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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  *اخلتامية بشأن التقرير الدوري اخلامس للسوداناملالحظات   
نظررررررررة  ملعنيةررررررررن ملن ة ررررررررن دورررررررر ل ملونارررررررر     ملع وة ررررررررة ملعرررررررر     مل رررررررر    عنارررررررر  مل   -١
(CCPR/C/SDN/5     جناررررررر   )3533  3532 (CCPR/C/SR.3532  3533     ملن وررررررر ،)

 25   ملن وررررر    ،3556 جناررررر       ملع مررررر   .20١8 شرررررة ل ملك وبر  ررررر  ة  ١0  9  
 ، هذه ملنالحظ   مل     ن.20١8 شة ل ملك وبر    ة 

 مقدمة -ألف 
 ةحررا ملعنيةررن   ورر ر ملع وة ررة ملعرر     مل رر    عنارر  مل      عرر ه   ن ن  رر   ملعرر مل     -2

ف رررو.    رررةق عرررل  وررر  ةه  عاةهرررن ن  ررر  ح مل هررر  ملعطةررر أ  رررد  فررر  ملع  عرررن ملع رررة   شررر   ملع ررر مل   
   ةق ملعنيةن عل مل  ة هن  عن  عن ملع ة  ن  ق   و  رل           رن  ةا ذ رحك م ملع   . عملن خذ  

(CCPR/C/SDN/Q/5/Add.1(  عنررررئ ق امررررن ملنارررر ا )CCPR/C/SDN/Q/5  هررررو       م ن رررر  ،)
 شا  ن.   ف   ة   ملع

 اجلوانب اإلجيابية -ابء 
 ملع ة : ةحا ملعنيةن  ع  مل   ملع شة   ن  ملنؤسا ن ملع  ع ن ملعيت ملختذهت  ملع  عن  -3

 ؛20١٤ عاةنملع م   ق ن    ةظ م ملعني أ  )ر( 
 ؛203١-20١6ملعا  سن ملع طة ن نك فحن ملع ةف ض  ملنةر  عنارت   )ق( 
 ؛ 20١5ملسرتمل  ي ن إهن أ ملعز ملج ملنطكة عاةن  )ج( 
السرررتمل  ي ن ملع طة رررن عنولرر أ عنرررئ  شرر  و ملكعلررر أ ملع ة سرررن ن ملع ةا ررذ ملرررر    ع ) ( 
 .20١8-2008عنارت   ملكنث  ن

 عرر    ملعررذ   ؤ  ررو ملعارر  مل   ررل ح ررع ملس لرر ف و ع رر   ه ارر   ررل  ً   ةرر ه ملعنيةررن ر لرر -٤
 ملعالجئ .

__________ 

 (.20١8 شة ل ملعث ينبن فمرب  2 -ملك وبر    ة   شة ل 8) ١2٤ملع م هت  ملعنيةن      هت   *
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 قمررد   ة    ر و  ةرد إىل 20١٤عر م   ملع ررة   ملع  عرررن  نلرم م ً   ةحرا ملعنيةرن ر لر -5
رر ملك ررم ملن حرر     ال ا ق ررن ملالنرر    كشررخ خب،    هررن ملعةرررا أ  ملكطاررر و،  ملن  قطررن عن رررو، ملنكم 

 نك فحن ملرةمين ملنةظمن عرب ملع طة ن.

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
 تنفيذ العهد يف إطار النظام القانوين الوطين  

 ،2005 ررل ملع سرر    ملالن ورر   عاررةن  2٧ ررل ملنرر     3أبحكرر م ملعاوررة   ً حترر ا ملعنيةررن عنمرر -6
مةن   ملال ا ق رررر   ملع  ع ررررن رورررر ل ملونارررر   عنررررئ ر   رررر  ملرورررر ل  ملرررررة   ملنلرررر  ررررة  ملعرررريت

ر لررر ً  ً .  حتررر ا ملعنيةرررن عنمرررملع سررر    ملنصررر  ل عن  ررر   رررل قطررر  ملع  عرررن ملع رررة  جرررزأ ال   يرررزر  رررل 
ق   ررو ملع  عررن ملع ررة   ررل   ن  رر   إضرر ف ن  ا  هرر  ر  ملرورر ل  ملرررة   ملنةصرر خب عن  رر     مبرر 

 جرا ملع سر    ملالن ور  . أر  ر  ملعنيةرن   رةق ملع     نز ن  جرزأ ال   يرزر  رل ملعور ن   ملعار  ملين مب
. مم  سررنً  عررل قنو ر  إ ملأ عرر م  ضر ق   ط ررا رحكر م ملع  رر    ملعور ن   ملعرر طي  رسرطو     عن رروملً جمر  

ر ثنن عنئ حر ال   طر  ف  ر  رنرو جرة    ا ش   أب   ش  ملعنيةن  ذعك إىل ر  ملع  عن ملع ة  مل 
 (. 2  حم  م   ططوت  نك ملكحك م )ملن    ملع    ر  م حم  م   ر  ر ملالح ي ج أبحك م

ينبغييي للدوليية الأييُر أن تحلعوييا احلقييوق املنيفييوص عليهييا يف العهييد إعوييا    ييامال    -٧
وينبغيييي للدولييية الأيييُر أن تتإليييذ تيييدابض إل  ييياء وعيييي القايييا  وا يييام  وامليييدع  العيييام  

ا هليا  وينبغيي للدولية الأيُر أبحكام العهد مبا يكفا مراعا  ا ا م الوطنية أحكامي  وتأبيقهي
اتمييا   امتثيياق اوانينهييا الوطنييية امتثييا    مبييا يكفيياأن تعجييا بتنفيييذ عولييية اإلصييالع التشييريعي 

للوعاهييييدات الدولييييية اليييي  صييييدال عليهييييا وأييييق اأصييييوق  وينبغييييي هلييييا أن تنظيييير أياييييا  يف 
نظيييير يف ا ناييييوام إرب الكوتو ييييوق ا ألتييييياري اأوق امللذييييق ابلعهييييد  الييييذي ييييين  عليييي  ال

 البالغات الفردية  

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  
  رعلرر ا   ةحررا ملعنيةررن     رر   ارر   ملعنيةررن ملع طة ررن رورر ل ملونارر     اررا  ا ارر    -8

،   الحررم  رد ملال   رر ق ر  ملعنيةرن ال عررن هررالح ن  نورو ملعشررك    ملعاة  رن  ملع حو ررا ف  رر ،  رؤرةملً 
 ررررل قرررر ن   ملعنيةررررن ملع طة ررررن رورررر ل  9 ررررل ملنرررر    )ق( (2 هررررو هررررالح ن  ررررة  عن  رررر  ملعاوررررة  )

 ً ملونا  . أ  ر  ملعنيةن  الحم  ونرا ر  رعلر أ ملعنيةرن    ةر    رل قطر   ار   ملرم    رن،  فور
   رل ملع سر    ملالن ور  ، ممر   ثر  شر ملأ   شر   ملسر والع ن هرذه مل  ئرن  ١٤2 ل ملن     ١عناوة  

نيةن   ةقن   ملرص    ملعيت   م د هب   اؤ ع      م   (،  ر  ق    ملع2)ملن     ملنم  سن ملع من ن
 ر  ه(. 38   ث   ل ملكح       ك ق ملن       رو ل ملونا   )ملنظة ملعاوة  

الوطنيية  اللجنيةينبغي للدولة الأُر أن تتإلذ  اأة التيدابض الالممية لايوان امتثياق  -9
للوبييادا املتعلقيية مبر ييس املاسسييات الوطنييية لتعسيييس وناييية حقييوق اإلنسييان  نسييانحلقييوق اإل

 أعايياء تعييي  عولييية شييفاأية تكفييا أن اخليفييوص  وجيي  عليي  هلييا  وينبغييي )مبييادا ابريييس  
 تكفيييا وأن والقيييدرات  امليييوارد مييي  يكفيييي ميييا اللجنييية متييين  وأن التيييام  واسيييتقالهلا اللجنييية
  بفعاليةها م  ا ضأالع بو يتها ميكن مبا الكاما الذايت استقالهلا
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 حالة الأوارا  
)ر(  ررل 2١١جيرر   مل ررة ج عة رر    ملنرر      الحررم ملعنيةررن إ  ملج ضررم      ضرر ع ن ال -١0

   ملعظرة  ار    ف مر   طر   شرة  ملع س    ملالن و  ، أ  رهن   الحم  ونرا ر  هرذه ملكحكر م ال 
 رررل ملع  ررر .   الحرررم ملعنيةرررن، عنرررئ  جرررو  ٤    رررل ملنررر  ١ملعاورررة  ملالسررر ثة ا ن ملنةصررر خب عن رررو   

مل صررر خب، ح عرررن ملع ررر مل   ملناررر مة     ال    مل فررر     ارررال  يفررر و  ة فررر  ؛   شررر ،   هرررذمل 
ملعصررر  ، إىل ر  ملع  عرررن ملع رررة  رفررر    أب  ح عرررن ملع ررر مل   ملعررريت رنيعنةرررت   ملعررر ال    ملكر  ررر  

  ملختررذ  ر   طرر  ر  هررذمل ملع رر    فنيةضررت   رر     قرر او     20١٧ رر ن   ملك وب  اررمرب   30  
 ١رض ا ملر    ملعيت    نط   ملع ضرد  رنرو  ار    ملعشرة   ملكررة  ملنةصر خب عن  ر    ملعاورة   إط  

 (.٤ ل ملع    )ملن     ٤ ل ملن    
  بشييأن عييدم التقيييد أبحكييام العهييد ٢٠٠١)٢٩ر اللجنيية بتعليقهييا العييام راييم تييذ     -١١

متواأقيية ا  إرب الدوليية الأييُر أن تييدرر يف تشييريعا ا أحكامييأثنيياء حييا ت الأييوارا  وتألييب 
مييي  العهيييد   ٤ميييل الشيييروو املوضيييوعية واإلجرائيييية املنيفيييوص عليهيييا يف املييياد  ا  اتميييا  تواأقييي

علي  عيدم التقييد ا  أن تستعرض الدولة الأُر التدابض الي  تين  حالييا  وتألب اللجنة أيا
ل  تسري أيها حالة الأيوارا حبييت تكفيا ابحلقوق املنيفوص عليها يف العهد يف الو ايت ا

أيييرض هييييذب التييييدابض يف أضييييق احلييييدود اليييي  يتألبهييييا الوضيييل واسييييتيفاءها  يييييل الشييييروو 
 م  العهد  ٤املنيفوص عليها يف املاد  

 اإلأالت م  العقاب وسبا ا نتيفاُ الفعالة وجك الارر  
 ،20١8مت  ب  ع رو آرةهر      نرت     ي  ر  ملع  عرن ملع رة  عر    رةمل ، ً حت ا ملعنيةن عنم -١2

 قرررف إطرررالل ملعةررر    رررل ج نرررا  ملحررر     ةررر طا ملعةرررزملر، مبررر     عرررك    ال    مل فررر    ملعة ررر  
  ةحررررا  ررررو. أرررر  ر  ملعنيةررررن، إ   كررررة   الحظ هترررر  مل     ررررن ملعارررر  ون  جةرررر ق  ة فرررر  ،  ملك  ل

(CCPR/C/SDN/CO/4  ال  ررررزملو  شرررر ة  عونررررا إ ملأ مل عرررر أمل 8، ملعاوررررة ،)  ملسرررر مةمل  ملوفررررال   ررررل
ملع و ق عنئ مل يم   ملعيت  ار     ملنر ن     نيةارا إىل ملعور مل  ملرك   رن، مبر     عرك ملع ور   ة 

 20١٤ملعرر مل    عررل  ةا ررذ عمن رر    ك فحررن متررة   ملسرر ن ملعة رر ل    مل فرر     ملعارررت   رر   رر  عرر  و 
 أعن  رررة كل  نرررك .   شررر ة ملعنيةرررن  عونرررا ك  ملع  عرررن ملع رررة  مل ختارررا فحارررا    اررر20١6 

ملع       د ملحملكمرن ملرة ا رن ملع  ع رن ملعريت رهر     ً ملرةملام مب جا ملعو ن   ملع طي،  إمن   فلت ر ل
ر مل ررة قعورر أ ملعوررطم عنررئ  رر ملطة    اررؤ ع  سرر  ملن      مرريت ملو    ملرم ع ررن  مل  كرر ق جررةملام 

 (.٧  6  2 ملن مل ض  ملونا ن ن  جةملام حةق )
للدولة الأُر أن تتإلذ  يل التيدابض الالممية إلءياء إأيالت ميرتكه انتها يات  ينبغي -١3

حقيييوق اإلنسيييان مييي  العقييياب  و  سييييوا أشيييد ا نتها يييات جسيييامة  و لييي  بكفالييية مقاضيييا  
مرتكه ا نتها يات السيابقة وإجيراء ققيقيات منهجيية أوريية ونسيهية وأعالية لتذدييد املسياول  

هبيذب ا نتها يات   علي  مني  تثبيل إدانتي وأيرض عقيوابت مناسيبة  ع  ا نتها ات ومقاضا م 
واحلرص يف الوال  ات  عل  حيفوق أسنر الاذااي عل  سبا انتيفاُ أعالة وعل  جك  اميا 

أن تكفيا اسيتبعاد اأشيإلاص املتيورط  يف ا  ملا حلق هبم م  ضرر  وينبغيي للدولية الأيُر أياي
مناصيييب النفيييو  والسيييلأة  وتيييدعو اللجنييية ارتكييياب انتها يييات جسييييوة حلقيييوق اإلنسيييان مييي  

 الدولة الأُر إرب أن تتعاون تعاوان  اتما  مل اإلجراءات اجلنائية الدولية 
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 عدم التوييس  
ال  رررررزملو ملعونرررررا  اررررر    ملعنيةرررررن إ ملأ ملسررررر مةمل  سرررررة   ملكحكررررر م ملع م  ز رررررن ملعةملسرررررخن    -١٤

ن  ف مرر     نررا  ن رر  ملرةاررو. ملع شررة    ،  ال سرر م    جمرر و قرر ن   ملكسررة   ملكحرر ملو ملعشخصرر 
 رررل ملع سررر    ملالن وررر   ال  ني رررة ال  ملع م  رررز  ال  رررة  عنرررئ ق امرررن  3١  الحرررم ملعنيةرررن ر  ملنررر    

ظررة ملع م  ررز عنررئ رس سرر    فورر ً عناوررة    ررل ملع  رر .  26 ملنرر     2 ررل ملنرر     ١ كسررط ق ملعرريت  ني
 (.26  2ملع م  ز )ملن  ات    ش ة ملعنيةن  عونا ر ل ً ع  م  ج   ق ن   ش    نة هلن 

، ملعريت نررةم ١99١ رل ملعورر ن   ملرةر او عاررةن  ١٤8  شر ة ملعنيةررن  النزعر ج إ ملأ ملنرر     -١5
 2مث  وع ملم إ مل ر  ل هب  ملر ين نة  اثعثرن )ملنر مل   ا عن     عايل  ملرن ملعن مل ،  هو جةمين    ق  

 6  ١٧  ٧  26 .) 
مبييا يلييي( )أ  اعتويياد اييانون شيياما ييين  عليي  تييوأض ينبغييي للدوليية الأييُر أن تقييوم  -١6

ناييية  امليية وأعاليية ميي  التوييييس يف  يييل السيييااات ويتاييو  اائويية غييض حيفييرية ابأسييباب 
ال  حيظر التوييس عل  أساسها  مبا أيها امليا اجلنسي واهلوية اجلنسيانية  )ب  اايا  تيدابض أعالية 

اأشيإلاص  مبي  متتيل  ييل   فاليةالية للايذااي  )ر   تيوأض للييات تظليم أع وضيوانملنيل التويييس 
ميل ثليية ابلااضيي  علي  ايدم املسياوا  أيهم البالغون الذي  يقيوون أيوا بينهم عالاات جنسيية م  

مييي   ١٤٨ابحلقيييوق املنيفيييوص عليهيييا يف العهيييد ونايييية تلييي  احلقيييوق  )د  إلغييياء املييياد  غيييضهم 
عييدم مقاضييا  أي شييإل  بسييبب ميليي  اجلنسييي القييانون اجلنييائي  واحلييرص يف الواييل  اتيي  عليي  

 هويت  اجلنسانية  أو

 املساوا  ب  اجلنس  واملوارسات الاار   
 ً  ةحرررررا ملعنيةرررررن  السررررر  ةملا ملرررررر    عوررررر ملن  ملكحررررر ملو ملعشخصررررر ن،   الحرررررم ر لررررر -١٧

 ، أر  رهنر   شر ة  عونرا إ ملأ ملسر مةمل 20١5 عارةنملسرتمل  ي ن ملع  عن ملع ة  وهن أ ملعرز ملج ملنطكرة 
،  ر عاوة  )ج(  رل ١99١سة   ملكحك م ملع م  ز ن ملعةملسخن   قر ن   ملكحر ملو ملعشخصر ن عارةن 

، ملعرريت ن ررز عرر   ر ررة 3٤؛  ملنرر    ، ملعرريت  ررة  عنررئ ر   ررربالم عورر    ملج ملنررةر      ر ةهرر 25ملنرر    
ملعو هة إ مل ثطت ، ملعيت ن ز   ملج ٤0 ل ملن     3ملعا      سل ملعطن غ إ ةملم عو    ملج  ؛  ملعاوة  

إ ملأ ملسررر مةمل  سرررة    ً  ال  رررزملو ملعنيةرررن  شررر ة  عونرررا ر لررر ."مبصرررنحن"ر    ملج ررر  سررر     عن  ررر  
 رل  ١52ملع  ة ف   ملنر      ملعالا ضنملع م  ز ن  "ملعز  ملعا ضح"ملكحك م ملعيت  ة  عنئ جةمين 

 هررر ن ملعاررر  ون عنرررئ ملعرررةأم  رررل ملع   عرررك ملعوررر ن   ملرةررر او،  هرررو جةميرررن    قرررا عن  ررر   رنررر ، 
 (.26  2٤  23  ٧  3( )ملن مل  ١0، ملعاوة  CCPR/C/SDN/CO/4ملعص     عل ملعنيةن )

  بشييأن املسيياوا  يف احلقييوق ٢٠٠٠)٢٨  تشييض إرب تعليقهييا العييام راييم اللجنيية  إإن  -١8
 التيدابض الالممية مليا يليي( )أ  إلغياء  اأية  توصيي أبن تتإليذ الدولية الأيُر  ب  الرجاق والنساء

اأحكام التوييسية املنيفوص عليها يف اانون اأحواق الشإليفية بال أتأليض  )ب   فالية قدييد 
سنة للفتيات والفتيان علي  حيد سيواء  )ر  ضيوان  ١٨احلد اأدىن للس  القانوين للسوار يف 

تسيجيا  ييل السجيييات يف سيجا اأحييواق املدنيية  )د  تكثيييف جهودهيا للقايياء علي  الييسوار 
يتيفيا بيي  مي  اارسيات ضييار   )هيي   فالية حيفيوق الاييذااي علي  سيبا انتيفيياُ القسيري وميا 

مييي  القيييانون اجلنيييائي  )م  مواصيييلة  ١5٢مناسيييبة وأليييدمات إعييياد  أتهييييا  )و  إلغييياء املييياد  
جهودهييييا الرامييييية إرب مايد  مشييييار ة املييييرأ  يف احليييييا  العاميييية  و  سيييييوا متثيلهييييا عليييي  أعليييي  
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ضيوان تييدريب مييونفي إنفيا  القييانون والقاييا  وا ييام   )ع املسيتوايت احلكومييية والقاييائية  
مالئوا  وهادأا  إرب القااء عل  أشكاق التنويط اجلنسياين الشيائعة الي  ا  واملدع  العام  تدريب

تكييرت تبعييية املييرأ  للرجييا وأدوار ومسيياوليات  ييا منهوييا يف اأسيير  واوتوييل  وينبغييي للدوليية 
التيفييديق عليي  اتفااييية القايياء عليي   يييل أشييكاق التوييييس  أن تشييرنع بسييرعة يفا  الأييُر أيايي
 ضد املرأ  

 العنف ضد املرأ    
 (203١-20١6حت ا ملعنيةن عنم ً  عا  سن ملع طة رن نك فحرن ملع ةرف ضر  ملنرةر  )عناررت   -١9

 ررل ملعور ن   ملرةر او د ررع مل   ر  هرذه ملنرر    ختنرا  ر  ملالأ صرر ق  ١٤9  ةحرا    ر    ملنر    
 ملعن مل ، أ  رهن    ةق عل رسرا   ك    ة رف ملالأ صر ق ال  شرم  ملالأ صر ق ملعز جرو،  ملعز  

)ر((.    جررو رعررم، ١2، ملعاوررة  CCPR/C/SDN/CO/4عنررئ ملعررةأم ممرر  جرر أ     هرر     ملعارر  ون )
 رررزملو ملعونرررا  اررر    ملعنيةرررن إ ملأ عررر م  جررر   إطررر   قررر ن ين نةرررد ملع ةرررف ملرةاررر ين، مبررر     عرررك  ال

 (.26  23  ٧  6  3  2)ملن مل  ملع ةف ملع  انو 
ينبغي للدولة الأُر أن تكثف جهودها ملنل  يل أشيكاق العنيف العيائلي ضيد امليرأ   -20

ومكاأذتها  ولتذقييق هيذب الغايية  ينبغيي للدولية الأيُر أن تقيوم مبيا يليي( )أ  سي  تشيريعات 
ا عتييداء  يف  ليي العييائلي والعنييف اجلنسياين  مبييا قويي املييرأ  عليي  النذيو الواجييب ميي  العنيف 

ا  اجلنسييي يف إطييار الييسوار  و ليي  بسييبا منهييا عييري العنييف العييائلي وا غتيفيياب السوجييي عرمييي
صييرحيا   )ب  ا ضييأالع مببييادرات توعييية يف  يييل أويياء البلييد وأبنشييأة تييدريب موجهيية إرب 

القأيياع مييونفي الدوليية  و  سيييوا إرب القاييا  واملييدع  العييام  وأأييراد الشييرطة والعييامل  يف 
الأه واملساعدي  الأبي   لكي يتوكنوا م  ا ستجابة عل  وو أعياق جلوييل حيا ت العنيف 
العائلي والعنيف اجلنسياين  )ر  اايا   ييل التيدابض الالممية لكفالية التذقييق يف  ييل حيا ت 

إدانيتهم  )د  ضيوان حيفيوق الايذااي  العنف اجلنسي ومقاضا  مرتكبيها ومعاابتهم  إن ثبتل
 ل  الرعاية اليفذية البدنية والدعم النفسي وتوأض اخلدمات القانونية هل  ع

 الحرررم ملعنيةرررن ح عرررن نررر  مل حاررر ،  هرررو مل رررةر  رني أمرررت عنرررئ ملعرررز ملج عةررر      نرررت    -2١
ملعا  سن عشرة   رل عمةهر   حنيكرم عن  ر   وعر ملم كهنر  ط ةرت   ج ر   ق ن رو  ف عر ً عرل ناار   

يةرررررن قعكررررر أ حكرررررم ملوعررررر ملم ملعصررررر      حرررررا نررررر  مل حاررررر ،   حمل  ع رررررو ملأ صررررر هب .   ةحرررررا ملعن
 ررل  عرررك  عارريل ترر  سرررة مل .   ةحررا ملعنيةرررن  ،  ملركررم عن  ررر   رر الً 20١8حز ةمل ب  ن ررو 

  قلرر     ملً  ع    رر مل  ملعشررا  ن ملعرريت قرر     ملع فرر    ا  هرر  ر  عو  ررن ملوعرر ملم عررل  صرر   جمرر  
 عو ملع  م عن  عن.   د  عك،  ا    ملعنيةن عنئ ملعةأم  ل  ع   ملالس ئة   ملنةف عن  ل قط  ملن

 ه ملعونررا ك  ملحملكمررن مل يفرررذ   حاررط هن  ملع ةررف ملرةارر ين ملعررذ    ةضررت عررو نرر  مل حارر   ع طرر 
 (.26  ١٤  ٧  6  2 ع   إثط   )ملن مل  

ينبغييي للدوليية الأييُر أن تكفييا عييدم احلكييم ابإلعييدام عليي  نييورا حسيي  وأن تعيييد  -22
 السج  ملد  مخس سنوات اليفادر  يف حقها  النظر يف عقوبة 
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 تعدد السوجات  
أب  عنز جرن ملررا   طنرا  مب  ق   و ملع  عن ملع رة   رل   ن  ر    ا ر  ً حت ا ملعنيةن عنم -23

ملع ررالل إ مل  لررة    ررل   رر     جرر     ج رر ، أرر  ر  ملعونررا  ارر   ه  إ ملأ ملسرر مةمل  هررذه ملنم  سررن 
إ ملأ يف  رر  ملع  عررن ملع ررة  ر  ملع  رر  ال  ظررة   رر    ً نررا ر لرر  ملع  عررن ملع ررة .   شرر ة ملعنيةررن  عو

ملعز جرر  ،    ررةق عررل رسررا   ع رر م  جرر     رر    إحصرر ا ن عررل هررذه ملنم  سررن  عررل آاث هرر  عنررئ 
 (.26  3ملنةر  )ملن  ات  

الييذي شييددت أييي     ٢٤)الفقيير   ٢٨العييام راييم  تعليقهيياإن اللجنيية  إ  تشييض إرب  -2٤
يتفق ميل مبيدأ املسياوا  يف املعاملية بي  الرجيا وامليرأ  أيويا يتعليق  عل  أن تعدد السوجات  

ابحلييق يف الييسوار أنيي  ينتهيي   راميية املييرأ   تألييب إرب الدوليية الأييُر أن تتإلييذ مييا يلييسم ميي  
 تدابض إللغاء تعدد السوجات اانوان  واارسة  

 تشوي  اأعااء التناسلية اأنثوية  
و ملع  عن ملع ة   رل   ن  ر    ا  هر  ر  ملعور ن   ملرةر او جر    حت ا ملعنيةن عنم ً مب  ق    -25

ملس  ةملضو هب   نةر  ش  و ملكعل أ ملع ة سن ن ملكنث  ن،   ةحا ملعنيةن  ع شرة     ملعريت ملع مر هت  
عرررل ملسررر مةمل   ةا رررذ  سرررطد  ال     ملع  عرررن ملع رررة  رظرررة هرررذه ملنم  سرررن  ملن  قطرررن عن  ررر ، فلرررالً 

، أرر  20١8-2008عنارررت   ولرر أ عنررئ  شرر  و ملكعلرر أ ملع ة سررن ن ملكنث  ررنملالسرررتمل  ي ن ملع طة ررن عن
  رةق عررل رسرا   ع رر م  جر     رر     صرةان عررل  ر   ملن شرر   هرذه ملنم  سررن د رع  طرر   ملعنيةرنر  

 عرل رسرا   ع ر م   ملف هتر  ملعنيةرن ر لر ً     رةقع   ملعشرك    ملعر مل     ملع حو ور   ملعريت رجة رت ف  ر . 
 (.2٤  ٧  3)ملن مل    ه ملع    ال  ملر   ن  ل عو      ل   مل   إع    يفه   ن     عم     رمب

علي  القيانون  التعجيا ابعتواد ما يلسم م  تعديالتينبغي للدولة الأُر أن تكفا  -26
إاليوها  واملعاابة علي   أرجاءاجلنائي هبدُ عري تشوي  اأعااء التناسلية اأنثوية يف  يل 

 اأييا   وينبغيي للدولية ا   قيوابت تتناسيب وجسيامتها  وتعيويض الايذااي تعويايهيذب اجلرميية بع
 الأُر أن تاو  حيفوق ضذااي هذب املوارسات عل  ألدمات إعاد  التأهيا 

  اإلءاء الأوعي للذوا  
 ل ملعو ن   ملرةر او نرة الم ملوهنر أ ملع ر عو عنحمر ،  ١35 ش ة ملعنيةن  عونا ك  ملن     -2٧

إال   ظرررة   حمررر    ، ممررر   رررر فد ملعةاررر أ  ملعا  ررر   إىل ملعنيرررر أ إىل ملوج ررر ا أررر  ملنرررر       
 (. 26  2٤  ١٧  ٧  6  3ظة     ةا ح  هتل  هح  ل عنخ ة )ملن مل  

تعييييد ق تشييييريعا ا حبيييييت تكفييييا سييييبا اإلجهيييياض ا منيييية ينبغييييي للدوليييية الأييييُر أن  -28
والقانونية والفعالة نايية  للنسياء والفتييات احلواميا عنيدما تكيون حييا   أو صيذته  يف ألأير 

أو معيياان  شييديدي   ا  ويف احلييا ت اليي  حيتوييا أن يسييبب أيهييا اسييتورار احلوييا إرب ءايتيي  أمليي
أو عنيدما يتعيذر بقياء اجلني   أو موااعة حمارموابأأل  عندما يكون احلوا انعا  ع  اغتيفاب 

حيا   وعالو  عل   ل   ينبغي للدولة الأُر أن تكفا عدم إألااع النساء والفتييات الليوايت 
أن ا  جيهايي  واأطبيياء الييذي  يسيياعدوء  أي عقييوابت جنائييية  وينبغييي للدوليية الأييُر أيايي

 ييييل أوييياء البليييد علييي  أليييدمات  تكفيييا حيفيييوق الرجييياق والنسييياء وامليييراهق  واملراهقيييات يف
 اليفذة اجلنسية واإلجنابية الكاأية  وموانل احلوا  وألدمات التثقيف هبذا الشأن 



CCPR/C/SDN/CO/5 

7 GE.18-19726 

 عقوبة اإلعدام  
ال  زملو ملعنيةن  ش ة  عونا الس مةمل  فةا عو  ن ملوع ملم عنئ جرةملام رررة  أر  رشر   -29

ملع  ررر ، ر  جرررةملام ملعو ررر  ملع مررر ،   رررل 6 رررل ملنررر     2ملررررةملام ر ررر     ن ررريف ملنوصررر     ملعاورررة  
(.   الحرم ملعنيةرن، ١٤، ملعاورة  CCPR/C/SDN/CO/4  عك عنئ ملعةأم  رل   هر  هت  ملعار  ون )

(، 50)ملنرر     " ورر  م ملعةظرر م ملع سرر    "عنررئ  جررو مل صرر خب،   ملعورر ن   ملرةرر او، ر  جررةملام 
(،  ملعنررررر مل  ١٤6ملنررررر    (،  ملعرررررز  )١26(،  ملعرررررة   )ملنررررر    53)ملنررررر      ملع ياررررر  عنرررررئ ملعرررررطال 

 رل  9 رل ملنر     2ر  ملعاوة   ً (، ال  ا    هذمل ملعشة .   الحم ملعنيةن  ونا ر ل١٤8 )ملن   
ن ز فةا عو  ن ملوعر ملم عنرئ   رم رف ر و ملالنر    20١٤ ك فحن ملالن    عطشة عاةن ق ن   

ر ر   .   شر ة ملعنيةرن ملنش    عن و  رن،  هرو رف ر و ال  ر ر  ملع   ر   ة ر    فئرن رشر  ملررةملام 
 ررل  ١30عنررئ جررةملام  ررل   ة رر  جةميررن ملعو رر  )ملنرر     ً  عونررا عكرر   فررةا عو  ررن ملوعرر ملم إعزمل  رر

  ل ملعو ن   ملرة او(،  ملالن     ملنخر  مل  ١68 ل ملن     ١)ملعاوة   ملعو ن   ملرة او(؛  ملرةمل ن
 ١٤6(،  ملعررز  )ملنرر    ١99٤عاررةن  ررل قرر ن   ملنخرر  مل   ملنررؤثةمل  ملع ون ررن  ١٧  ١5)ملنرر  ات  

حترر ا ملعنيةررن عنمرر ً مبرر  ق   ررو    ررل ملعورر ن   ملرةرر او(.  ١26 ررل ملعورر ن   ملرةرر او(،  ملعررة   )ملنرر    
، أرر  رهنرر  ال  ررزملو  شرر ة ف ررالً  ملع  عررن ملع ررة   ررل  اارر مل   شرر   رسرر ع ا ملوعرر ملم ملنارر خ  ن

ر   ورررررت   عصررررنا، عنررررئ ملعةحرررر   ملعنيرررر أ إىل ملوعرررر ملم  عررررةجم، ملعررررذ  ميكررررل جرررر مل   عونررررا إ ملأ
 رررررل ملعوررررر ن   ملرةررررر او،  إ ملأ ملسررررر مةمل  ملع مررررر  هبرررررذه ملنم  سررررر     2٧ملنةصررررر خب عن رررررو   ملنررررر    

 (.٧  6)ملن  ات    وةه  ملعو ن    و    
حبييت تلغيي مي  القيانون اجلنيائي  ٢٧ُر عل  تعديا املياد  قت اللجنة الدولة الأ -30

وقيت اللجنية  مبوجب القانون الوطين للدولة عقوب  الرجم واليفلب وتلغي إارارمها الرمسي 
الدولة الأُر أياا  عل  النظر يف أرض واف األتياري للعوا بعقوبة اإلعدام ويف التيفديق 
عل  الكوتو وق ا ألتياري الثاين امللذيق ابلعهيد  وينبغيي للدولية الأيُر  يف غايون  لي   

صارما  أحكام  القانون اجلنائي واانون مكاأذة ا عار ابلبشر حبيت ميتثالن امتثا   أن تنق  
ميي  العهييد  وأن تقيفيير اجلييرائم اليي  جيييوم أيهييا أييرض عقوبيية اإلعييدام  ٦ميي  امليياد   ٢الفقيير  

 عل  أشد اجلرائم ألأور   أي عل  اجلرائم ال  تنأوي عل  القتا العود  
عنررررئ   ني طرررا  رررر مل  شرررا  ن  ا  هرررر  ر  عو  رررن ملوعرررر ملم ال   أرررم  رررر  ق  رررو ملع فرررر   رررل يف -3١

 رل ملعور ن   ملرةر او ن رز ف مر   طر    2٧ رل ملنر     2ملكطا و، فإ  ملعنيةن  الحم  ونرا ر  ملعاورة  
 قرررت مل  كررر هبم ملرةميرررن  ً ع  ررر ١8ملركرررم  وعررر ملم عنرررئ ملكطاررر و ملعرررذ ل   نرررت رعمررر  هم  وررر  عرررل 

  (.2٤  6)ملن  ات  
م  القانون اجلنيائي  ٢٧م  املاد   ٢ة الدولة الأُر عل  تنقي  الفقر  قت اللجن -32

يف اجليرائم الي   انيل أعويار اأشيإلاص املعنيي  أيهيا ا  لكفالة أ  تحلفرض عقوبة اإلعيدام أبيد
 عاما  وال ارتكاهبا  ١٨تقا ع  

 التعذيب وسوء املعاملة  
(،   رةق ١٤، ملعاورة  CCPR/C/SDN/Q/5إ  ملعنيةن، إ   ش  إىل  الحظ  ر  ملعار  ون ) -33

عرررل ملسررر مةمل  شررر   ه   عونرررا إ ملأ عررر م إحرررةمل   وررر م   ملن ملفورررن ملع شرررة   ن عنرررئ ملعوررر ن   ملن ررر  الو 
عنورر ن   ملرةرر او، ملعررذ   ررل شرر نو ر   ررة  عنررئ   ة ررف شرر    عن  ررذ ا.   شرر ة ملعنيةررن  عونررا 
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عررريت  رررة ،   ح عرررن جةميرررن  رررل ملعوررر ن   ملرةررر او، مل ١١5 رررل ملنررر     2إ ملأ رحكررر م ملعاورررة   ً ر لررر
ثالثرررن رشرر ة ر  ملعكةمل رررن ر   ملعارريل  ررر   ال   يرر   "  ررذ ا، عنررئ عوررر    را اررن  رررل قط رر  ملع

.  هذمل ر ة  ط ع عنئ ملعونا،  ال س م    ض أ ملع و   ة ملع مل    عل حر ال    رذ ا "ملع و        ً 
   ملك رررل  ملنخررر  ةمل  ملعررر طي.  ة ي رررن   ملسررر ن ملعة ررر ل عتفرررةمل  ملن  ونررر   ملحمل يرررز ل  رررل قالطررر  ج ررر

 رل قر ن   ملوثطر   ن رز  ١0 رل ملنر     2 عال   عنئ  عك،  الحم ملعنيةرن  ونرا مم ثر  ر  ملعاورة  
 "علر هت    ةرن رررة "إ مل  "  ةن   حص  عن    قجةملأ أر  هرح ح"إه مل  حكم ملو ملنن  ة ًأ عنئ 

 (.١٤  ٧  2)ملن مل  
ينبغي للدولة الأُر أن تقوم مبيا يليي( )أ  اعتوياد تشيريل شياما ملناهاية التعيذيب  -3٤

عقييوابت مناسييبة عليي  أأعيياق  وعليي يين  عليي  تعريييفة جلرمييية التعييذيب وأقييا  أحكيام العهييد 
حظيير ا عااأييات القسييرية ورد  أي أدليية منتسعيية قييل التعييذيب يف  ضييوانالتعييذيب  )ب  

إجيييراء ققيقيييات شييياملة يف حيييا ت التعيييذيب وسيييوء   فالييية ييييل اليييو ايت القايييائية  )ر   
املعاملة املشتب  أيها واملرتكبة م  ابا مونفي إنفا  القانون  مب  أييهم مونفيو جهيام اأمي  
واملإلابرات الوطين  ومقاضا  اجلنا  ومعاابتهم  إن ثبتل إدانتهم  بعقوابت مناسبة  وضوان 

)د  التيفييديق املة خليدمات إعياد  التأهييا  لشيتعيويض الايذااي وحيفيوهلم علي  املسيياعد  ا
عل  اتفااية مناهاة التعذيب وغيضب مي  ضيروب املعاملية أو العقوبية القاسيية أو الالإنسيانية 
أو املهينة  وهيي توصيية ابلتهيا الدولية الأيُر يف إطيار ا سيتعراض اليدوري الشياما  وعلي  

 شاء للية وطنية ملنل التعذيب الكوتو وق ا ألتياري  تفااية مناهاة التعذيب  )ه  إن
ملعنيةررن   ررل  ورر ر  ررةق ملعنيةررن عررل رسررا   ك   شررة     ملع  عررن ملع ررة ، عنررئ ملعررةأم  -35

(، ال  ررزملو  رررة  CCPR/C/SDN/CO/3  CCPR/C/SDN/CO/4  هرر    عررر     هررذمل ملعصررر   )
)ق(  ررل  ملعاوررة )عنررئ ملعونيص ررة  ً  ررل ملعورر ن   ملرةرر او(، ملعرريت  ني طررا ر لرر 35عنررئ عو  ررن ملرنرر  )ملنرر    

 رل ملعور ن   ملرةر او(،  عر  عو   ر   ١٧١ رل ملنر     ١)ملعاورة    رل ملعور ن   ملرةر او(،  ملرر  ٤٧ملنر    
 (. ١6  ٧  6 ل ملع    )ملن مل   ٧     شكال ، دكم طط    م ، ملن     ً جا م ً كحك م ملن

  عليي  عقيييوابت ينبغييي للدوليية الأييُر أن تلغييي ميي  تشيييريعا ا اأحكييام اليي  تيين -36
 م  العهد  م  ابيا عقوب  اجللد واحلد  ٧تشكا انتها ا  أحكام املاد  

 إاامة العدق وحيفانة مونفي الدولة   
 شررررر ة ملعنيةرررررن  عونرررررا إ ملأ ملعصرررررالح    ملن سررررر ن ملعررررريت  نيةحرررررت حررررر  ث ً ر ررررر   ملك رررررل  -3٧

عنررئ  عررك،  طرر   ر  ملوطرر    ملنخرر  ةمل  ملعرر طي  ملعرريت خت عررو ملنشرر   ن   إنارر   ملعورر ن  .  عررال   
 لررمل إفررال  ملرةرر    ررل ملع ورر ق،  ال سرر م   عتج ررز  ملك ة ررن  ملعورر مل  ملناررنحنملعورر ن ين ملنررةظم 

 رررل قررر ن   شرررةطن  ٤5 رررل ملنررر     ١ رررل قررر ن   ملك رررل ملعررر طي؛  ملعاورررة   52 رررل ملنررر     ١ملعاورررة  
ن، ملعرريت  ررة   ن رر   ررل قرر ن   ملعورر مل  ملناررنح 3٤ ررل ملنرر     2؛  ملعاوررة  2008ملعارر  مل  عاررةن 

عنرئ حصرر نن  رر ظاو ملع  عرن ملع ررة   ررل ملعولر أ. ف ررذه ملرصرر   ،  أرم جرر مل   ف  رر    ملررر ال  
 3ر  م إق  ن نظ م  ا أعن ع م ر و  ل ر  نا   س  سو ال  ررب  عرو )ملعاورة  ملً ملعاة  ن،  وف ح جز 

  وة أ   القرتمل   د ملن مل  ملكرة (. 2 ل ملن    
أن تراجيل ايانون اأمي  اليوطين وايانون شيرطة السيودان واييانون  ينبغيي للدولية الأيُر -38

القييوات املسييلذة  يف ضييوء التساما ييا مبوجييب العهييد  و  سيييوا ا لتييسام بتييوأض سييبا انتيفيياُ 
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أعاليية لاييذااي انتها ييات حقييوق اإلنسييان  مبييا يشييوا التذقيقييات اجلنائييية  وعنييد ا اتايياء  
 املالحقات اجلسائية 

 ن ن  ررر   ملوضررر ف ن ملعررريت قررر      ملع  عرررن ملع رررة      رررًن، أررر  رهنررر   ً نمرررحتررر ا ملعنيةرررن ع -39
، 20١3 عر م زملو  ش ة  عونا إ ملأ ملع  ر  ال  ملعريت ر رنرت عنرئ قر ن   ملعور مل  ملنارنحن    ال

،  ث  فلا ض ً  ً  ملعيت ن ز حم  من ملن ن   ر  م ملحمل  م ملع اكة ن عنئ مل  ك ق جةملام   ةفن   ة ا
 رل  50ر   ور  م ملعةظر م ملع سر     )ملنر     ( رل ملعور ن   ملرةر او 66)ملنر     نشة ررط       رن
 ا ر  أب      ضر  س  سر   عنحك  رن ح  مر مل ر ر م حمر  م  (،  إ ملأ ملع ور   ة ملعريتملعو ن   ملرةر او
 (. ١٤عاكة ن )ملن    

ينبغيييي للدولييية الأيييُر أن تكفيييا حما وييية امليييدني  أميييام ا يييا م العسيييكرية مييي  ابب  -٤0
الايواانت الكاملية املنيفيوص عليهيا  أعلييا  ا ستثناء وإجراء تل  ا ا ويات يف نيرُو تكفيا 

  بشييأن احلييق يف املسيياوا  ٢٠٠٧)٣٢د ويف تعليييق اللجنيية العييام راييم ميي  العهيي ١٤يف امليياد  
القايييائية ويف حما وييية عادلييية  وعلييي  وجييي  اخليفيييوص  ااتيفيييار تلييي   أميييام ا يييا م واهلي يييات

ا ا وات عل  القاااي ال  ميك  للدولة الأيُر أن تبي  أيهيا أن اللجيوء إرب هيذب ا ا ويات 
ضييروري وليي  مييا يييكرب ميي  أسييباب موضييوعية وجدييية وأن ا ييا م املدنييية العادييية يتعييذر عليهييا 

موضيوع ا ا وية بسيبب الف ية ا يدد  الي  ينتويي إليهيا أول ي   حما وة اأأراد املعني  واجليرائم
  اجلرائماأأراد والتيفنيف ا دد لتل  

 ا حتجام التعسفي  
ال  زملو ملعونا  ا    ملعنيةرن إ ملأ ملن ن  ر   ملعريت  ا ر  در  ت حر ال  ملح ير     اراو  -٤١

    ملك رل  ملنخر  ةمل   سة  ملح نييز ف    رشخ خب  ل قط    ظاو ملع  عن،  ال س م    ظاو ج
ملعرر طي،   ر رر  ل ملح يرر   أرر   خ ررن  أرر  ر ضرر ن ك   ق  ررن، مبرر     عررك ملعةق  ررن ملعولرر ا ن. 

( ع رر م   ملفررا ملعةظرر م ١8، ملعاوررة  CCPR/C/SDN/CO/4ملوعررةملق عررل قنو رر  ) ً   كررة  ملعنيةررن ر لرر
 ررل ملع  رر ،  ال سرر م   9ملعورر ن ين ملنررةظم عالع ورر و  ملالح يرر     ملع  عررن ملع ررة   ررد رحكرر م ملنرر    

عك   ق ن   ملوجةملأمل  ملرة ا ن  ة  عنئ     حط   صر  إىل رسرط ع  قطر    ج رو هترم  خ رن إىل 
( ملح ير   ملنشر طو 5١(.  عال   عنئ  عك، جي ز ق ن   ملك رل ملعر طي )ملنر    ٧9ملنش طو ف و )ملن    

 (.١6  ١0  9  ٧  6  2 ف  م ن    ص  إىل ر   ن رش ة  نصف  ال  ق  ن قل ا ن )ملن مل 
مي  العهيد   ٩ينبغي للدولة الأُر أن توائم تشيريعا ا واارسيا ا ميل أحكيام املياد   -٤2
  بشأن حق الفرد يف احلرية ويف اأمان عل  ٢٠١٤)٣5راعا  تعليق اللجنة العام رام مل م

 أن تقوم  عل  وج  اخليفوص  مبا يلي( هلاشإليف   وينبغي 
 أما   ا حتجام لراابة ورصد ااائي  أعال    ضوان إألااع  يل )ر( 
واإلأييرار عنيي  ا  تعسييفيا  ضييوان إطييالق سييراع أي شييإل  احتجييس احتجييام  )ق( 

 شروو وتعويا    بال
ساعة  ٤٨يل لدى الشرطة وعدم عاومها ضوان تقيفض أا  ا حتجام اأو   )ج( 
 عووما  
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ضوان إبالغ اأشإلاص ا تجسي  لدى الشرطة أو ا تجسي  ره  ا ا وة  ) ( 
حبقواهم واحاام الايواانت القانونيية اأساسيية  و  سييوا احليق يف ا سيتعانة ا  منهجيا  إبالغ

 مبذام  
اسيييتإلدام التيييدابض غيييض ا حتجاميييية  بيييديا لالحتجيييام السيييابق للوذا وييية   )هر( 

    ل   لوا أمك 

 ألتفاء القسري حا ت ا   
ج رر   ملك ررل  ملنخرر  ةمل  ملعرر طي رعوررئ   ا رر  أب  شرر ة ملعنيةررن  عونررا إ ملأ ملع ورر   ة ملعرريت  -٤3

ملعوررطم عنررئ هررحا     رر ملف   عررل حورر ل ملونارر     شرر   س  سرر      ظرر هة ل سررنم   
أرر   رعلر أ   رحرزملق ملن   ضرن،  أبهنرم حم يرز   مب ررزو عرل ملع ر مل مل ر  جو   ر ر  ل ملح ير   

 ني نةن،  هو ح ال   ةقئ إىل ح ال  ملر ا أ قاة .    هذمل ملعصر  ،   رةق ملعنيةرن عرل قنو ر  
ح عرررن ال  رررزملو ع عورررن  ررر    حررر  ر ررر م ملعاة رررا ملع   ررر  ملن ررري دررر ال  ملالر اررر أ  ١٧6ك  هةررر   

 (.١6  9  ٧  6  2ملعواة  ر  أ  ملع  عو )ملن مل  
بيدون   ألتفياء القسيري وأن ققيق أيهياا ينبغي للدولة الأُر أن قا  يل حا ت -٤٤

أتألض  وأن تكفا إبالغ الاذااي وأاارهبم ابلتقدم ا رم يف التذقيقات وبنتائجها  وأن قدد 
املسيياول  وتكفيييا مقاضيييا م ومعييياابتهم بعقييوابت تتناسيييب وجسيييامة جيييرائوهم  وأن تكفيييا 

اد  التأهييا والاضيية   مبا يشيوا إعي امال  ا   تعويض ضذااي ا ألتفاء القسري وأسرهم تعويا
وضواانت عدم التكرار  وينبغي للدولة الأُر أن تواأق عل  طلب الساير  املوج  إليهيا مي  
الفريق العاما املعيين حبيا ت ا ألتفياء القسيري أو غيض الأيوعي   ويا ينبغيي هليا أن تنظير يف 

  ا ناوام إرب ا تفااية الدولية حلواية  يل اأشإلاص م  ا ألتفاء القسري

 حرية التعبض والتجول السلوي وتكوي  اجلوعيات  
 شرر ة ملعنيةررن  عونررا إ ملأ ملع ورر   ة ملعرريت  ا رر    زمل رر  ملعو رر   ملناة ضررن عنررئ ملر ررز ملنرر ين    -٤5

ملعارر  مل ،  ررل رررالو إعورر أ ملعوررطم عنررئ ملعصررحا    ملنرر ملف   عررل حورر ل ملونارر    ملعة شرر   
ملعاررراة عنرررئ ملعصرررحا    إعكررر أ ملعرتملرررر    ملعا  سررر  ،  إأرررالل ملعصرررحف   صررر   هت ،  حظرررة

عنصرح فن  ملن ط عرر   ملعصرحا ن، مل  ضرد  ط شرة  وشررةمل  ملعور  و ملنمة حرن  رم  رل قالطرر  مل نر  
 اررر   ملرم    رررن.   شررر ة ملعنيةرررن  عونرررا إ ملأ صنرررن ر ررر    ة ررر   صررر     طط ررر    ررر ين هرررحف 

ن و   ررررن عررررز    رسرررر    مل طررررز  اررررطا  ك    رررر  ملال 20١8سرررر  ملن ن  ة   رررر     رررر ن   ملعث ينب ةرررر  ة 
رعوط    ل ملض ةمل   ملج م ع ن.   ش ة ملعنيةن  عونا  رذعك إ ملأ ملع ور   ة ملعريت  ا ر   ارةا     

 ملعريت  ةرد  20١8ق    عنئ ملع يم    ملع   ن، مب     عك ع    رل ملرر ال  ملعريت شر  ه  عر م 
 ١9  9نم    ع  ن )ملنر مل   ف    ج    ملك ل  ملنخ  ةمل  ملع طي ملكحزملق ملعا  س ن  ل  ةظ م

 2١  22  25.) 
( )أ   فالية امتثياق ققيقيا  مليا يلييينبغي للدولة الأُر أن تراجل اوانينهيا واارسيا ا  -٤6

ا  أي اييييود مفروضييية علييي  اارسييية حريييية التعبيييض والتجويييل وتكيييوي  اجلوعييييات امتثيييا   صيييارم
يل اأشإلاص الذي  أدينيوا بسيبب للشروو املنيفوص عليها يف العهد  )ب  اإلأرار ع   

ا   اارسييتهم حقييواهم يف حرييية التعبييض وتكييوي  اجلوعيييات والتجوييل السييلوي  وميينذهم تعويايي
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عوييا أصيياهبم ميي  ضييرر  )ر  التذقيييق مييل املسيياول  عيي  أأعيياق ماييايقة اليفييذفي    ييامال  
اضييا  واملعارضيي  السياسييي  واملييداأع  عيي  حقييوق اإلنسييان أو تييرهيبهم أو  ديييدهم  ومق

 املساول  ع  تل  اأأعاق وإدانتهم 

 ا ستإلدام املفرو للقو   
 شررر ة ملعنيةرررن  عونرررا إ ملأ ملال عررر أمل  ملعررريت  ا ررر  أب  ضرررط   ملعشرررةطن  ملك رررل  اررر خ      -٤٧

ع اة ررا ملن ظرر هة ل.   ا رر  ملع ورر   ة أب  هررذمل ملالسرر خ ملم حرر ت، عنررئ سررط    ً  اةطرر ً ملعورر   ملسرر خ مل 
، 20١8 جرررر   ملنة هلررررن وجررررةملأمل  ملع وشررررف    رررر ن   ملعث ينب ةرررر  ة ملنثرررر و، رثةرررر أ قمررررد ملالح ي

رف ررررر  أبنرررررو جرررررة  ملسررررر خ ملم ملعرررررذر   ملر رررررن  ملعةهررررر خب ملن ررررر طو  ملعكررررر   ملناررررر   عنررررر   ر ضررررر   إ 
ملن ظ هة ل، مم  رساة عل  و    إه  ن ملع      ة م.  ال  رزملو ملعنيةرن  شر ة  عونرا إ ملأ عر م إحرةمل  

حاررطم  رفرر     ررو ملع  عررن ملع ررة ، رثةرر أ ملالح ي جرر   ، شخصرر ً  8٤   ورر م   ملع حو ررا    و رر
مبر  ق   رو  ً عنئ      رس    ملع ق  .  حت ا ملعنيةن عنمر 20١3ملعيت ش  ه  ملعطن    ر ن وبسط مرب 

رسرررة   ٧١ملع  عررن ملع ررة   ررل   ن  رر    ا رر  أب   عرر    جة ا ررن  ف ررت    نررك ملكحرر ملت،  ر  
 ملعرت ج   رن. أر  ر  ملعنيةرن   رةق عرل رسرا   ع من رن ملع حو را ،  ر  ملع حو و    ر   نوت     ل ً 

 ن  رر    اصررنن عرررل ملع رر   ملعا نرررو عن حو ورر   ملعرريت رنيجة رررت  ملعرر  م ملعررريت مب  ع رر م   ملف هتررر ملن  عررن 
 ا هررررر   عرررررل سرررررط    ال ملعررررريت رجة رررررت  ملو مل   ملعررررريت هررررر     ج رررررت عنم  مررررر   ملحمل  مررررر   

 (.25  2١  ١9  ٧  6  2 مل  ملالن ص   ملعيت ر  حت   هذه ملعول   )ملن
( )أ  أن متتنيل عي  مقاضيا  املتظياهري  ومنظويي التجوعييات  -٤8 جييب علي  الدولية الأيُر

عليي  اارسييتهم حقهييم يف التجوييل  )ب  أن تاييو  تنفيييذ املبييادا اأساسييية بشييأن اسييتإلدام 
أليالق اايا  القو  واأسيلذة الناريية مي  جانيب امليونف  املكلفي  انفيا  القيوان   و لي  مي  

أثنياء املظياهرات ا  مفرطيا  تدابض تكفا منل مونفي إنفا  القيوان  مي  اسيتإلدام القيو  اسيتإلدام
وإجيييراء ققيقيييات سيييريعة نسيهييية وأعالييية يف  ييييل حيييا ت ا سيييتإلدام املفيييرو للقيييو  وتقيييدي 

 املساول  عنها إرب العدالة 

  حرية الوجدان والدي   
ملوأ ثرن،   ررت ن ن     ملعيت  ا   مبةح ملع   ر  ملع شر كو ملنار حو   جمر و  ةحا ملعنيةن   -٤9

  رر  إ ملن ررو    مررن ملع يارر  عنررئ ملعررطال ، أرر  رهنرر  ال  ررزملو  شرر ة  عونررا إ ملأ   ائسرر  ً ملً  سرر ك، عارر  
ملعو رررر   ملناة ضررررن، قرررر ن  ً  مم  سررررًن، عنررررئ ملرررررا   حة ررررن ملع جرررر مل   ملن  ورررر  ملعرررر  ي، مبرررر     عررررك 

عل قنو   إ ملأ جةمين ملعرة   ملنةصر خب عن  ر   ً ملعيت  ا          ة ا .    ةق ملعنيةن ر ل ملن ن    
 ع ااررر  ملعرررذ  ق   رررو ملع  عرررن ملع رررة   ً  رررل ملعوررر ن   ملرةررر او.  حتررر ا ملعنيةرررن عنمررر ١26  ملنررر    

رة الم إال ملع ط شر  ملع نري،   ا  ه رنو مل نة حم  م      من ملعرة   إال   ر  رد قلر  ،  ر  ملعور ن   ال جيني
 (.١9  ١8ر  هذه ملنم  س    ة ف ن كحك م ملع    )ملن  ات  ملً أ  ر  ملعنيةن  ؤ   جم  

 ينبغي للدولة الأُر أن تقوم مبا يلي( -50
م  القانون اجلنيائي وتعيديا اأحكيام التشيريعية الي  تنتهي   ١٢٦إلغاء املاد   )ر( 

 العهد   م  ١٩و ١٨قتايات املادت  حرية الفكر والوجدان والدي  والتعبض امتثا   مل
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ا متنييياع عييي  التيييدألا يف الشييياون الدينيييية لعشيييإلاص اليييذي    يعتنقيييون  )ق( 
الدي  الرمسي   تدمض دور العباد  مثال   ما مل يك  هذا التدألا مستندا  إرب شرطي الايرور  

 م  العهد  ١٨م  املاد   ٣والتناسب  عل  وو ما تن  علي  الفقر  
وان متكي   ييل اأشيإلاص  مبي  أييهم امللذيدون واملرتيدون عي  اليدي  ض )ج( 

أمييا جرمييية اإلسييالمي  ميي  اارسيية حقهييم يف حرييية الفكيير والوجييدان والييدي  اارسيية  امليية   
  الرد   أينبغي إلغاؤها

 النامحون  
نو،  ةحا ملعنيةن  ن ن     ملعيت قر      ملع  عرن ملع رة      رًن   رعور ق ملرر مل  ملع ار ع -5١

، أر  ر  20١8  ملن ارن   عر م  92 ملعيت رش    ف    إىل ر  ع   ملعة  ح  ق  ملخنام  ةاطن 
 ن ر     ق،   ظم رم  2ملعونا ال  رزملو  ار    ملعنيةرن إ ملأ طر و ر ر  نرز ق  ر   ة ر  جمم عرو عنرئ 

شر   عنرئ ملن  نرن ملونار ن ن    ةضر   ملً شر   ملً    مل ف  ،  هم سرك    ر   ملعر مل    مر    ملع مر  
عن يم   ملنا مة  ملنةا  ن إىل رفرةمل  قر مل  ملعر عم ملعارة د،  ر  ي م ملعرذ  ملسر     الر م  نمرن 

 33رشررخ خب  إهرر  ن  5،  ملعررذ  رسرراة عررل  و رر  20١٧  جةرر ق  مل فرر     ر ن وبسررط مرب 
إ ملأ ملع و   ة ملعيت  ا   أب  ملعو مل  ملرك   ن ملعا  ملن ن  ً شخص ً جبة ق.   ش ة ملعنيةن  عونا ر ل

، هيم    ة ن عنئ  ة ورن جةر ق شرةل 20١8ةت،   ملعارت        آ مل ب   س  ر  ب     ش
 ١2 000جط   ة ، مل  ض ن عا  ة  ج ش حتة ة ملعا  مل ، مم  رسراة عرل نرز ق  ر   ور    ةحر  

ح عرررن  ١١١شرررخ .   الحرررم ملعنيةرررن  ونرررا ملع وررر   ة ملعررريت  ا ررر    قررر ر  20 000شرررخ  إىل 
 20١8 ن ار  بر ة    20١٧ملعاررت   ر   ر  ن ار  بر ة    ضرح ن   ١٤8عةف جةاو ط عرت 

   مل فررر  ،  هرررو حررر ال   رررزعم ر   ة كط  ررر  هرررم عة هرررة ات  رررن نن شررر     رفرررةمل  ات  ررر   عوررر مل  
 (. ١2  ٧  6  2ملك ل ملع طي )ملن مل  

يف إجييراء ققيقييات أعاليية وشيياملة وأن تقاضييي ا  ينبغييي للدوليية الأييُر أن تشييرع أييور  -52
اهلجوات ال  استهدأل املدني   مبا أيها اهلجوات ال  شنل عل  معسكر   املساول  ع 

ع  حا ت العنيف اجلنسيي   لوة للنامح  )جنوب دارأور   وعل  منأقة جبا مر   أاال  
 امال  ملا أصاهبم مي  ضيرر  ا   والعنف اجلنساين  وأن توأر للاذااي سبا انتيفاُ أعالة وجك 

علي  إجيياد حليوق دائوية للتإلفييف مي  حمنية النيامح   ا  ياوينبغي للدولة الأُر أن تعوا أ
  مبا يشوا العود  ا منة والأوعية وإعاد  إدماجهم يف جمتوعا م ا لية وإعاد  توطينهم 

  الالج ون وطالبو اللجوء واملهاجرون  
 ةحررررا ملعنيةررررن   و ع رررر  ملعلرررر  فن ملن  رررر      ملع  عررررن ملع ررررة ،   اررررنم  ع حرررر    ملعرررريت  -53
 28ج  ر  ملعار  مل    ملس لر فن رحرر  ر ررب نم ر   ملعالجئر    ملع رر مل.   ةحرا ملعنيةرن  نرر      مل

، ملعريت  ررة  عنرئ  طر ر عر م ملوعرر    ملعوارة ن، أر  ر  ملعونررا 20١٤ رل قر ن    ةظر م ملعنيرر أ عارةن 
  ا   ه  إ ملأ ملال ع أمل  ملعيت  ش  إىل حر  ت حر ال  إعر    قارة ن عالجئر   طر عل رر أ، مبر   

 (. ١3  ٧  6ق هةملً )ملن مل   30  رت    ل   ة م إالجئ   ١0٤ عك ملوع    ملعواة ن ن  ع  ه 
ينبغيييي للدولييية الأيييُر أن تتإليييذ التيييدابض الالممييية حلوايييية حقيييوق الالج ييي  وطييياله  -5٤

اللجوء املنيفوص عليهيا يف العهيد وغيضب مي  املعيايض الدوليية  و لي  بسيبا منهيا  فالية حيق 
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ويف ا سيت ناُ  أيرداي  ا  اللجوء يف طلب اللجوء ويف تقيييم طلبيات جليوئهم تقييوي  يل طاله
ويف احلواية الفعلية م  اإلعاد  القسرية  وينبغي للدولة الأُر أن متتنل ع  إجراء عوليات 

 طرد  اعي للوهاجري  وطاله اللجوء أاي   انل الظرُو  

  النشر واملتابعة -داق 
لأييُر أن تنشيير عليي  نأيياق واسييل نيي  العهييد  وتقريرهييا الييدوري ينبغييي للدوليية ا -55

اخلامس  والردود الكتابية عل  اائوة املسائا ا الة م  اللجنة  وهذب املالحظات اخلتاميية  
هبدُ إ  اء وعي السيلأات القايائية والتشيريعية واإلداريية واوتويل امليدين واملنظويات غيض 

 جلوهور ابحلقوق املكرسة يف العهد  احلكومية العاملة يف البلد وعامة ا
م  النظيام اليداأللي للجنية  يحلأليب إرب الدولية الأيُر  ٧١م  املاد   5ووأقا  للفقر   -56

  معلومات ع  تنفيذ التوصييات الي  ايدمتها ٢٠٢٠تشري  الثاين/نوأوك  ٢أن تقدم  حبلوق 
لييية  وجيييك الايييرر   )اإلأيييالت مييي  العقييياب  وسيييبا ا نتيفييياُ الفعا ١٣اللجنييية يف الفقيييرات 

 )حرية التعبض والتجول السلوي وتكوي  اجلوعيات  أعالب  ٤٦)عقوبة اإلعدام   و ٣٠و
 ٢وتييدعو اللجنيية الدوليية الأييُر إرب أن تقييدم إليهييا تقريرهييا الييدوري املقبييا حبلييوق  -5٧

  وأن تدرر أي  معلوميات حميدد  وحمدثية عي  تنفييذ التوصييات ٢٠٢٢تشري  الثاين/نوأوك 
املقدمة يف هذب املالحظات اخلتامية وع  تنفيذ العهد  كا  وتألب اللجنة أياا  إرب الدولة 
 الأُر أن عري  لدى إعداد التقرير الدوري املقبا  مشاورات واسعة النأاق مل منظويات
اوتويييييييل امليييييييدين واملنظويييييييات غيييييييض احلكوميييييييية العاملييييييية يف البليييييييد  ووأقيييييييا  لقيييييييرار اجلوعيييييييية 

 لوية  وامكييان الدوليية   ٢١ ٢٠٠جيييب أ  يتجياوم عييدد  لويات التقرييير   ٦٨/٢٦٨ العامية
  مبواأقتهييا ٢٠١٩الثيياين/نوأوك  تشييري  ٢الأييُر  بييد   ميي   ليي   أن تبلييحب اللجنيية  حبلييوق 

عليي  اسييتإلدام إجرائهييا املبسدييط لتقييدي التقييارير  الييذي قيييا اللجنيية مبوجبيي  اائويية مسييائا إرب 
وسيييتكون ردود الدولييية الأيييُر علييي  اائوييية يرهيييا اليييدوري  الدولييية الأيييُر ابيييا أن تقيييدم تقر 

 املسائا مبثابة تقريرها الدوري املقبا الذي سيحلقدم مبوجب املاد  ٤٠ م  العهد 
    


