تھم الحقا كونه استفسر عن شرعية 
 

م وجھت تھمة التشھير إلى مدير مجموعة واتساب للصحفيين بموجب قانون الجرائم المتعلقة ٢٠١٦وفي يناير 
بتكنولوجيا المعلومات الحتواء المجموعة على رسالة وجھت انتقادات لوزير الصحة، حيث تم احتجاز 

مجموعة الواتساب والشخص الذي أرسل الرسالة األصلية لعدة ساعات. إال أنه تم اإلفراج  واستجواب مدير
 63م.٢٠١٦عنھما الحقا بكفالة، وظال ينتظران المحاكمة حتى تاريخ أكتوبر 

                                                 
bit.ly/1RNliMv. 
57

 “Sudanese government: Summary press courts to reduce the ‘exceptional measures’,” Global Media Service (Sudan), November 

2, 2015, bit.ly/1P73KW5. “'A new press court to suppress freedom of expression,” Alarab, August 20, 2016, bit.ly/1QR080a. 
58

 “A committee that includes NISS considers modifying the press and publications law in Sudan,” Altareeq, May 15, 2016 

http://bit.ly/29N1dK1  
59

 “[The government to take measurements against what it perceives as lack of discipline on the part of the media], AlSaiha, June 

17, 2016 http://bit.ly/29SZbpg  
60

 “A case against Seraj Alnaeem is before court for writing about the death of Dr. Ghada,” Awtar Alaseel, February 29, 2016, 

bit.ly/1g3AhR6.  
61

 “Investigation Office brings Seraj Alnaeem before Criminal Court for sending a text message to the Director General of Police,” 

Alnilin, November 30, 2015, bit.ly/24ZUz5z. 
62

 “Acquittal of  Seraj Alnaeem of the charge of publishing an article about the death of the (Ghada Ahmad Badawi) as a result of 

medical error,” Alnilin, May 29, 2016, http://bit.ly/29ZNWfq  
63

 “In an unprecedented incident, Cybercrime Prosecutor interrogates a WhatsApp manager,” Almshaheer, January 4, 2016, 

bit.ly/1nHUAcA. “Two Sudanese journalists face defamation accounts for messages exchanged on ‘WhatsApp’,” Sudan Tribune, 
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كما لم يأمن الناشطون من الُمالحقة القانونية جراء التعبير عن انفسھم عبر صفحات الفيسبوك الشخصية حيث 

م اُلقي القبض على ناشط في ٢٠١٦ات على موقع فيسبوك إلى عدة حاالت اعتقال. ففي في يناير أدت منشور
القضايا االنسانية في بلدة تندلي جنوب كردفان ألنه انتقد عمدة المدينة عبر منشور نشره على صفحته الشخصية 

م. وفي فبراير ٢٠١٦ر ولم تتوفر أية معلومات إضافية عن ھذه القضية حتى أكتوب 64 على موقع فيسبوك.
م  ألقي القبض على الصحفي الرقمي والناشط  إبراھيم بقال النتقاده حاكم والية شمال دارفور عبر ٢٠١٦

 65 صفحته الشخصية على موقع على فيسبوك، ووجھت له تھم  بموجب قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات.
أال أن الُسلطات اعادت احتجازه  مرة أخرى  66ة،يوما في االعتقال قبل أن ُيفرج  عنه بكفال ٥٥قضى بقال 

أسقط النائب العام في وقت الحق  بعض التھم الموجھة ضد بقال  67 بعد أيام لمدة أسبوع آخر ألسباب تعسفية.
وھي تقويض النظام الدستوري وشن حرب ضد الدولة واحتقار السلطة؛ وعلى الرغم من اسقاط التھم إال أن 

تھامات بنشر معلومات كاذبة، والكشف عن المعلومات العسكرية، وتھديد السالمة بقال ال يزال  يواجه ا
 68العامة.

 

تعرض المدونون والصحافيون الذين ولوا وجوھھم نحو المواقع الرقمية تفاديا للرقابة الُمشددة على االعالم 
احد ر، حيث تعرض صحافي والمطبوع والمرئي  لُمالحقة الُسلطات الُمتزايدة خالل الفترة التي شملھا التقري

م على وليد الحسين سوداني الجنسية ٢٠١٥على األقل لالعتقال. كما اعتقلت الُسلطات السعودية في يوليو 
والُمقيم في المملكة العربية السعودية، وھو من مؤسسي موقع الراكوبة التي ُتعد من أحد أھم المواقع اإلخبارية. 

م.  وقضى حسين ثالثة ٢٠١٦ض عليه وحتى اطالق سراحه في فبراير ولم توجه له أي تھم منذ القاء القب
ويعتقد افراد االسرة انه تعرض لالعتقال بناء على طلب  69 أشھر خالل فترة اعقتاله في حبس انفرادي.

الحكومة السودانية التى استھدفت حسين لنشاطه السياسي في الماضي واعوزت باعتقاله على أمل أن ُتسلمه 
 71إال أن الحكومة السودانية نفت ھذه االتھامات. 70سعودية للحكومة السودانية، الُسلطات ال

 
م  حققت نيابة جرائم المعلوماتية السودانية مع سارة تاج السر الصحفية بصحيفة الجريدة على ٢٠١٦في مايو 

                                                 
January 3, 2016, bit.ly/1RJhsAA. “Only happening in Sudan: a comment «WhatsApp» leads a person to court,” Al-quds Al-Arabi, 
January 9, 2016 http://bit.ly/29HI7zb; https://twitter.com/iyad_elbaghdadi/status/684033732559241216 
64

 “Security Apparatus of Al- Bashir regime arrests activist Mohammed Jaili in Tandali,” Sudan Voices, January 25, 2016, 

http://bit.ly/1UCFJhc  
65

 “Health of a journalist arrested by authorities in Khartoum transferred to Elfashir deteriorates,” Sudan Tribune, February 2016, 

bit.ly/1M1hQ0M.   
66

 “El Fasher: Baggal released after 55 days of detention,” Radio Dabang, April 8, 2016 http://bit.ly/2a8FcVh  

67
 “Baggal re-arrested and transferred to Shalla under the guidance of the governor,” Radio Dabang, April 12, 2016, 

http://bit.ly/29MKXCJ  
68

 “Release of Baggal” Radio Dabanga, April 15, 2016, http://bit.ly/29N9626  

69
 Author interview, May 2016.  

70
 Amnesty International, “Sudanese Activist Arrested, Risks Deportation,” urgent action, September 9, 2015, http://bit.ly/1LH10lk   

71
 “Khartoum denies involvement in Sudanese blogger arrest by Saudi police,” Sudan Tribune, September 7, 2015, 

http://bit.ly/1LV7nju  
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وتم التحقيق   72خلفية نشر موضوع صحفي كتبته لصحيفة الجريدة أُعيد نشره في موقع الراكوبة االلكتروني.
من قانون جرائم المعلوماتية بزعم أنھا نشرت أخبارا كاذبة، على الرغم من  ١٧مع تاج السر  بموجب المادة 

كما تم استجواب تاج السر مرة أخرى ومسئوليتھا   73أنھا ليست مسؤولة عن إعادة نشر مقالتھا على اإلنترنت.
ترونية من مقالھا. قدمت تاج السر في وقت الحق طلباً عن تعليق أحد قراء موقع الراكوبة على النسخة اإللك

 74 بشطب البالغ شريطة كتابة تعھد لُتسقط عنھا التھم.
 

كما يتعرض المستخدمون الذين ينتھكون "اآلداب العامة" لالعتقال والُمسائلة القانونية، حيث ألقت الُسلطات 
م بجريرة تصفحه موقعاً يھتم بالمواضيع م على شخص في مقھى لإلنترنت في مدينة الخرطو٢٠١٥القبض في 

 75 العلمانية. وتم احتجازه لمدة يومين وتعرض للضرب قبل أن ُيفرج عنه بدون توجيه أي تھم.

 المراقبة، والخصوصية، وتصفح اإلنترنت بھوية مجھولة

غ في قلٍق بالعلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مصدر  -غير الُمصرح عنھا  -ُتشكل الرقابة الحكومية 
السودان. تقوم الحكومة السودانية برصد نشاطات التواصل على اإلنترنت على مواقع التواصل اإلجتماعي، 
وتستھدف الُنشطاء الرقميين والصحفيين خالل فترات االحتجاجات السياسية. كما يقوم جھاز األمن والمخابرات 

 76  خاصة بشكل دوري عبر تقنيات ُمراقبة ُمتطورة.الوطني السوداني باختراق رسائل البريد اإللكتروني ال
 

م أن  جھاز ٢٠١٥وأكدت رسائل بريد إلكتروني لداخلية تم تسريبھا من قبل مجموعة من الھاكرز في يوليو 
 Remote Controlتجسس رقمي بخاصية التحكم من بعد  اشترى نظام األمن والمخابرات السوداني 

RCS -System   من شركة ھاكر تيمacking TeamH  وبامكان ھذا النظام  77م.٢٠١٢في عام
على الرغم من  و78  مكالمات سكايب والدردشات. والتنصت على سرقة الملفات وكلمات السر،  التجسسي 

 79م،٢٠١٤أن رسائل إلكترونية أخرى مسربة كشفت عن توقف الشركة عن العمل مع السودان في نوفمبر 
ً أصدرته ُمنظمة سيتزين ال م  فإن الحكومة السودانية تحصلت ٢٠١٣في العام  Citizen Labب فإن بحثا

 Blueم من الشركة األمريكية بلو كوت سيستم ٢٠١٣على معدات ترقب وترصد ذات تقنيات عالية في يونيو 
Coat Systems  والُمتخصصة في تطوير برمجيات المراقبة وفلترة محتوى اإلنترنت. وتم رصد آثار

                                                 
72

 Link to the article on Alrakoba: http://bit.ly/1UfI0LJ  

73
 “Sudan | Cyber Crime Investigations Unit Interrogates a Female Journalist of Al-Jaridah,” Arabic Network for Human Rights 

Information, May 4, 2016, http://bit.ly/1YyJqWt  
74

 “For the second time, Cyber Crime Investigations Unit Interrogates Sarah Taj Elsir, journalist with Al-Jarida newspaper because 

of the material published by Alrakoba,” Alrakoba, May 10, 2016, http://bit.ly/1Xwf87E  
75

 Author’s interview. 

76
 See, “Sudan,” Freedom on the Net 2015, Freedom House.  

77
 PDF of a receipt that shows the National Intelligence and Security Services of Sudan purchased Hacking Team’s services: 

http://bit.ly/1Pv9A9p.   
78

 Hacking Team, “Customer Policy,” accessed February 13, 2014, http://bit.ly/1GnkbjG.   

79
 Cora Currier and Morgan Maqruis-Boire, “A Detailed look At Hacking Team’s Emails About Its Repressive Clients,” The Intercept, 

July 7, 2015, http://bit.ly/1jxGv0h.   
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 80 ثالث شبكات ھاتف نّقال داخل السودان، من بينھا شركة االتصاالت "كنار". تقنيات الُمراقبة في

 
الُمستند إلى قانون  -م ٢٠١٢من الالئحة العامة لعام  ٩وُتلزم الھيئة القومية لالتصاالت  بموجب  المادة 

سجيل فرض تالشركات المتنقلة بحفظ وتسجيل بيانات كاملة لعمالئھا وبالتالي   -م ٢٠٠١االتصاالت لعام 
ووردت تقراير تفيد بأن الحكومة تخطط   81م.٢٠٠٨بطاقة الھاتف النّقال، وھو القرار الذي تم تفعيله في عام 

في حين ذكرت وزارة اإلعالم 82 لربط بطاقة الھاتف النّقال بأرقام الھوية الوطنية للمستخدمين في المستقبل.
ترتبط جميع ارقام الھواتف النقالة بأسماء ُمستخديم أنھا تدرس اصدار متطلبات جديدة بحيث  ٢٠١٦في مارس 

 83  حقيقيين.
 

م ٢٠١٦تفتقر مقاھي اإلنترنت في السودان إلى الخصوصية وتخضع لُمراقبة الُسلطات الُمتطفلة. في فبراير 
من  ١٣٠داھمت وحدتين  تابعتين لمكافحة الجرائم اإللكترونية  في الجھاز األمن الوطني ووزارة الداخلية 

 84 قاھي اإلنترنت في الخرطوم بحثا عن محتويات ُتھدد "اآلداب العامة".م

 الترھيب والعنف

كثيرا ما يكون الصحفيون والناشطون عبر اإلنترنت في السودان ُعرضة للترھيب خارج نطاق القانون  
والتحرش بسبب أنشطتھم على اإلنترنت. تعرضت الناشطات على وجه الخصوص لھجمات متعددة على 

م  أطلقت صحفة على موقع فيسبوك  "نساء سودانيات ضد ٢٠١٥وسائل التواصل االجتماعي، ففي عام 
تستھدف الناشطات النسويات بنشر صورھن الشخصية ومعھا عبارات مزيفة على لسانھن ضد  85الحجاب"، 

ورھن الدين والحجاب.  أثارت ھذه الصفحة غضب الكثيرين الذين اتھموا النشاطات الالتي ُنشرت ص
بالھرطقة، وتلقت اكثر من ناشطة كانت ضحية لھذا التزيف تھديدات بالقتل. وسعت الناشطات إلى إزالة 

 86الصفحة من موقع الفيسبوك.

 الھجمات التقنية

تتعرض مواقع األخبار الًمستقلة و لھجمات القرصنة بشكل ُمتكرر، ويعزو النشطاء ھذه الھجمات إلى وحدة 

                                                 
80

 Ellen Nakashima, “Report: Web monitoring devices made by US firm Blue Coat detected in Iran, Sudan,” Washington Post, July 

8, 2013, http://wapo.st/1Pv95fA.   
81

 SIM card registration compromises mobile phone users’ privacy and anonymity, as it requires an official identification card and 

home address information. “NTC announces the end of grace period to register sim cards,” [in Arabic] Sudani Net, June 1, 2014, 
http://bit.ly/1W2A0n3.  
82

 “Sudan: Telecoms companies block non-registered SIM cards,” African Manager, June 1, 2014, http://bit.ly/1NRlJ8x.  

83
 “A proposal for a new cybercrime law that stipulates prison sentences unto to 3 years,” AlJaridah, March 20, 2016 

84
 “Sudanese intelligence prosecutes Internet content that ‘threatens the morals of the nation’,” Alhayat, February 29, 2016, 

http://bit.ly/21iftrT   
85

 See Link to the page: http://bit.ly/1W7r1jm  

86
 Petition: Save the lives of Sudanese women and men, take down "Sudanese Women Against Hijab" Page! 

http://chn.ge/1omvbp9  
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بعة لجھاز األمن الوطني.  وعادة ما تزداد وتيرة الھجمات  الھجمات خالل األحداث الجھاد اإللكتروني التا
السياسية واالضطرابات. بعض المواقع اإلخبارية البارزة تتعرض لھجمات الحرمان من الخدمات (أو ھجوم 

 87بشكل يومي. DDoSحجب الخدمة) 
 

م (المزيد في فقرة ٢٠١٥السعودية في يوليو ويتعرض موقع الراكوبة والتي تعرض مؤسسھا لالعتقال في 
الُمالحقة القانونية واعتقال الناشطيين الرقميين) لھجمات الحرمان من الخدمات (أو ھجوم حجب الخدمة) 

DDoS  بشكل ُمستمر، إال أن الھجمات التقنية زادت وتيرتھا خالل  الفترة التي جرت فيھا فعاليات الحوار
م.  ويسعى الحوار الوطني إلى إيجاد حلول للسالم الدائم وسط الصراعات ٢٠١٦الوطني في بدايات عام 

وتشمل الھجمات المعلن عنھا خالل فترة التغطية ھجوم الحرمان من الخدمات على  88المختلفة في البالد.
 89م.٢٠١٥اغسطس  ١٢صحيفة الطريق اإللكترونية مما عطل الموقع لمدة نصف يوم في 
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