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للسودان*

اإلطار الدستوري والقانوين لتنفيذ العهد (املادة )2
 -١فيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف يف تقريرهاا أن املعاهادا الدولياة حلقاق اإلنساان الاي
صد عليها البلد هي جاء ال يتجاءأ ما "وثيقاة احلقاق " الاي تشال نفساها جاء اً ما الدساتق
االنتقاااي (انظاار  ،CCPR/C/SDN/5الفقاار  ،)١٥يرج ا تقضااي املركااء القااانقي للعهااد يف الدولااة
الطاارف ابلنساابة للدسااتق والقااانقن احمللااي وه ا يتمت ا العهااد بقض ا مساااو أم أعل ا  ،ويرج ا
تقدمي معلقما ع أي حالة وجد فيها أن أحلام الشاريعة اإلساممية تتعاا ما العهاد ،وعا
أي تاادابر اختا إلبطااا تلا األحلااام ويرج ا بيااان التاادابر الااي اختا لتقاادمي التثقيا يف
جم ااا العه ااد للمسا ا ولن احلل ااقمين ،والع اااملن يف وك اااال إنف ااا الق ااانقن ،والقا اقا املس اال ة،
وعامااة اجلمهااق ويرج ا بيااان مااا إ ا كااان تقرياار الدولااة الطاارف قااد أُعااد ابتبااا عمليااة تشاااو ية
ويرج ا أيض ااً بيااان التاادابر الااي اخت ا ا الدولااة الطاارف لتنفي ا التقصاايا الصااا ع ا اللجنااة،
وما إ ا كانت الدولة الطرف تعتءم التصديق عل الربوتقكق االختيا ي املل ق ابلعهد
 -٢ويرجا ا تق اادمي معلقم ااا مفص االة عا ا اللجن ااة القطني ااة حلق ااق اإلنس ااان ،مب ااا يف لا ا
األنش ا ااطة ال ا ااي اض ا ااطلعت هب ا ااا منا ا ا إنش ا ااا ها يف ع ا ااام  ،٢٠١٢وتقض ا ااي واليته ا ااا وص ا اامحيا ا
وميءانيتها ااا ويرج ا ا التعليا ااق عل ا ا التقا ااا ير الا ااي تفيا ااد أبن اللجنا ااة لا ااي لا ااديها امل ا اقا اللافيا ااة
لمضطم بقاليتها بصق فعالة ومستقلة ويرج بيان ما إ ا كانات والياة اللجناة متماشاية متامااً
م املبا ئ املتعلقة مبركء امل سسا القطنية لتعءيء ومحاية حقق اإلنسان (مبا ئ اب ي )
 -٣ويرج تقدمي مءيد ما املعلقماا عا حالاة بارمم إصام الدولاة الا ي كار الدولاة
الطارف أنا "يركااء علا حمااق العااد الا ي يتضاام ثااق ً تشاريعيةً إلصاام العديااد ما التشاريعا
القطني ا ااة م ا ا أج ا ا مقا مته ا ااا م ا ا الدسا ااتق والتءام ا ااا الس ا ااق ان مبقج ا ا االتفاقي ا ااا الدولي ا ااة"
(انظر  ،CCPR/C/SDN/5الفقر  )١٥ويرج بقج خاص تقدمي معلقما عما يلي:
__________

*

اعتمدت اللجنة يف و ا  ١٢( ١٢٢آ ا /ما س  6 -نيسان/أبري )٢٠١8
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التعديم الي أُ خلت عل الدستق االنتقااي يف تشاري األو /أكتاقبر ٢٠١6
(أ)
ومدى تقافقها م التءاما الدولة الطرف مبقج العهد؛
(ب) حالااة الق اقانن الااي تعل ا جلااان اخل اربا عل ا مراجعتهااا ،مبااا يف ل ا القااانقن
اجلنا ي ،وقانقن اإلجرا ا اجلنا ية ،وقانقن اإلثبا وقانقن اإلجرا ا املدنية؛
(ج)
يف ه ه اهليئا

عملية اختيا وتشلي جلان املراجعة التشريعية والتدابر املتخ لضمان التناق

حالة الطوارئ (املادة )4
 -٤بع ااد ص اادو مرس ااقم ما ا ال اار ي مت مبقجبا ا إع اامن حال ااة الطا اقا ئ مل ااد س ااتة أش ااهر يف
والاي مش ااا كر ف ااان وكس اام ،يف  ٣٠ك ااانقن األو  /يس اامرب  ،٢٠١٧يرجا ا بي ااان م ااا إ ا ك ااان
املرسااقم ال ياءا سااا ايً ،وإ ا كااان األماار كا ل  ،يرجااي بيااان مااا إ ا كاناات هنااا حقااق تعرضاات
للتقييااد ،ومااا هااي تلا احلقااق  ،ومااى تنااقي الدولااة الطاارف إلغااا حالااة الطاقا ئ ويرجا التعليااق
عل ا ا التقا ااا ير الا ااي تفيا ااد أبن حالا ااة الط ا اقا ئ يف ا فا ااق أ إىل احلا ااد م ا ا احلقا ااق واحل ا اراي
األساسااية ،وأن هنااا اعتقاااال تعساافية وحاااال احتجااا مطااق ون مراقبااة قضااا ية ويرج ا
بيااان اخلطاقا املتخا لضاامان أن املااا (٢١١أ) ما الدسااتق االنتقاااي ،الااي تبا ّان احلقااق غاار
القابلة للتقييد يف حااال الطاقا ئ ،متقافقاة متامااً ما املاا  )٢(٤ما العهاد ،وال سايما املاقا ٧
و ١١و ١٥و ١6و ١8ويرج ا ا بيا ااان اخلط ا اقا املتخ ا ا للت قيا ااق وتقثيا ااق انتهاكا ااا حقا ااق
اإلنس ااان ال ااي ا تلب اات أثن ااا حال ااة الطا اقا ئ ،والت قي ااق ما ا األش ااخاص الا ا ي تقج ااد ض اادهم
ا عااا ا مقثققااة بشااأن ا تلاااب انتهاكااا خطاار حلقااق اإلنسااان وممحقااتهم ويرج ا تقاادمي
معلقمااا ع ا التاادابر املتخ ا لممتثااا لشاار إخطااا األماان العااام لألماام املت ااد أبي تقييااد
لل قااق  ،وابألسااباب الااي اسااتدعت اختااا إجارا ا ما ها ا القبيا  ،وإهنااا أي حالااة الطاقا ئ،
و ل وفقاً للما  )٣(٤م العهد
عدم التمييز واملساواة (املواد  2و ٣و ٦و ،٧و ،١٧و 24و)2٦
 -٥يف ضق املمحظا اخلتامية السابقة للجنة (انظر  ،CCPR/C/SDN/CO/4الفقر ،)١١
يرج تقدمي مءيد ما املعلقماا عا التعاديم الاي أ خلات علا الدساتق االنتقااي لعاام ٢٠١٧
(انظ اار  ،CCPR/C/SDN/5الفق اار  )٣٥ويرج ا أيض ااً تق اادمي معلقمااا ع ا مش اارو القااانقن ال ا ي
يهادف إىل جتارمي التمييااء واللراهياة علا أساااس الادي أو العاار (انظاار  ،CCPR/C/SDN/5الفقاار )١8
ويرج ا ا بي ااان م ااا إ ا ك ااان الدس ااتق االنتق اااي و/أو التع ااديم املقرتح ااة تتض اام قا م ااة ش اااملة
أبس ااباب التميي ااء احملظ ااق  ،مب ااا يف ل ا ا الع اار أو األص ا ا اإلث ااي أو الل ااقن أو اجل اان أو اللغ ااة
أو العقيد أو السا أو امليا اجلنساي أو اهلقياة اجلنساانية ويرجا بياان التادابر املتخا ما أجا
إنش ااا آلي ااة فعال ااة ومس ااتقلة لد اس ااة ومعاجل ااة الش االاوى املتعلق ااة ابلتميي ااء ،مب ااا يف لا ا التميي ااء
العنصري ،وملاف ة مجي أشلا التمييء يف املما سة العملية
 -6ويرج ا ا تق اادمي معلقم ااا ع ا ا ع ااد األش ااخاص ال ا ا ي تعرض ا اقا لمعتق ااا واالحتج ااا
واحملاكم ااة بس ااب مما س ااا جنس ااية مثلي ااة مبقجا ا امل ااا  ١٤8ما ا الق ااانقن اجلن ااا ي ال ااي جت اارم
اللقا  ،وما إ ا كانت الدولاة الطارف تعتاءم إلغاا لا احللام للفالاة االمتثاا اللتءاما اا مبقجا
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امل اقا  ٢و ١٧و ٢6م ا العه ااد ويرج ا أيض ااً تقاادمي معلقمااا ع ا الت اادابر القانقني ااة والعملي ااة
املتخ ا مللاف ااة التمييااء عل ا أساااس املي ا اجلنسااي واهلقيااة اجلنسااانية ،مبااا يف ل ا أي محاام
للتقعية هب ا الشأن
املساااواة باان اجلنساان والعن ا ضااد املاار ة والعااادا الضااارة (املااواد  2و ٣و ٦و ٧و2٣
و ١٧و ،24و 2٥و)2٦
 -٧يرجا ا تق اادمي معلقم ااا ع ا ا وض ا ا املا ارأ يف ق ااانقن األحا اقا الشخص ااية لع ااام ١٩٩١
واإلشا إىل مجي التدابر املتخ لضمان املساوا بن الرج واملرأ  ،مبا يف ل :
القضااا علا املما سااا الثقافيااة والتقليديااة الضااا  ،وال ساايما تعااد الءوجااا
(أ)
والءواج املبلر والقسري؛
(ب) كفالاة املساااوا للمارأ يف األمااق املتعلقااة ابلااءواج والعمقااا األسارية ،وال ساايما
فيمااا يتعلااق ابملارا والااءواج والطاام وحضااانة األطفااا ويرجا تقاادمي معلقمااا عا اخلطاقا
املتخ ا إللغااا املااا  ٤٠م ا قااانقن األح اقا الشخصااية لعااام  ١٩٩١الااي تاان عل ا إملانيااة
تااءوي الفتااا يف سا العاشاار إ ا كااان الااءواج "مسااتقفياً للشاارو " يف نظاار احمللمااة ويرجا أيضااً
تقاادمي معلقمااا مفصاالة ع ا خاادما الاادعم املقدمااة م ا الدولااة الطاارف لض ا ااي الااءواج املبلاار
والااءواج القسااري ويرج ا اإلشااا إىل أي خط ا للتصااديق عل ا الربوتقكااق االختيااا ي التفاقيااة
القضا عل مجي أشلا التمييء ضد املرأ
 -8ووفقاً للمعلقما املعروضة عل اللجنة ،فإن مما سة تشقي األعضاا التناسالية لاانم ال تاءا
سااا د يف الدولااة الطاارف ويف ضااق املمحظااا اخلتاميااة السااابقة للجنااة (انظاار ،CCPR/C/SDN/CO/4
الفقر  ،)١٣يرج تقدمي معلقماا حم ّدثاة عا مشارو القاانقن املتعلاق حبظار ها ه املما ساة ،وعا
قااانقن عااام  ٢٠١6املع ا ّد للقااانقن اجلنااا ي لعااام  ،١٩٩١وال ا ي يتضاام أحلام ااً جتا ّارم تشااقي
األعضااا التناساالية لااانم كمااا يرجا تقاادمي معلقمااا عا أي تاادابر أخاارى اختا مللاف ااة
ه ه املما سة ،مث :
جتمي بيام شاملة عا حااال تشاقي األعضاا التناسالية لاانم يف الدولاة
(أ)
الطرف ،وع عد الشلاوى الاقا  ،والت قيقاا الاي جار  ،واملمحقاا القضاا ية واإل ام
الي صد ؛
(ب)

العققاب املفروضة والتعقيضا املقدمة للض ااي؛

(ج) و ا التد ي والتقعية مبخاطر تشاقي األعضاا التناسالية لاانم  ،وال سايما
الدو ا الي تستهدف جها صن القرا ا املتعلقة ابألسر والءعما التقليدين والدينين
 -٩ويرج ا الاار عل ا اال عااا ا التاليااة( :أ) حالااة االغتصاااب اجلماااعي الااي تعرضاات هلااا
طفلااة يف سا السا سااة عشاار وامارأ ما قِبا ميليشاايا مت الفااة ما احللقمااة يف منطقااة نرتااي،
بقس ا ا فااق  ،يف  ١٥كااانقن األو  /يساامرب ٢٠١٧؛ و(ب) حا ثااة اغتصاااب أكثاار م ا ٢٠٠
امرأ وفتا م قبيلة الفق بقاساطة جممقعاة ما أفارا القاقا املسال ة الساق انية يف قرياة اتبات يف
مش ااا ا ف ااق يف  ٣١تشا اري األو /أكت ااقبر  ٢٠١٤ويرجا ا تق اادمي معلقم ااا مفص االة عا ا أي
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حتقيقا جر بشأن اال عا ا املتعلقة حباال االغتصاب ،وع أي إجرا ا قانقنية اختا
م جان الدولة الطرف ضد أفرا ققا األم  ،والنتا الي مت التقص هب ا الشأن
 -١٠وحتااي اللجنااة علم ااً ابملعلقمااا الااي قاادمتها الدولااة الطاارف ع ا تعاادي القااانقن اجلنااا ي يف
عام  ٢٠١٥فيما يتعلق با "اجلرا م الي تند ج ضم مفهقم العن ضد املارأ " (انظار ،CCPR/C/SDN/5
الفق اار  ،)٣8للنه ااا تطلا ا معلقم ااا إض ااافية عا ا األحل ااام احمل ااد ال ااي جت ا ّارم العنا ا املن ااءي
واالغتصاب الءوجي ويرج الر عل التقا ير الي تفيد أبن القصم بسب الءم والعققبة املشد
علي يثنيان النسا ع اإلبمغ ع حاال االغتصاب ويرج تقدمي معلقما بشأن ما يلي:
عااد الشاالاوى املقدمااة بشااأن مجي ا أشاالا العن ا ضااد النسااا والفتي ااا ،
(أ)
مبا يف ل العن املنءي والعن اجلنسي؛
(ب)

الت قيقا واملمحقا القضا ية بسب ه ه الشلاوى؛

(ج)

عد أحلام اإل انة وطبيعة العققاب املفروضة؛

()

سب االنتصاف املتاحة للض ااي؛

(ها) املساعد املقدمة لض ااي العن  ،مبا يف ل الدعم القانقي والنفسي والطيب
ويرجا ا تقض ااي م ااا إ ا كان اات الس االطا جت ااري حتقيق ااا ون وج ااق ش االاوى أو إف ااا ا ما ا
جان ا الض ا ااي ،واإلشااا إىل مجي ا اخلط اقا املتخ ا ل اءاي تقعيااة املاادعن العااامن والقضااا
وعامة اجلمهق بشأن العن ضد النسا والفتيا  ،مبا يف ل العن املنءي
اإلجهاض العمدي واحلقوق اإلجنابية (املواد  2و ٣و ٦و ٧و ١٧و)2٦
 -١١يف ضااق امل ااا تن  ١٣٥و ١٣6م ا الق ااانقن اجلنااا ي لع ااام  ،١٩٩١يرج ا بي ااان م ااا إ ا
كان اات الدول ااة الط اارف تعت ااءم إع ااا النظ اار يف التشا اريعا املتعلق ااة بتج اارمي اإلجه ااا العم اادي
ويرج تقدمي بيام مفصلة ع الفرت التالية لتقدمي التقرير الدو ي السابق ،بشأن ما يلي:
(أ)

القفيا النامجة ع حاال اإلجها

(ب)

النسا املدام مبما سة اإلجها

العمدي الي تتم بطريقة سرية؛
العمدي والعققاب الي تعرض هلا؛

(ج) األشا ا ااخاص املا ا اادانن بسا ا ااب مما سا ا ااة اإلجها ا ااا العما ا اادي ويرج ا ا ا تقا ا اادمي
معلقما ع التدابر املتخ لضمان حصق النسا عل الرعاية بعد اإلجها  ،وضمان تقفر
التد ي للعاملن يف احلق الطيب ومقدمي الرعاية الص ية عل اإلجارا ا املتعلقاة ابإلجهاا
ويرج أيضاً تقدمي معلقما ع مدى تقافر خادما الصا ة اجلنساية واإلجنابياة ومقانا احلما ،
وتثقي الرجا والنسا والفتيان والفتيا يف مجي أحنا البلد هب ا الشأن
احلق يف احلياة ،وحظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة و العقوباة القاساية و الالإنساانية
و املهينة (املواد  2و ٦و ٧و ٩و)١2
 -١٢ابإلشا إىل املمحظاا اخلتامياة الساابقة للجناة (انظار  ،CCPR/C/SDN/CO/4الفقار ،)8
يرج تقدمي معلقما ع اآليت:
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نيااة الدولااة الطاارف فيمااا يتعلااق بتقسااي نطااا وق ا إطاام النااا يف املناااطق
(أ)
املتأثر ابلنءا يف ا فق وواليي جنقب كر فان والني األ ؛
(ب) التقااا ير الااي تفيااد أبن القاقا احللقميااة مسا ولة عا هجمااا واسااعة النطااا
خاام محاام ملاف ااة التم اار يف مش ااا ووس ا ا ف ااق خاام الف اارت  ،٢٠١6-٢٠١٤األم اار
ال ي أسفر ع وقق خسا ر كبر يف األ وا وفرا عشرا اآلالف؛
(ج) اال عااا ا الااي تفيااد أبن الق اقا احللقميااة السااق انية اسااتخدمت "ال اادخان
السام" أثنا اهلجما الي وقعت يف جب مر بن كانقن الثاي/يناير وأيلق /سبتمرب ٢٠١6؛
( ) التاادابر املتخ ا لضاامان عاادم وقااق انتهاكااا حلقااق اإلنسااان يف أي ظاارف
م الظروف م جان ققا الدولة واجلماعا اخلاضعة لسيطر الدولة أو الي تعم مبقافقتها؛
(ها) التاادابر املتخ ا لضاامان عاادم تقاادمي الاادعم املاااي أو املعاادا إىل اجملمقعااا
الي تشا يف االستهداف املتعمد للمدنين؛
(و) الت ا ا اادابر املتخا ا ا ا لت ا ا ااقفر احلماي ا ا ااة الم م ا ا ااة لضا ا ا ا ااي االعت ا ا اادا ا اخلط ا ا اار
واألشخاص الفا ي م مناطق النءا ؛
( ) التدابر الرامية إىل من االنتهاكا الي ترتلبهاا القاقا الساق انية واجملمقعاا
األخاارى ضااد املاادنين واملعاقبااة عليهااا ،والتعاااون م ا احملاااكم الدوليااة املختصااة م ا أج ا ممحقااة
ومعاقبة األشخاص املس ولن ع انتهاكا حقق اإلنسان من بداية ه ه النءاعا ؛
( ) الت ا اادابر املتخا ا ا لض ا اامان تعجيا ا ا إجا ا ارا الت قيق ا ااا واحملاكم ا ااا املتعلق ا ااة
ابالنتهاكا اجلسايمة حلقاق اإلنساان الاي ا تلبات يف ا فاق منا شابا /فرباير  ،٢٠٠٣و اي
التعاون م آليا املسا لة الدولية ،مبا يف ل احملاكم الدولية املختصة
 -١٣وابإلشا إىل التقصية السابقة الصا ع اللجنة (انظر  ،CCPR/C/SDN/CO/4الفقر ،)١٤
يرج ا بيااان اخلط اقا املتخ ا إللغااا عققبااة اإلعاادام ويرج ا مراجعااة قا مااة اجل ارا م الااي يُعاق ا
عليهااا ابإلعاادام ،وبيااان التاادابر املتخا لضاامان عاادم فاار عققبااة اإلعاادام إال علا أشااد اجلارا م
خطق  ،عل الن ق املنصاقص عليا يف املاا  )٢(6ما العهاد ويرجا التعلياق علا التقاا ير الاي
تفيد أبن هناا حاقاي  ٣٠٠شاخ ُحلام علايهم ابإلعادام ويرجا أيضااً التعلياق علا املاا ٢٧
م القانقن اجلنا ي لعام  ،١٩٩١الي تن عل استخدام الرجم كقسيلة لتنفيا عققباة اإلعادام،
ابإلضافة إىل الصل وه تعتءم الدولاة الطارف تغيار ها ا القضا ويرجا تقادمي معلقماا عا
أي تدابر لتعدي قانقن ملاف ة االجتا ابلبشر لعام  ٢٠١٤جلع املا  ،)٢(٩الي تن علا
جقا فر عققبة اإلعدام يف تساعة ما حااال االجتاا املشا ّد للعققباة ،متقافقاة ما متطلباا
املا  )٢(6م العهد ويرج تقادمي بياام عا الفارت المحقاة لتقادمي التقريار الادو ي الساابق،
مصنفة حس نق اجلن والس واجلنسية ،ع اآليت:
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(أ)

عد أحلام اإلعدام الي صد ؛

(ب)

عد األشخاص ال ي ينتظرون تنفي حلم اإلعدام؛

(ج)

عد األشخاص ال ي أعدمقا ،حس فئة اجلرمية؛

()

عد األحلام الي مت ختفيفها
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 -١٤وابإلش ااا إىل التقص اايا الس ااابقة للجن ااة (انظ اار  ،CCPR/C/SDN/CO/3الفقا ارتن ١6
و ،٢6و ،CCPR/C/SDN/CO/4الفق اار (١٥أ)) ،يرج ا ا تق اادمي معلقم ااا عا ا مش اارو الق ااانقن
املع ااد للق ااانقن اجلن ااا ي لع ااام  ،١٩٩١والا ا ي يتض اام تعريفا ااً للتعا ا ي  ،وتقض ااي م ااا إ ا ك ااان
االق ارتا يتقافااق م ا املااا  ٧م ا العهااد ويرج ا عل ا وج ا اخلصااقص بيااان مااا إ ا كاناات الدولااة
الطاارف تعتااءم تشااديد العققبااة علا جرميااة التعا ي  ،الااي تاان حاليااً علا احلااب ملااد تصا إىل
ثمث ااة أش ااهر و/أو فا ا غرام ااة مالي ااة (انظ اار  ،CCPR/C/SDN/5الفق اار  ،)٥٣وكفال ااة أن تل ااقن
اجل اءا ا متناساابة م ا جسااامة اجلرميااة ويرج ا الاار عل ا اال عااا ا املتعلقااة مبما سااة التع ا ي
وس ااق معامل ااة الس ااجنا عن ااد إلق ااا الق ااب عل اايهم وأثن ااا الت قي ااق األوي ،وال س اايما علا ا ي ااد
املقظفن املللفن إبنفا الققانن ويرج تقدمي معلقما مفصلة ع اآليت:
التاادابر املتخ ا للت قي ااق يف ا ع ااا ا التع ا ي وس ااق املعامل ااة الااي يرتلبه ااا
(أ)
مقظفق إنفا القانقن؛
(ب)
(ج)

عد األشخاص ال ي جر حماكمتهم وإ انتهم؛
تعقي

الض ااي؛

( ) احلمايااة امللفقل ااة لض ا ااي التع ا ي والش ااهق وأس اارهم كمااا يرج ا ال اار عل ا
التقا ير الي تفيد أبن احملاكم تقب األ لاة الاي ياتم احلصاق عليهاا بقساا غار مشاروعة ،مباا فيهاا
االعرتاف ااا ال ااي تنت ااء حت اات التعا ا ي ويرجا ا اإلش ااا إىل أي خطا ا للتص ااديق علا ا اتفاقي ااة
مناهضة التع ي وغره م ضروب املعاملة أو العققبة القاسية أو المإنسانية أو املهينة
 -١٥وابإلشا ا ااا إىل التقصا ا اايا السا ا ااابقة للجنا ا ااة (انظا ا اار  CCPR/C/SDN/CO/3الفقا ا اار ١٠
و ،CCPR/C/SDN/CO/4الفقاار  ،)١6يرج ا تقاادمي معلقمااا ع ا اخلط اقا املتخ ا م ا أج ا
إلغا العققبة البدنية ،مث اجللد وبرت األطراف ،م النظام اجلناا ي ومنا اساتخدام أي ما هااتن
العققبتن إىل حن إلغا التشريعا ا الصلة ويرج بيان ما إ ا كانت العققبة البدنية تفر
عل اجلرا م الي يرتلبها أطفا ويرج تقدمي معلقما مفصلة ع اخلطقا الي جيري اختا هاا
لتعاادي املااا  ١٤6م ا القااانقن اجلنااا ي لعااام  ،١٩٩١والااي جتا ّارم الااءم وتعاار الرجااا والنسااا
خلطر اإلعدام مجاً أو لعققبة اجللد  ١٠٠جلد
 -١6ويرج تقدمي معلقما ع نتا الت قيقا بشأن ما يلي:
مقت ا ا أبا ااق بلا اار هاشا اام خا اام االنتخا ااااب الا ااي نُظما اات يف اجلامعا ااة مبدينا ااة
(أ)
األبي  ،مشا كر فان ،يف  ١٩نيسان/أبري ٢٠١6؛
(ب) مقت ا حممااد الصااا ويااق عل ا يااد أف ارا م ا جهااا األم ا واملخااابرا الااقطي
أثنااا االشااتباكا الااي وقعاات يف احلاارم اجلااامعي باان طاامب ماقالن لل لقمااة وطاامب معا ضاان
يف  ٢٧نيسان/أبري ٢٠١6؛
(ج) احتجا صم قمر إبراهيم بقاسطة جها األم واملخابرا القطي ،وهاق طالا
م ا فق ينتمي إىل منظمة سياسية طمبية اتبعة جليش حترير السق ان-فصي عبد القاحد
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االستخدام املفرط للقوة (املواد  ٦و ٧و ،٩و ١٩و 2١و)22
 -١٧يرج ا تقاادمي معلقمااا ع ا املعاااير القانقنيااة املطبقااة يف الدولااة الطاارف بشااأن االسااتخدام
املتناس للقق واألسل ة النا ية ما قِبا املاقظفن املللفان إبنفاا القاقانن ،ومصاد ها ه املعااير يف
إطا القانقن احمللي ويرج تقضي اخلطقا الي اخت ا الدولاة الطارف لضامان امتثاا تلا املعااير
للمب ااا ئ األساس ااية املتعلق ااة ابس ااتخدام امل ااقظفن املللف اان إبنف ااا الق اقانن للق ااق واألس اال ة النا ي ااة،
وكفالة احرتام املقظفن املللفن إبنفا القانقن وأفرا األم لتل املعاير يف املما سة العملية
 -١8ويرج الر عل التقا ير املتعلقة ابستخدام القق بصق مفرطة وغر متناسبة ،وال سايما
اسااتخدام الا خر احليااة والرصاااص املطاااطي والغااا املسااي للاادمق ضااد احملتجاان ويرجا تقاادمي
معلقمااا عا اسااتنتاجا جلااان الت قيااق احللقميااة الااثم الااي أُنشاائت للت قيااق يف املظاااهرا
الي انادلعت يف أيلق /سابتمرب وتشاري األو /أكتاقبر  ،٢٠١٣وأ إىل قياام قاقا األما بقتا
وإصابة العشرا م املتظاهري السلمين ويرج تقدمي معلقما مفصلة ع اآليت:
العااد اإلمجاااي للقتل ا واجلرح ا خاام املظاااهرا الااي وقعاات خاام الف اارت
(أ)
املشمقلة ابلتقرير ،مصنفاً حس نق اجلن والس ؛
(ب)

أسباب القفيا أو اإلصااب ؛

(ج) عد املقظفن املللفن إبنفا القانقن وأفرا ققا األم الا ي جارى الت قياق
معهم وحماكمتهم وإ انتهم وطبيعة العققاب املفروضة؛
()

التعقيضا الي حص عليها الض ااي

حااق الفاارد يف احلريااة واألمااان عل ا شخص ا وحااق األشااخاص املساالوبة ح اريته يف معاملااة
إنسانية (املواد  ٧و ٩و ١0و ١2و ١4و ١٩و 2١و)22
 -١٩يرج ا ا التعليا ااق عل ا ا التقا ااا ير املتعلقا ااة ابالحتجا ااا املطا ااق والتعسا اافي ون تقجي ا ا ما ااة
أو تقاادمي األشااخاص إىل حماكمااة ،وال ساايما املاادافعقن عا حقااق اإلنسااان ،والطاامب ،والناشااطقن
السياس اايقن والش ااباب ،واحمل ااامقن ،واألطب ااا الا ا ي يُعتق ااد أهن اام ينتق اادون احللقم ااة ويرجا ا تق اادمي
معلقم ااا عا ا الت اادابر املتخا ا لض اامان ع اار املعتقل اان واحملتجا اءي علا ا ق ااا يف غض ااقن ٤8
ساعة ،ومن هم سب االنتصاف املتاحة لض ااي االعتقا غر القانقي أو التعسفي
 -٢٠ويُرج ا ا تق اادمي بي ااام حمدث ااة ،ومص اانفة حس ا ا مراف ااق االحتج ااا  ،ع ا ا اإلملاني ااا
االستيعابية الرمسية والفعلية جلمي أماك االحتجا يف البلاد ،وحتدياد التادابر الاي اختا ملعاجلاة
االكتظاظ وحتسن األوضاا يف الساجقن ،و لا يف ضاق التقاا ير املتعلقاة جبملاة أماق منهاا عادم
كفاية الرعاية الص ية ،وعدم تقفر املياه والصرف الص ي ،ومما سة العن ضد احملتجءي
إقامة العدل وحصانة موظفي الدولة (املواد  2و ٦و ٧و ١4و)2٦
 -٢١ابإلش ا ا ااا إىل التقص ا ا اايا الس ا ا ااابقة للجن ا ا ااة (انظ ا ا اار  ،CCPR/C/SDN/CO/3الفق ا ا اار ٩
و ،CCPR/C/SDN/CO/4الفق ا اار  ،)١٧يرجا ا ا تق ا اادمي معلقم ا ااا عا ا ا الت ا اادابر املتخا ا ا إللغ ا ااا
املقا التالية:
GE.18-07100
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(أ)

املا  )٣(٥٢م قانقن األم القطي لعام ٢٠١٠؛

(ب)

املا  )٢(٤٥م قانقن ققا الشرطة لعام ٢٠٠8؛

(ج) املااا  )٢(٣٤م ا قااانقن الق اقا املساال ة لعااام  ،٢٠٠٧الااي متاان احلصااانة م ا
املمحقة القضا ية ألفرا جها األما واملخاابرا الاقطي ويف ها ا الصاد  ،يرجا  ‘١‘ :تقضاي
ققاعااد وإجارا ا فا احلصااانة؛ ‘ ‘٢تقضااي أسااباب فا أو قبااق طلبااا فا احلصااانة؛ ‘ ‘٣تقاادمي
بيام مصنفة ع عد الطلبا الي قُدمت لرفا احلصاانة ما املمحقاة القضاا ية عا أفارا ما
جه ااا األما ا واملخ ااابرا ال ااقطي وها ا ي اان الق ااانقن احملل ااي علا ا حص ااانة ااي الدول ااة ما ا
املمحقة القضا ية عل انتهاكا حقق اإلنسان
معامل ااة األجان ااب ،مب اان ف اايه الالجئ ااون وملتمس ااو اللج ااو وامله اااجرون ،وتشا اريد السا ا ان
(املواد  2و ٦و ٧و ٩و ١٣و)2٦
 -٢٢ابإلش ا ا ااا إىل املمحظ ا ا ااا اخلتامي ا ا ااة الس ا ا ااابقة للجن ا ا ااة (انظ ا ا اار ،CCPR/C/SDN/CO/4
الفقر  ،)٢٣يرج تقدمي معلقما ع اآليت:
الت ا اادابر املتخا ا ا يف الق ا ااانقن ويف املما س ا ااة العملي ا ااة للتأك ا ااد ما ا ا أن ترحي ا ا ا
(أ)
األجان ا  ،مب ا فاايهم اإل يرتيااقن ،يااتم وفق ااً ألحلااام العهااد ،م ا كفالااة مراعااا األصااق القانقنيااة
وعدم اإلعا القسرية؛
(ب)

طق فرت إجرا ا حتديد مركء المجئ؛

(ج) حااق األجان ا م ا ض ا ااي االجتااا يف البقااا يف البلااد وإملانيااة صاادو حظاار
صري لانعا القسرية؛
( ) م كر التفاهم املتعلقة ابهلجر الي مت التققي عليها بن الدولاة الطارف وإيطالياا
هبدف تبسي إعا عااي البلدان الثالثة ال ي يعتربون "مهاجري غر شرعين"؛
(ها) معلقم ا ااا إحص ا ااا ية ،مص ا اانفة حبس ا ا ن ا ااق اجل ا اان والس ا ا واجلنس ا ااية ،ع ا ا
األشخاص ال ي  ‘١‘ :احتجءوا بسب خق الدولاة الطارف بصاق غار قانقنياة؛ ‘ ‘٢الا ي مت
تارحيلهم أو يقاجهااقن الرتحيا  ،وحتديااد بلاد املقصااد؛ أو ‘ ‘٣الا ي قاادمقا عاقى السااتئناف قارا
الرتحي  ،ونتا ه ه اإلجرا ا ؛
(و) حتديااد ملااان وحالااة ٤8 ‘١‘ :م ا أبنااا ا فااق ّحلااتهم حلقمااة إيطاليااا إىل
السق ان يف  ٢٤آب/أغسط  ٢٠١٧وفق إجارا ا يبادو أهناا مل تلفا احلماياة الم ماة حلقاق
ملتمسي اللجق ؛ ‘ 8٠٠ ‘٢ماقاط ساق اي ّحلاتهم السالطا األ نياة إىل الساق ان؛ ‘ ٣6 ‘٣مقاطنااً
سق انياً حلتهم مصر إىل السق ان يف متق /يقلي ٢٠١٧؛
( ) اال عا ا الي تفيد مبا يلي ‘١‘ :تعر  6٥م ملتمساي اللجاق  ،معظمهام
م إثيقبيا وبعضهم م إ يرتاي ،لعققبة اجللد ٤٠جلد عل ظهق هم وأعقاب أ جلهم بسيا ما
اجللااد يف شاابا /فرباير  ،٢٠١٧وترحي ا  ٤٠ماانهم فااق إلقااا القااب علي ا ؛ ‘ ‘٢قيااام الساالطا
الس ا ااق انية برتحيا ا ا  ٣٠قاص ا ااراً تا ا ارتاو أعم ا ااا هم ب ا اان  ١٥و ١٧عاما ا ااً إىل إ ي ا اارتاي يف  ٢٩آب/
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أغس ااط ٢٠١٧؛ ‘ ‘٣القي ااام يف  ١٧أيلق /س اابتمرب  ٢٠١٧برتحي ا  ٣6إ ي ارتايًك ااانقا س ااجنا
بسب خق البلد بصق غر قانقنية ،ون متلينهم م القصق الفعا إىل حمام
 -٢٣ووفق ااً للمعلقمااا املعروضااة عل ا اللجنااة ،يقااد عااد ال ا ي شاار وا اخلي ااً من ا بدايااة
النا اءا يف ا ف ااق ع ااام  ٢٠٠٣ب ا ا  ٢.6ملي ااقن ش ااخ ويف ض ااق املمحظ ااا اخلتامي ااة الس ااابقة
للجنااة (انظاار  ،CCPR/C/SDN/CO/4الفقاار  ،)٩يرجا تقاادمي معلقمااا حم ّدثااة عا التاادابر الااي
اخت ا الدولة الطرف ملن التشريد الداخلي وضمان احلماية اللافية والفعالة للمشر ي اخلياً يف
املخيمااا وخااا ج املخيمااا ويرجا أيضااً تقاادمي معلقمااا عا التاادابر املتخا حلمايااة حقااق
املدنين يف منااطق الناءا  ،ويف اخلرطاقم ،حيا يقجاد مئاا اآلالف ما املشار ي الا ي يعيشاقن
يف خميما ااا  ،ومن ا ا التجا اااو ا الا ااي ترتلبها ااا ق ا اقا األم ا ا ضا ااد املا اادنين ويرج ا ا عل ا ا وج ا ا
اخلصقص الر عل اال عا ا الي تفيد أبن ققا األم تعمد استهداف املادنين والقارى يف
جبااا النقبااة وجبا ماار يف وسا ا فااق  ،وأهنااا أطلقاات النااا علا احملتجاان يف خماايم كلمااا ،أكاارب
خميم للنا حن يف جنقب ا فق  ،مما أسفر ع مقت  ٥أشخاص وإصابة  ٢٠شخصاً عل األق
االجتار ابألشخاص (املادة )8
 -٢٤يرج ا الاار عل ا التقااا ير املتعلقااة اب اي االجتااا ابلبشاار ،وال ساايما النسااا والفتيااا يف
شر السق ان واخلرطقم ،وقت ض ااي ها ا االجتاا وبيا أعضاا هم ويرجا بياان التادابر املتخا
ما قبا الدولااة الطاارف مللاف ااة االجتااا ابألشااخاص ،وحتديااد ضا ااي االجتااا ومحااايتهم ويرجا
أيض ااً تقاادمي بيااام إحصااا ية ،مصاانفة حس ا نااق اجلاان والس ا والبلااد ،ع ا ض ا ااي االجتااا
ابألشااخاص ،وتقاادمي معلقمااا مفصاالة عا اخلاادما املقدمااة هلاام ،مبااا يف لا املساااعد الطبيااة
والنفسية ويرج بيان عاد األشاخاص ،مبا فايهم املسا ولقن احللقمياقن ،الا ي حقكماقا بساب
االجتا ابلبشر أو اجلرا م ا الصلة ،وع نتا ه ه القضااي
حرية التعبري والتجمع السلمي وت وين اجلمعيا (املواد  ١٩و 2١و 22و)2٥
 -٢٥يرج الر عل التقا ير املتعلقة مبا يلي:
إغام الصا
(أ)
الصدو لفرتا طقيلة؛
(ب)

مصا

ملاد تصا إىل ثمثاة أايم ون أمار ما حملماة ،وتققيفهاا عا

طبعا كاملة م الص

؛

(ج) تعاّار الصا فين للرتهيا واملضااايقة واالحتجااا واالسااتجقاب ما قِبا جهااا
األم واملخابرا القطي ويرج التعليق علا قياام جهاا األما واملخاابرا الاقطي ،يف  ٧كاانقن
التياا  ،واملساتقلة ،والقارا  ،وامليادان ،والصاي ة ،واخلارب،
الثاي/يناير  ٢٠١8حبجء طبعاا صا
والقط ويرج تقضي املرب ا و ا قرا جها املخابرا حبظر كاتا عماق يف صا يفة اجلرياد
ومنع م اللتاباة منا كاانقن األو  /يسامرب  ،٢٠١6وتقضاي ماد احلظار ويرجا أيضااً تقضاي
ماارب ا اشارتا أن يلااقن مجيا الصا فين مسااجلن لاادى اجمللا القااقمي للصا افة واملطبقعااا
اخلاض ا إلش اراف الاار ي مباشاار ويرج ا الاار عل ا التقااا ير الااي تفيااد أبن الدولااة الطاارف تُااد ج
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امل اادافعن عا ا حق ااق اإلنس ااان يف قا اقا م س ااق ا وتف اار قي ااق اً علا ا س اافرهم ،ون أي أس ااباب
وجيهة ويرج كر أسباب اي العققبة القصقى عل الشغ م سنتن إىل مخ سنقا
 -٢6ويرج ا ال اار عل ا التق ااا ير ال ااي تفي ااد بف اار قي ااق عل ا االجتماع ااا العام ااة ألح اءاب
املعا ضة ،مبا يف ل احلاال الي قر فيها جها األم واملخابرا القطي:
من تنظيم احتفا احلءب اجلمهق ي ابل كرى السانقية إلعادام م سسا  ،حمماق
(أ)
حممد ط  ،يف كانقن الثاي/يناير ٢٠١8؛
(ب) من ا اثن اان م ا األح اءاب السياس ااية املعا ضااة ،مه ااا احل ااءب الشاايقعي الس ااق اي
وحءب امل متر السق اي ،م تنظيم مناسبة عامة يف اخلرطقم يف شبا /فرباير ٢٠١8
حرية الضمري والدين واملعتقد (املادة )١8
 -٢٧يرجا الاار علا التقااا ير املتعلقااة إبقاادام قاقا األما علا هاادم كنااا وأماااك عبااا ،
وتقضااي السااب و ا ف ا إصاادا تاراخي لبنااا كنااا جديااد ويرج ا عل ا وجا الت ديااد
تقاادمي معلقمااا مفصاالة عا أسااباب هاادم مبااى كنيسااة طا فااة املسااي السااق انية يف منطقااة سااقاب
األ اضااي ابخلرطااقم ،وكنيسااة طا فااة املسااي السااق انية ابلقا سااية يف اخلرطااقم عااام  ٢٠١٧ويرجا
تقضااي مااا إ ا كاناات هنااا آليااا لتقاادمي تعقيضااا ع ا أماااك العبااا الااي ُهاادمت ويرج ا
أيض ااً الاار عل ا التقااا ير الااي تفيااد أبن الدولااة الطاارف أوقفاات املنظمااا غاار احللقميااة التابعااة
لللن ااا  ،وأم اار عم ااا مس ااي ين أجانا ا مبغ ااا البل ااد ،واحتج ااء ع ااد اً ما ا القساوس ااة
ويرج تقدمي معلقما ع عد الءعما الدينين املسي ين ال ي تعرضقا ملا يلي:
(أ)

التققي واالحتجا م قب جها األم واملخابرا القطي؛

(ب)

املمحقة واإل انة؛

(ج) فار عقااقاب حبقهاام ويرجا تقاادمي معلقمااا حم ّدثااة عا حالااة القا حسا
عبااد الاارحيم اتو وشخصاان مسااي ين أخ ارين  -مهااا مقظ ا اإلغاثااة التشاايلي اجلنسااية ،بياارت
جا يا  ،وعبااد املاانعم عبااد املااقىل ما ا فااق  -اللا ان ا مااا أمااام حملمااة يف اخلرطااقم جبارا م ضااد
الدولة تستقج عققبة اإلعدام
 -٢8ويرجا تقاادمي معلقمااا عا التاادابر املتخا لضاامان احلااق يف حريااة الضاامر والاادي يف
القااانقن واملما سااة العمليااة ويرجا تقضااي مااا إ ا كااان جيااق قااانقمً الت ااق ما اإلساامم إىل يا
آخر ،وإ ا مل يل األمر ك ل  ،ما هي العققاب الي ميل فرضها عل الار  ،وماا هاي التادابر
املتخ ا ا لتعا اادي أحلا ااام امل ا اقا  ١٢٥و ١٢6و ١٥٢م ا ا القا ااانقن اجلنا ااا ي لعا ااام  ١٩٩١بغيا ااة
مقا متها ما أحلاام العهاد ويرجا بياان عاد األشاخاص الا ي ا ماقا جبرمياة الار وعاد الا ي
صااد أحلااام حبقهاام ويرجا الاار علا التقااا ير الااي تفيااد مبمحقااة النسااا بسااب الااءي الا ي
ال يتقافق م آ اب اللبااس اإلساممي احمللاي ويف ها ا الصاد  ،يرجا تقادمي معلقماا عا عاد
النسا الميت جر ممحقته والعققاب الي فرضت حبقه يف ه ه القضااي
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