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 اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة

 *للسودان اخلامس الدوري ابلتقرير املتصلة القضااي قائمة  
 (2 )املادة العهد لتنفيذ والقانوين الدستوري اإلطار  

 الاي اإلنساان حلقاق  الدولياة املعاهادا  أن تقريرهاا يف الطرف الدولة بتأكيد يتعلق فيما -١
 الدساتق  ما اً جاء  نفساها تشال  الاي احلقاق " "وثيقاة ما  يتجاءأ ال جاء  هي البلد عليها صد 

 الدولااة يف للعهااد القااانقي املركااء تقضااي  يرجاا  (،١٥ الفقاار  ،CCPR/C/SDN/5 )انظاار االنتقاااي
 ويرجااا  أعلااا  ، أم مسااااو   بقضااا  العهاااد يتمتااا  وهااا  احمللاااي  والقاااانقن للدساااتق  ابلنسااابة الطااارف
 وعا  العهاد، ما  تتعاا   اإلساممية الشاريعة أحلام أن فيها وجد حالة أي ع  معلقما  تقدمي
 يف التثقياا  لتقاادمي اختاا   الااي التاادابر بيااان ويرجاا  األحلااام  تلاا  إلبطااا  اختاا   تاادابر أي

 املساااال ة، والقااااقا  القااااانقن، إنفااااا  وكاااااال  يف والعاااااملن احللااااقمين، للمساااا ولن العهااااد جمااااا 
 تشاااو ية  عمليااة ابتبااا  أُعااد قااد الطاارف الدولااة تقرياار كااان  إ ا مااا بيااان ويرجاا  اجلمهااق   وعامااة
 اللجناااة، عااا  الصاااا    التقصااايا  لتنفيااا  الطااارف الدولاااة اختااا  ا الاااي التااادابر بيااااناً أيضااا ويرجااا 
 ابلعهد  املل ق االختيا ي الربوتقكق  عل  التصديق تعتءم الطرف الدولة كانت  إ ا وما
  لاااا  يف مبااااا اإلنسااااان، حلقااااق  القطنيااااة اللجنااااة عاااا  مفصاااالة معلقمااااا  تقاااادمي ويرجاااا  -٢

 وصااااامحيا ا واليتهاااااا وتقضاااااي  ،٢٠١٢ عاااااام يف إنشاااااا ها منااااا  هباااااا اضاااااطلعت الاااااي األنشاااااطة
 اللافياااااة املاااااقا   لاااااديها لاااااي  اللجناااااة أبن تفياااااد الاااااي التقاااااا ير علااااا  التعلياااااق ويرجااااا  وميءانيتهاااااا 
 متامااً  متماشاية اللجناة والياة كانات  إ ا ما بيان ويرج  ومستقلة  فعالة بصق   بقاليتها لمضطم 

 اب ي (  )مبا ئ اإلنسان حقق  ومحاية لتعءيء القطنية امل سسا  مبركء املتعلقة املبا ئ م 
 الدولاة  كار  الا ي الدولاة إصام  بارمم  حالاة عا  املعلقماا  ما  مءيد تقدمي ويرج  -٣

 التشااريعا  ماا  العديااد إلصاام  تشااريعيةً  ثااق  ً  يتضاام  الاا ي العااد  حمااق  علاا  "يركااء أناا  الطارف
 الدولياااااة" االتفاقياااااا  مبقجااااا  الساااااق ان والتءاماااااا  الدساااااتق  مااااا  مقا متهاااااا أجااااا  مااااا  القطنياااااة
 يلي: عما معلقما  تقدمي خاص بقج  ويرج  ( ١٥ الفقر  ،CCPR/C/SDN/5 )انظر

__________ 

  (٢٠١8نيسان/أبري   6 -آ ا /ما س  ١٢) ١٢٢اعتمدت  اللجنة يف  و  ا  *
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 ٢٠١6 األو /أكتاقبر تشاري  يف االنتقااي الدستق  عل  أُ خلت الي التعديم  )أ( 
 العهد؛ مبقج  الطرف الدولة التءاما  م  تقافقها ومدى

 القااانقن  لاا  يف مبااا مراجعتهااا، علاا  اخلااربا  جلااان تعلاا  الااي القااقانن حالااة )ب( 
 املدنية؛ اإلجرا ا  وقانقن اإلثبا  وقانقن اجلنا ية، اإلجرا ا  وقانقن اجلنا ي،
 التناق  لضمان املتخ   والتدابر التشريعية املراجعة جلان وتشلي  اختيا  عملية )ج( 

 اهليئا   ه ه يف

 (4 )املادة الطوارئ حالة  

 يف أشااااهر ساااتة ملاااد  الطاااقا ئ حالاااة إعااامن مبقجبااا  مت الااار ي  مااا  مرساااقم صااادو  بعاااد -٤
 كاااان  إ ا ماااا بياااان يرجااا  ،٢٠١٧ األو / يسااامرب كاااانقن  ٣٠ يف وكسااام، كر فاااان  مشاااا  والاي 
 تعرضاات حقااق  هنااا  كاناات  إ ا مااا بيااان يرجااي كاا ل ،  األماار كااان  وإ ا سااا ايً، يااءا  ال املرسااقم
 التعليااق ويرجاا  الطااقا ئ  حالااة إلغااا  الطاارف الدولااة تنااقي ومااى احلقااق ، تلاا  هااي ومااا للتقييااد،
 واحلااااراي  احلقااااق  ماااا  احلااااد إىل أ    ا فااااق  يف الطااااقا ئ حالااااة أبن تفيااااد الااااي التقااااا ير علاااا 

 ويرجااا  قضاااا ية  مراقباااة  ون مطاااق  احتجاااا  وحااااال  تعسااافية اعتقااااال  هناااا  وأن األساساااية،
 غاار احلقااق  تبااّن  الااي االنتقاااي، الدسااتق  ماا  )أ(٢١١ املااا   أن لضاامان املتخاا   اخلطااقا  بيااان
 ٧ املاقا  سايما وال العهاد، ما  (٢)٤ املاا   ما اً متاما متقافقاة الطاقا ئ، حااال  يف للتقييد القابلة

 حقاااااق  انتهاكاااااا  وتقثياااااق للت قياااااق املتخااااا   اخلطاااااقا  بياااااان ويرجااااا   ١8و ١6و ١٥و ١١و
 ضاااادهم تقجااااد الاااا ي  األشااااخاص ماااا  والت قيااااق الطااااقا ئ، حالااااة أثنااااا  ا تلباااات الااااي اإلنسااااان
 تقاادمي ويرجاا  وممحقااتهم  اإلنسااان حلقااق  خطاار  انتهاكااا  ا تلاااب بشااأن مقثققااة ا عااا ا 
 تقيياااد أبي املت اااد  لألمااام العاااام األمااان إخطاااا  لشااار  لممتثاااا  املتخااا   التااادابر عااا  معلقماااا 
 الطااقا ئ، حالااة أي وإهنااا  القبياا ، هاا ا ماا  إجاارا ا  اختااا  اسااتدعت الااي وابألسااباب لل قااق ،
 العهد  م  (٣)٤ للما   وفقاً  و ل 

 (2٦و 24و ،١٧و ،٧و ٦و ٣و 2 )املواد واملساواة التمييز عدم  

 (،١١ الفقر  ،CCPR/C/SDN/CO/4 )انظر للجنة السابقة اخلتامية املمحظا  ضق  يف -٥
 ٢٠١٧ لعاام االنتقااي الدساتق  علا  أ خلات الاي التعاديم  عا  املعلقماا  ما  مءيد تقدمي يرج 
 الااا ي القاااانقن مشااارو  عااا  معلقماااا  تقااادمي أيضااااً  ويرجااا  ( ٣٥ الفقااار  ،CCPR/C/SDN/5 )انظااار
 ( ١8 الفقاار  ،CCPR/C/SDN/5 )انظاار العاار  أو الادي  أساااس علاا  واللراهياة التمييااء جتاارمي إىل يهادف
 شاااااملة قا مااااة تتضاااام  املقرتحااااة التعااااديم  و/أو االنتقاااااي الدسااااتق  كااااان  إ ا مااااا بيااااان ويرجاااا 
 اللغااااة أو اجلاااان  أو اللااااقن أو اإلثااااي األصاااا  أو العاااار   لاااا  يف مبااااا احملظااااق  ، التمييااااء أبسااااباب

 أجا  ما  املتخا   التادابر بياان ويرجا  اجلنساانية  اهلقياة أو اجلنساي امليا  أو السا  أو العقيد  أو
 التمييااااء  لاااا  يف مبااااا ابلتمييااااء، املتعلقااااة الشاااالاوى ومعاجلااااة لد اسااااة ومسااااتقلة فعالااااة آليااااة إنشااااا 

 العملية  املما سة يف التمييء أشلا  مجي  وملاف ة العنصري،
 واالحتجااااا  لمعتقااااا  تعرضااااقا الاااا ي  األشااااخاص عااااد  عاااا  معلقمااااا  تقاااادمي ويرجاااا  -6

 جتاااارم الااااي اجلنااااا ي القااااانقن ماااا  ١٤8 املااااا   مبقجاااا  مثليااااة جنسااااية مما سااااا  بسااااب  واحملاكمااااة
 مبقجا  اللتءاما اا االمتثاا  للفالاة احللام  لا  إلغاا  تعتاءم الطارف الدولاة كانت  إ ا وما اللقا ،
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 والعملياااة القانقنياااة التااادابر عااا  معلقماااا  تقااادمياً أيضااا ويرجااا  العهاااد  مااا  ٢6و ١٧و ٢ املاااقا 
 محاام  أي  لاا  يف مبااا اجلنسااانية، واهلقيااة اجلنسااي ياا امل أساااس علاا  التمييااء مللاف ااة املتخاا  
 الشأن  هب ا للتقعية

 2٣و ٧و ٦و ٣و 2 )املاااواد الضاااارة والعاااادا  املااار ة ضاااد والعنااا  اجلنسااان بااان املسااااواة  
  (2٦و 2٥و ،24و ١٧و

 ١٩٩١ لعااااام الشخصااااية األحااااقا  قااااانقن يف املاااارأ  وضاااا  عاااا  معلقمااااا  تقاااادمي يرجاااا  -٧
  ل : يف مبا واملرأ ، الرج  بن املساوا  لضمان املتخ   التدابر مجي  إىل واإلشا  

 الءوجااا  تعااد  ساايما وال الضااا  ، والتقليديااة الثقافيااة املما سااا  علاا  القضااا  )أ( 
  والقسري؛ املبلر والءواج

 ساايما وال األساارية، والعمقااا  ابلااءواج املتعلقااة األمااق  يف للماارأ  املساااوا  كفالاة )ب( 
 اخلطااقا  عاا  معلقمااا  تقاادمي ويرجاا  األطفااا   وحضااانة والطاام  والااءواج ابملاارا  يتعلااق فيمااا

 إملانيااة علاا  تاان  الااي ١٩٩١ لعااام الشخصااية األحااقا  قااانقن ماا  ٤٠ املااا   إللغااا  املتخاا  
 أيضاااً  ويرجاا  احمللمااة  نظاار يف للشاارو " "مسااتقفياً  الااءواج كااان  إ ا العاشاار  ساا  يف الفتااا  تااءوي 
 املبلاار الااءواج لضاا ااي الطاارف الدولااة ماا  املقدمااة الاادعم خاادما  عاا  مفصاالة معلقمااا  تقاادمي
 التفاقياااة االختياااا ي الربوتقكاااق  علااا  للتصااديق خطااا  أي إىل اإلشاااا   ويرجااا  القساااري  والااءواج
  املرأ  ضد التمييء أشلا  مجي  عل  القضا 

 تاءا  ال لاانم  التناسالية األعضاا  تشقي  مما سة فإن اللجنة، عل  املعروضة للمعلقما  ووفقاً  -8
 ،CCPR/C/SDN/CO/4 )انظاار للجنااة السااابقة اخلتاميااة املمحظااا  ضااق  ويف الطاارف  الدولااة يف سااا د 
 وعا  املما ساة، ها ه حبظار املتعلاق القاانقن مشارو  عا  حمّدثاة معلقماا  تقدمي يرج  (،١٣ الفقر 
 تشاااقي  جتاااّرماً أحلامااا يتضااام  والااا ي ،١٩٩١ لعاااام اجلناااا ي للقاااانقن املعاااّد  ٢٠١6 عاااام قاااانقن

 مللاف ااة اختاا   أخاارى تاادابر أي عاا  معلقمااا  تقاادمي يرجاا  كمااا  لااانم   التناساالية األعضااا 
 مث : املما سة، ه ه

 الدولاة يف لاانم  التناسالية األعضاا  تشاقي  حااال  عا  شاملة بيام  جتمي  )أ( 
 واإل ام  القضاا ية واملمحقاا  جار ، الاي والت قيقاا  الاقا   ، الشلاوى عد  وع  الطرف،

 صد  ؛ الي
  للض ااي؛ املقدمة والتعقيضا  املفروضة العققاب  )ب( 
 سايما وال لاانم ، التناسالية األعضاا  تشاقي  مبخاطر والتقعية التد ي   و ا  )ج( 
 والدينين  التقليدين والءعما  ابألسر  املتعلقة القرا ا  صن  جها  تستهدف الي الدو ا 

 هلاااا تعرضااات الاااي اجلمااااعي االغتصااااب حالاااة )أ( التالياااة: اال عاااا ا  علااا  الااار  ويرجااا  -٩
 نرتااي، منطقااة يف احللقمااة ماا  مت الفااة ميليشاايا  ِقباا  ماا  واماارأ  عشاار  السا سااة ساا  يف طفلااة
 ٢٠٠ ماا  أكثاار اغتصاااب حا ثااة و)ب( ؛٢٠١٧ األو / يساامرب كااانقن  ١٥ يف  ا فااق ، بقساا 
 يف اتبات قرياة يف الساق انية املسال ة القاقا  أفارا  ما  جممقعاة بقاساطة الفق  قبيلة م  وفتا  امرأ 
 أي عاااا  مفصاااالة معلقمااااا  تقاااادمي ويرجاااا   ٢٠١٤ األو /أكتااااقبر تشااااري  ٣١ يف  ا فااااق  مشااااا 
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 اختا   قانقنية إجرا ا  أي وع  االغتصاب، حباال  املتعلقة اال عا ا  بشأن جر  حتقيقا 
 الشأن  هب ا التقص  مت الي والنتا   األم ، ققا  أفرا  ضد الطرف الدولة جان  م 
 يف اجلنااا ي القااانقن تعاادي  عاا  الطاارف الدولااة قاادمتها الااي ابملعلقمااا  علماااً  اللجنااة وحتااي  -١٠
 ،CCPR/C/SDN/5 )انظار املارأ " ضد العن  مفهقم ضم  تند ج الي "اجلرا ما ب يتعلق فيما ٢٠١٥ عام

 املنااااءي العناااا  جتااااّرم الااااي احملااااد   األحلااااام عاااا  إضااااافية معلقمااااا  تطلاااا  للنهااااا (،٣8 الفقاااار 
 املشد   والعققبة الءم بسب  القصم أبن تفيد الي التقا ير عل  الر  ويرج  الءوجي  واالغتصاب

 يلي: ما بشأن معلقما  تقدمي ويرج  االغتصاب  حاال  ع  اإلبمغ ع  النسا  يثنيان علي 
 والفتياااا ، النساااا  ضاااد العنااا  أشااالا  مجيااا  بشاااأن املقدماااة الشااالاوى عاااد  )أ( 

 اجلنسي؛ والعن  املنءي العن   ل  يف مبا
 الشلاوى؛ ه ه بسب  القضا ية واملمحقا  الت قيقا  )ب( 
 املفروضة؛ العققاب  وطبيعة اإل انة أحلام عد  )ج( 
  للض ااي؛ املتاحة االنتصاف سب  ) ( 
 والطيب  والنفسي القانقي الدعم  ل  يف مبا العن ، لض ااي املقدمة املساعد  )ها( 
 ماااا  إفااااا ا  أو شاااالاوى وجاااق   ون حتقيقااااا  جتااااري الساااالطا  كانااات  إ ا مااااا تقضااااي  ويرجااا 
 والقضاااا  العاااامن املااادعن تقعياااة لاااءاي   املتخااا   اخلطاااقا  مجيااا  إىل واإلشاااا   الضااا ااي، جانااا 
 املنءي  العن   ل  يف مبا والفتيا ، النسا  ضد العن  بشأن اجلمهق  وعامة

 (2٦و ١٧و ٧و ٦و ٣و 2 )املواد اإلجنابية واحلقوق العمدي اإلجهاض  

  إ ا ماااا بياااان يرجااا  ،١٩٩١ لعاااام اجلناااا ي القاااانقن مااا  ١٣6و ١٣٥ املاااا تن ضاااق  يف -١١
 العماااادي  اإلجهاااا  بتجااارمي املتعلقااااة التشاااريعا  يف النظااار إعاااا   تعتااااءم الطااارف الدولاااة كانااات
 يلي: ما بشأن السابق، الدو ي التقرير لتقدمي التالية الفرت  ع  مفصلة بيام  تقدمي ويرج 

 سرية؛ بطريقة تتم الي العمدي اإلجها  حاال  ع  النامجة القفيا  )أ( 
  هلا؛ تعرض  الي والعققاب  العمدي اإلجها  مبما سة املدام  النسا  )ب( 
 تقااااااادمي ويرجاااااا  العماااااادي  اإلجهااااااا  مما ساااااااة بسااااااب  املاااااادانن األشااااااخاص )ج( 
 تقفر وضمان اإلجها ، بعد الرعاية عل  النسا  حصق  لضمان املتخ   التدابر ع  معلقما 
 ابإلجهاا   املتعلقاة اإلجارا ا  عل  الص ية الرعاية ومقدمي الطيب احلق  يف للعاملن التد ي 
 احلما ، ومقانا  واإلجنابياة اجلنساية الصا ة خادما  تقافر مدى ع  معلقما  تقدمياً أيض ويرج 
 الشأن  هب ا البلد أحنا  مجي  يف والفتيا  والفتيان والنسا  الرجا  وتثقي 

 الالإنساانية  و القاساية العقوباة  و املعاملة ضروب من وغريه التعذيب وحظر احلياة، يف احلق  
 (١2و ٩و ٧و ٦و 2 )املواد املهينة  و

 (،8 الفقار  ،CCPR/C/SDN/CO/4 )انظار للجناة الساابقة اخلتامياة املمحظاا  إىل ابإلشا   -١٢
 اآليت: ع  معلقما  تقدمي يرج 
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 املنااااطق يف الناااا  إطااام  وقااا  نطاااا  بتقساااي  يتعلاااق فيماااا الطااارف الدولاااة نياااة )أ( 
  األ   ؛ والني  كر فان  جنقب وواليي  ا فق  يف ابلنءا  املتأثر 

 النطااا  واسااعة هجمااا  عاا  مساا ولة احللقميااة القااقا  أبن تفيااد الااي التقااا ير )ب( 
 األمااار ،٢٠١6-٢٠١٤ الفااارت  خااام   ا فاااق  ووسااا  مشاااا  يف التمااار  ملاف اااة محااام  خااام 
 اآلالف؛ عشرا  وفرا  األ وا  يف كبر   خسا ر وقق  ع  أسفر ال ي

 "الااادخان اساااتخدمت الساااق انية احللقمياااة القاااقا  أبن تفياااد الاااي اال عاااا ا  )ج( 
 ؛٢٠١6 وأيلق /سبتمرب الثاي/يناير كانقن  بن مر  جب  يف وقعت الي اهلجما  أثنا  السام"

 ظاارف أي يف اإلنسااان حلقااق  انتهاكااا  وقااق  عاادم لضاامان املتخاا   التاادابر ) ( 
 مبقافقتها؛ تعم  الي أو الدولة لسيطر  اخلاضعة واجلماعا  الدولة ققا  جان  م  الظروف م 

 اجملمقعاااا  إىل املعااادا  أو املااااي الااادعم تقااادمي عااادم لضااامان املتخااا   التااادابر )ها( 
 للمدنين؛ املتعمد االستهداف يف تشا   الي

 اخلطاااااااار  االعتاااااااادا ا  لضاااااااا ااي الم مااااااااة احلمايااااااااة لتااااااااقفر املتخاااااااا   التاااااااادابر )و( 
 النءا ؛ مناطق م  الفا ي  واألشخاص

 واجملمقعاا  الساق انية القاقا  ترتلبهاا الي االنتهاكا  من  إىل الرامية التدابر ) ( 
 ممحقااة أجاا  ماا  املختصااة الدوليااة احملاااكم ماا  والتعاااون عليهااا، واملعاقبااة املاادنين ضااد األخاارى
  النءاعا ؛ ه ه بداية من  اإلنسان حقق  انتهاكا  ع  املس ولن األشخاص ومعاقبة

 املتعلقااااااة واحملاكمااااااا  الت قيقااااااا  إجاااااارا  تعجياااااا  لضاااااامان املتخاااااا   التاااااادابر ) ( 
 و اي   ،٢٠٠٣ شابا /فرباير منا   ا فاق  يف ا تلبات الاي اإلنساان حلقاق  اجلسايمة ابالنتهاكا 

 املختصة  الدولية احملاكم  ل  يف مبا الدولية، املسا لة آليا  م  التعاون
 (،١٤ الفقر  ،CCPR/C/SDN/CO/4 )انظر اللجنة ع  الصا    السابقة التقصية إىل وابإلشا   -١٣

 يُعاقاا  الااي اجلاارا م قا مااة مراجعااة ويرجاا  اإلعاادام  عققبااة إللغااا  املتخاا   اخلطااقا  بيااان يرجاا 
 اجلاارا م أشااد علاا  إال اإلعاادام عققبااة فاار  عاادم لضاامان املتخاا   التاادابر وبيااان ابإلعاادام، عليهااا

 الاي التقاا ير علا  التعلياق ويرجا  العهاد  ما  (٢)6 املاا   يف عليا  املنصاقص الن ق عل  خطق  ،
 ٢٧ املاا   علا  التعلياق أيضااً  ويرجا  ابإلعادام  علايهم ُحلام شاخ  ٣٠٠ حاقاي هناا  أبن تفيد
 اإلعادام، عققباة لتنفيا  كقسيلة  الرجم استخدام عل  تن  الي ،١٩٩١ لعام اجلنا ي القانقن م 

 عا  معلقماا  تقادمي ويرجا  القضا   ها ا تغيار الطارف الدولاة تعتءم وه  الصل   إىل ابإلضافة
 علا  تن  الي (،٢)٩ املا   جلع  ٢٠١٤ لعام ابلبشر االجتا  ملاف ة قانقن لتعدي  تدابر أي

 متطلباا  ما  متقافقاة للعققباة، املشاّد   االجتاا  حااال  ما  تساعة يف اإلعدام عققبة فر  جقا 
 الساابق، الادو ي التقريار لتقادمي المحقاة الفارت  عا  بياام  تقادمي ويرج  العهد  م  (٢)6 املا  
 اآليت: ع  واجلنسية، والس  اجلن  نق  حس  مصنفة

 صد  ؛ الي اإلعدام أحلام عد  )أ( 
 اإلعدام؛ حلم تنفي  ينتظرون ال ي  األشخاص عد  )ب( 
  اجلرمية؛ فئة حس  أعدمقا، ال ي  األشخاص عد  )ج( 
 ختفيفها  مت الي األحلام عد  ) ( 
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 ١6 الفقاااارتن ،CCPR/C/SDN/CO/3 )انظاااار للجنااااة السااااابقة التقصاااايا  إىل وابإلشااااا   -١٤
 القااااانقن مشاااارو  عاااا  معلقمااااا  تقاااادمي يرجاااا  )أ((،١٥ الفقاااار ، CCPR/C/SDN/CO/4و ،٢6و

 كاااان  إ ا ماااا وتقضاااي  للتعااا ي ، تعريفااااً  يتضااام  والااا ي ،١٩٩١ لعاااام اجلناااا ي للقاااانقن املعاااد 
 الدولااة كاناات  إ ا مااا بيااان اخلصااقص وجاا  علاا  ويرجاا  العهااد  ماا  ٧ املااا   ماا  يتقافااق االقاارتا 
 إىل تصاا  ملااد  احلااب  علاا اً حالياا تاان  الااي التعاا ي ، جرميااة علاا  العققبااة تشااديد تعتااءم الطاارف
 تلااااقن أن وكفالااااة (،٥٣ الفقاااار  ،CCPR/C/SDN/5 )انظاااار ماليااااة غرامااااة  فاااا  و/أو أشااااهر ثمثااااة

 التعااا ي  مبما ساااة املتعلقاااة اال عاااا ا  علااا  الااار  ويرجااا  اجلرمياااة  جساااامة مااا  متناسااابة اجلاااءا ا 
 يااااد علاااا  ساااايما وال األوي، الت قيااااق وأثنااااا  علاااايهم القااااب  إلقااااا  عنااااد السااااجنا  معاملااااة وسااااق 

 اآليت: ع  مفصلة معلقما  تقدمي ويرج  الققانن  إبنفا  املللفن املقظفن
 يرتلبهاااا الاااي املعاملاااة وساااق  التعااا ي  ا عاااا ا  يف للت قياااق املتخااا   التااادابر )أ( 
 القانقن؛ إنفا  مقظفق

 وإ انتهم؛ حماكمتهم جر  ال ي  األشخاص عد  )ب( 
  الض ااي؛ تعقي  )ج( 
 علااا  الااار  يرجااا  كماااا  وأسااارهم  والشاااهق  التعااا ي  لضااا ااي امللفقلاااة احلماياااة ) ( 
 فيهاا مباا مشاروعة، غار بقساا   عليهاا احلصاق  ياتم الاي األ لاة تقب  احملاكم أبن تفيد الي التقا ير

 اتفاقيااااة علااا  للتصاااديق خطااا  أي إىل اإلشاااا   ويرجاااا  التعااا ي   حتااات تنتاااء  الاااي االعرتافاااا 
 املهينة  أو المإنسانية أو القاسية العققبة أو املعاملة ضروب م  وغره التع ي  مناهضة

 ١٠ الفقااااااار  CCPR/C/SDN/CO/3 )انظااااااار للجناااااااة الساااااااابقة التقصااااااايا  إىل وابإلشاااااااا   -١٥
 أجااا  مااا  املتخااا   اخلطاااقا  عاا  معلقماااا  تقااادمي يرجااا  (،١6 الفقاار  ،CCPR/C/SDN/CO/4و

 هااتن ما  أي اساتخدام ومنا  اجلناا ي النظام م  األطراف، وبرت اجللد مث  البدنية، العققبة إلغا 
 تفر  البدنية العققبة كانت  إ ا ما بيان ويرج  الصلة   ا  التشريعا  إلغا  حن إىل العققبتن

 اختا هاا جيري الي اخلطقا  ع  مفصلة معلقما  تقدمي ويرج  أطفا   يرتلبها الي اجلرا م عل 
 والنسااا  الرجااا  وتعاار  الااءم مجتاارّ  والااي ،١٩٩١ لعااام اجلنااا ي القااانقن ماا  ١٤6 املااا   لتعاادي 
 جلد   ١٠٠ اجللد لعققبة أو  مجاً  اإلعدام خلطر
 يلي: ما بشأن الت قيقا  نتا   ع  معلقما  تقدمي ويرج  -١6

 مبديناااااة اجلامعاااااة يف نُظمااااات الاااااي االنتخاااااااب  خااااام  هاشااااام بلااااار أباااااق مقتااااا  )أ( 
 ؛٢٠١6 نيسان/أبري  ١٩ يف كر فان،  مشا  األبي ،
 الااقطي واملخااابرا  األماا  جهااا  ماا  أفاارا  يااد علاا  ويااق الصااا   حممااد مقتاا  )ب( 

 معا ضاان وطاامب لل لقمااة مااقالن طاامب باان اجلااامعي احلاارم يف وقعاات الااي االشااتباكا  أثنااا 
  ؛٢٠١6 نيسان/أبري  ٢٧ يف

 طالا  وهاق القطي، واملخابرا  األم  جها  بقاسطة إبراهيم قمر صم  احتجا  )ج( 
 القاحد  عبد فصي -السق ان حترير جليش اتبعة طمبية سياسية منظمة إىل ينتمي  ا فق  م 
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 (22و 2١و ١٩و ،٩و ٧و ٦ )املواد للقوة املفرط االستخدام  

 االساااتخدام بشاااأن الطااارف الدولاااة يف املطبقاااة القانقنياااة املعااااير عااا  معلقماااا  تقااادمي يرجااا  -١٧
 يف املعااير ها ه ومصاد  القاقانن، إبنفاا  املللفان املاقظفن ِقبا  ما  النا ية واألسل ة للقق  املتناس 

 املعااير تلا  امتثاا  لضامان الطارف الدولاة اخت  ا الي اخلطقا  تقضي  ويرج  احمللي  القانقن إطا 
 النا ياااة، واألسااال ة للقاااق  القاااقانن إبنفاااا  املللفااان املاااقظفن ابساااتخدام املتعلقاااة األساساااية للمباااا ئ
 العملية  املما سة يف املعاير لتل  األم  وأفرا  القانقن إبنفا  املللفن املقظفن احرتام وكفالة
 سايما وال متناسبة، وغر مفرطة بصق   القق  ابستخدام املتعلقة التقا ير عل  الر  ويرج  -١8

 تقاادمي ويرجاا  احملتجاان  ضااد للاادمق  املسااي  والغااا  املطاااطي والرصاااص احليااة الاا خر  اسااتخدام
 املظاااهرا  يف للت قيااق أُنشاائت الااي الااثم  احللقميااة الت قيااق جلااان اسااتنتاجا  عاا  معلقمااا 

 بقتا  األما  قاقا  قياام إىل وأ   ،٢٠١٣ األو /أكتاقبر وتشاري  أيلق /سابتمرب يف انادلعت الي
 اآليت: ع  مفصلة معلقما  تقدمي ويرج  السلمين  املتظاهري  م  العشرا  وإصابة

 الفااارت  خااام  وقعااات الاااي املظااااهرا  خااام  واجلرحااا  للقتلااا  اإلمجااااي العاااد  )أ( 
 والس ؛ اجلن  نق  حس  مصنفاً  ابلتقرير، املشمقلة

 اإلصااب ؛ أو القفيا  أسباب )ب( 
 الت قياق جارى الا ي  األم  ققا  وأفرا  القانقن إبنفا  املللفن املقظفن عد  )ج( 

  املفروضة؛ العققاب  وطبيعة وإ انتهم وحماكمتهم معهم
 الض ااي  عليها حص  الي التعقيضا  ) ( 

 معاملاااة يف حاااريته  املسااالوبة األشاااخاص وحاااق شخصااا  علااا  واألماااان احلرياااة يف الفااارد حاااق  
 (22و 2١و ١٩و ١4و ١2و ١0و ٩و ٧ املواد) إنسانية

  ماااااة تقجيااااا   ون والتعسااااافي املطاااااق  ابالحتجاااااا  املتعلقاااااة التقاااااا ير علااااا  التعلياااااق يرجااااا  -١٩
 والناشااطقن والطاامب، اإلنسااان، حقااق  عاا  املاادافعقن ساايما وال حماكمااة، إىل األشااخاص تقاادمي أو

 تقاااادمي ويرجاااا  احللقمااااة  ينتقاااادون أهناااام يُعتقااااد الاااا ي  واألطبااااا  واحملااااامقن، والشااااباب، السياساااايقن
 ٤8 غضااااقن يف قااااا  علاااا  واحملتجااااءي  املعتقلاااان عاااار  لضاااامان املتخاااا   التاااادابر عاااا  معلقمااااا 
 التعسفي  أو القانقي غر االعتقا  لض ااي املتاحة االنتصاف سب  ومن هم ساعة،
 اإلملانيااااا  عاااا  االحتجااااا ، مرافااااق حساااا  ومصاااانفة حمدثااااة، بيااااام  تقاااادمي ويُرجاااا  -٢٠

 ملعاجلاة اختا   الاي التادابر وحتدياد البلاد، يف االحتجا  أماك  جلمي  والفعلية الرمسية االستيعابية
  عادم منهاا أماق  جبملاة املتعلقاة التقاا ير ضاق  يف و لا  الساجقن، يف األوضاا  وحتسن االكتظاظ

 احملتجءي   ضد العن  ومما سة الص ي، والصرف املياه تقفر وعدم الص ية، الرعاية كفاية

 (2٦و ١4و ٧و ٦و 2 )املواد الدولة موظفي وحصانة العدل إقامة  

 ٩ الفقاااااااار  ،CCPR/C/SDN/CO/3 )انظاااااااار للجنااااااااة السااااااااابقة التقصاااااااايا  إىل ابإلشااااااااا   -٢١
 إللغااااااا  املتخاااااا   التاااااادابر عاااااا  معلقمااااااا  تقاااااادمي يرجاااااا  (،١٧ الفقاااااار  ،CCPR/C/SDN/CO/4و

 التالية: املقا 
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 ؛٢٠١٠ لعام القطي األم  قانقن م  (٣)٥٢ املا   )أ( 
  ؛٢٠٠8 لعام الشرطة ققا  قانقن م  (٢)٤٥ املا   )ب( 
 مااا  احلصاااانة متااان  الاااي ،٢٠٠٧ لعاااام املسااال ة القاااقا  قاااانقن مااا  (٢)٣٤ املاااا   )ج( 
 تقضاي  ‘١‘ يرجا : الصاد ، ها ا ويف الاقطي  واملخاابرا  األما  جها  ألفرا  القضا ية املمحقة
 تقاادمي ‘٣‘ احلصااانة؛  فاا  طلبااا  قبااق  أو  فاا  أسااباب تقضااي  ‘٢‘ احلصااانة؛  فاا  وإجاارا ا  ققاعااد
 ما  أفارا  عا  القضاا ية املمحقاة ما  احلصاانة لرفا  ُقدمت الي الطلبا  عد  ع  مصنفة بيام 
 ماااا  الدولااااة   ااااي  حصااااانة علاااا  احمللااااي القااااانقن ياااان  وهاااا  الااااقطي  واملخااااابرا  األماااا  جهااااا 
 اإلنسان  حقق  انتهاكا  عل  القضا ية املمحقة

 السااا ان وتشاااريد واملهااااجرون، اللجاااو  وملتمساااو الالجئاااون فااايه  مبااان األجاناااب، معاملاااة  
 (2٦و ١٣و ٩و ٧و ٦و 2 )املواد

 ،CCPR/C/SDN/CO/4 )انظاااااااار للجنااااااااة السااااااااابقة اخلتاميااااااااة املمحظااااااااا  إىل ابإلشااااااااا   -٢٢
 اآليت: ع  معلقما  تقدمي يرج  (،٢٣ الفقر 

 ترحياااااا  أن ماااااا  للتأكااااااد العمليااااااة املما سااااااة ويف القااااااانقن يف املتخاااااا   التاااااادابر )أ( 
 القانقنياااة األصاااق  مراعاااا  كفالاااة  مااا  العهاااد، ألحلاااام وفقااااً  ياااتم اإل يرتياااقن، فااايهم مبااا  األجانااا ،

 القسرية؛ اإلعا   وعدم
 المجئ؛ مركء حتديد إجرا ا  فرت  طق  )ب( 
 حظاار صاادو  إملانيااةو  البلااد يف البقااا  يف االجتااا  ضاا ااي ماا  األجاناا  حااق )ج( 
 القسرية؛ لانعا   صري 

 وإيطالياا الطارف الدولاة بن عليها التققي  مت الي ابهلجر  املتعلقة التفاهم م كر  ) ( 
 شرعين"؛ غر "مهاجري  يعتربون ال ي  الثالثة البلدان  عااي إعا   تبسي  هبدف

 عااااا  واجلنساااااية، والسااااا  اجلااااان  ناااااق  حبسااااا  مصااااانفة إحصاااااا ية، معلقماااااا  )ها( 
 مت الا ي  ‘٢‘ قانقنياة؛ غار بصاق   الطارف الدولاة  خق  بسب  احتجءوا ‘١‘ ال ي : األشخاص
 قاارا  السااتئناف  عاقى قاادمقا الا ي  ‘٣‘ أو املقصااد؛ بلاد وحتديااد الرتحيا ، يقاجهااقن أو تارحيلهم
 اإلجرا ا ؛ ه ه ونتا   الرتحي ،
 إىل إيطالياااا حلقماااة لاااتهم حّ   ا فاااق  أبناااا  مااا  ٤8 ‘١‘ وحالاااة: ملاااان حتدياااد )و( 
 حلقاق  الم ماة احلماياة تلفا  مل أهناا يبادو إجارا ا  وفق ٢٠١٧ آب/أغسط  ٢٤ يف السق ان
 مقاطنااً  ٣6 ‘٣‘ الساق ان؛ إىل األ  نياة السالطا  لاتهم حّ  ساق اي ماقاط  8٠٠ ‘٢‘ اللجق ؛ ملتمسي
 ؛٢٠١٧ متق /يقلي  يف السق ان إىل مصر  حلتهم سق انياً 

 معظمهام اللجاق ، ملتمساي م  6٥ تعر  ‘١‘ يلي: مبا تفيد الي اال عا ا  ) ( 
 ما  بسيا  أ جلهم وأعقاب ظهق هم عل  جلد  ٤٠اجللد لعققبة إ يرتاي، م  وبعضهم إثيقبيا م 

 الساالطا  قيااام ‘٢‘ علياا ؛ القااب  إلقااا  فااق  ماانهم ٤٠ وترحياا  ،٢٠١٧ شاابا /فرباير يف اجللااد
 آب/ ٢٩ يف إ يااااارتاي إىلاً عامااااا ١٧و ١٥ بااااان أعماااااا هم تااااارتاو اً قاصااااار  ٣٠ برتحيااااا  الساااااق انية
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 ساااجنا  كاااانقا  رتايً ياااإ   ٣6 برتحيااا  ٢٠١٧ أيلق /سااابتمرب ١٧ يف القياااام ‘٣‘ ؛٢٠١٧ أغساااط 
 حمام  إىل الفعا  القصق  م  متلينهم  ون قانقنية، غر بصق   البلد  خق  بسب 
 بداياااة منااا اً  اخليااا شااار وا الااا ي  عاااد  يقاااد  اللجناااة، علااا  املعروضاااة للمعلقماااا اً ووفقااا -٢٣
 السااااابقة اخلتاميااااة املمحظااااا  ضااااق  ويف شااااخ   مليااااقن ٢.6 بااااا ٢٠٠٣ عااااام  ا فااااق  يف النااااءا 
 الااي التاادابر عاا  حمّدثااة معلقمااا  تقاادمي يرجاا  (،٩ الفقاار  ،CCPR/C/SDN/CO/4 )انظاار للجنااة
 يفاً  اخلي للمشر ي  والفعالة اللافية احلماية وضمان الداخلي التشريد ملن  الطرف الدولة اخت  ا

 حقااق  حلمايااة املتخاا   التاادابر عاا  معلقمااا  تقاادمياً أيضاا ويرجاا  املخيمااا   وخااا ج املخيمااا 
 يعيشاقن الا ي  املشار ي  ما  اآلالف مئاا  يقجاد حيا  اخلرطاقم، ويف الناءا ، منااطق يف املدنين

 وجااااا  علاااا  ويرجاااا  املااااادنين  ضااااد األماااا  قاااااقا  ترتلبهااااا الااااي التجااااااو ا  ومناااا  خميمااااا ، يف
 يف والقارى املادنين استهداف تعمد  األم  ققا  أبن تفيد الي اال عا ا  عل  الر  اخلصقص
 أكاارب كلمااا،  خماايم يف احملتجاان علاا  النااا  أطلقاات وأهنااا  ا فااق ، وساا  يف ماار  وجباا  النقبااة جبااا 
 األق   عل اً شخص ٢٠ وإصابة أشخاص ٥ مقت  ع  أسفر مما  ا فق ، جنقب يف للنا حن خميم

 (8 )املادة ابألشخاص االجتار  

 يف والفتيااا  النسااا  ساايما وال ابلبشاار، االجتااا  اب  اي  املتعلقااة التقااا ير علاا  الاار  يرجاا  -٢٤
 املتخا   التادابر بياان ويرجا  أعضاا هم  وبيا  االجتاا  ها ا ض ااي وقت  واخلرطقم، السق ان شر 
 ويرجاا  ومحااايتهم  االجتااا  ضاا ااي وحتديااد ابألشااخاص، االجتااا  مللاف ااة الطاارف الدولااة قباا  ماا 
 االجتااا  ضاا ااي عاا  والبلااد، والساا  اجلاان  نااق  حساا  مصاانفة إحصااا ية، بيااام  تقاادمياً أيضاا

 الطبيااة املساااعد   لاا  يف مبااا هلاام، املقدمااة اخلاادما  عاا  مفصاالة معلقمااا  وتقاادمي ابألشااخاص،
 بساب  حقكماقا الا ي  احللقمياقن، املسا ولقن فايهم مبا  األشاخاص، عاد  بيان ويرج  والنفسية 
 القضااي  ه ه نتا   وع  الصلة،  ا  اجلرا م أو ابلبشر االجتا 

 (2٥و 22و 2١و ١٩ )املواد اجلمعيا  وت وين السلمي والتجمع التعبري حرية  

 يلي: مبا املتعلقة التقا ير عل  الر  يرج  -٢٥
 عا  وتققيفهاا حملماة، ما  أمار  ون أايم ثمثاة إىل تصا  ملاد  الصا   إغام  )أ( 
 طقيلة؛ لفرتا  الصدو 

  الص  ؛ م  كاملة  طبعا  مصا    )ب( 
 جهااا  ِقباا  ماا  واالسااتجقاب واالحتجااا  واملضااايقة للرتهياا  الصاا فين  تعاارّ  )ج( 
 كاانقن  ٧ يف الاقطي، واملخاابرا  األما  جهاا  قياام علا  التعليق ويرج  القطي  واملخابرا  األم 

 واخلارب، والصاي ة، وامليادان، والقارا ، واملساتقلة، التياا ، صا   طبعاا  حبجء ٢٠١8 الثاي/يناير
 اجلرياد  صا يفة يف عماق  كاتا   حبظر املخابرا  جها  قرا  و ا  املرب ا  تقضي  ويرج  والقط  
 تقضاي اً أيضا ويرجا  احلظار  ماد  وتقضاي  ،٢٠١6 األو / يسامرب كاانقن  منا  اللتاباة م  ومنع 
 واملطبقعااا  للصاا افة القااقمي اجمللاا  لاادى مسااجلن الصاا فين مجياا  يلااقن أن اشاارتا  ماارب ا 
 تُاااد ج الطااارف الدولاااة أبن تفياااد الاااي التقاااا ير علااا  الااار  ويرجااا  مباشااار   الااار ي  إلشاااراف اخلاضااا 
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 أسااااباب أي  ون ساااافرهم، علاااا اً قيااااق  وتفاااار  سااااق ا  قااااقا م يف اإلنسااااان حقااااق  عاااا  املاااادافعن
 سنقا   مخ  إىل سنتن م  الشغ  عل  القصقى العققبة  اي   أسباب  كر ويرج  هة وجي
 ألحاااءاب العاماااة االجتماعاااا  علااا  قياااق  بفااار  تفياااد الاااي التقاااا ير علااا  الااار  ويرجااا  -٢6

 القطي: واملخابرا  األم  جها  فيها قر  الي احلاال   ل  يف مبا املعا ضة،
 حمماق  م سسا ، إلعادام السانقية ابل كرى اجلمهق ي احلءب احتفا  تنظيم من  )أ( 

  ؛٢٠١8 الثاي/يناير كانقن  يف ط ، حممد
 الساااق اي الشااايقعي احلاااءب مهاااا املعا ضاااة، السياساااية األحاااءاب مااا  اثنااان منااا  )ب( 
  ٢٠١8 شبا /فرباير يف اخلرطقم يف عامة مناسبة تنظيم م  السق اي، امل متر وحءب

 (١8 )املادة واملعتقد والدين الضمري حرية  

 عبااا  ، وأماااك  كنااا    هاادم علاا  األماا  قااقا  إبقاادام املتعلقااة التقااا ير علاا  الاار  يرجاا  -٢٧
 الت ديااد وجاا  علاا  ويرجاا  جديااد   كنااا    لبنااا  تااراخي  إصاادا   فاا  و ا  السااب  وتقضااي 
 سااقاب منطقااة يف السااق انية املسااي  طا فااة كنيسااة  مبااى هاادم أسااباب عاا  مفصاالة معلقمااا  تقاادمي

 ويرجاا   ٢٠١٧ عااام اخلرطااقم يف ابلقا سااية السااق انية املسااي  طا فااة وكنيسااة ابخلرطااقم، األ اضااي
 ويرجااا  ُهااادمت  الاااي العباااا   أمااااك  عااا  تعقيضاااا  لتقااادمي آلياااا  هناااا  كانااات  إ ا ماااا تقضاااي 
 التابعاااة احللقمياااة غااار املنظماااا  أوقفااات الطااارف الدولاااة أبن تفياااد الاااي التقاااا ير علااا  الااار اً أيضااا

 القساوسااااة  ماااا اً عااااد  واحتجااااء  البلااااد، مبغااااا    أجاناااا  مسااااي ين عمااااا  وأماااار  لللنااااا  ،
 يلي: ملا تعرضقا ال ي  املسي ين الدينين الءعما  عد  ع  معلقما  تقدمي ويرج 

 القطي؛ واملخابرا  األم  جها  قب  م  واالحتجا  التققي  )أ( 
  واإل انة؛ املمحقة )ب( 
 حساا  القاا  حالااة عا  حمّدثااة معلقمااا  تقاادمي ويرجا  حبقهاام  عقااقاب  فار  )ج( 

 بيااارت اجلنساااية، التشااايلي اإلغاثاااة مقظااا  مهاااا - أخااارين مساااي ين وشخصااان اتو  الااارحيم عباااد
 ضااد جباارا م اخلرطااقم يف حملمااة أمااام ا مااا اللاا ان -  ا فااق  ماا  املااقىل عبااد املاانعم وعبااد جا ياا ،
 اإلعدام  عققبة تستقج  الدولة
 يف والاادي  الضاامر حريااة يف احلااق لضاامان املتخاا   التاادابر عاا  معلقمااا  تقاادمي ويرجاا  -٢8

  ياا  إىل اإلساامم ماا  الت ااق  قااانقمً  جيااق  كااان  إ ا مااا تقضااي  ويرجاا  العمليااة  واملما سااة القااانقن
 التادابر هاي وماا الار  ، عل  فرضها ميل  الي العققاب  هي ما ك ل ،  األمر يل  مل وإ ا آخر،

 بغياااااة ١٩٩١ لعاااااام اجلناااااا ي القاااااانقن مااااا  ١٥٢و ١٢6و ١٢٥ املاااااقا  أحلاااااام لتعااااادي  املتخااااا  
 الا ي  وعاد  الار   جبرمياة ا ماقا الا ي  األشاخاص عاد  بياان ويرجا  العهاد  أحلاام ما  مقا متها
 الاا ي الااءي بسااب  النسااا  مبمحقااة تفيااد الااي التقااا ير علاا  الاار  ويرجاا  حبقهاام  أحلااام صااد  

 عاد  عا  معلقماا  تقادمي يرجا  الصاد ، ها ا ويف احمللاي  اإلساممي اللبااس آ اب م  يتقافق ال
 القضااي  ه ه يف حبقه  فرضت الي والعققاب  ممحقته  جر  الميت النسا 

    


