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 املعنية حبقوق اإلنسانة جنلال
 الدورة التاسعة والثمانون

 ٢٠٠٧ مارس/آذار ٣٠-١٢نيويورك، 

 مشروع قائمة مسائل ينبغي تناوهلا عند النظر يف التقرير        
 )CCPR/C/SDN/3(   الدوري الثالث املقدم من السودان 

 حق الشعوب يف تقرير مصريها واإلطار الدستوري
 والقانوين لتنفيذ العهد

 )٢ و١املادتان (

 من تقرير   ١٢٠الفقرة  (بالنظر إىل الوضع الدستوري ألحكام العهد وأهنا أصبحت ملزمة وواجبة النفاذ             -١
 اليت تتخذها الدولة الطرف لكفالة توافق تشريعاهتا مع العهد؟ ُيرجى تقدمي أمثلة             ، ما هي التدابري   )الدولة الطرف 

 ١٢٠الفقرة ( من الدستور ٢٧حلاالت احُتج فيها بأحكام العهد أمام احملاكم وأمام احملكمة الدستورية عمالً باملادة 
 عوى أمام احملكمة الدستورية؟ رفع د وما هو اإلجراء الذي ينبغي اتباعه، وتكلفة). من تقرير الدولة الطرف

وُيرجى تقدمي معلومات عن الوضع القانوين للجنة حقوق اإلنسان املعنية جبنوب السودان، وعن شروط               -٢
 .تسمية أعضائها، وواليتها، ونظامها الداخلي واجلهات اليت ترفع إليها اللجنة تقاريرها

ة ضد أفراد الشرطة وقوات األمن، واملالحقات وُيرجى تقدمي إحصائيات مفصلة عن عدد الشكاوى املقدم -٣
وما هي ).  من تقرير الدولة الطرف٣١ و٣٠الفقرتان (القضـائية، واإلدانـات واألحكـام اليت صدرت حبقهم       

أو الشرطة املتهمني بالقيام بأعمال جنائية أثناء        األحكام القانونية املطبقة على أفراد قوات األمن التابعة للحكومة        
، ُيرجى أيضاً تقدمي إحصائيات عن عدد طلبات ١٩٩٧؟ وبناًء على املالحظات اخلتامية للجنة يف عام أداء مهامهم
 . ومقدار التعويض الذي ُمنح فعالً لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التعويض

يت وُيرجى تقدمي إحصائيات مفصلة عن عدد الشكاوى املعروضة أمام اهليئات القضائية واهليئات اخلاصة ال -٤
مثل احملكمة اجلنائية اخلاصة بأحداث دارفور وجلان ( أُنشئت للنظر يف االدعاءات املتعلقة جبرائم ارُتكبت يف دارفور

وُيرجى أيضاً  ). التحقـيق القضائي اليت دعت إىل تشكيلها جلنة التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف دارفور              
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الشكاوى والتحقيقات، واألحكام اليت صدرت، والتعويضات      تقدمي معلومات عما اُتخذ من إجراءات بشأن هذه         
 . اليت ُمنحت للضحايا وأسرهم

الذي يعلن العفو  ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١١ املؤرخ ١١٤وُيـرجى حتديد اجلرائم املشمولة باملرسوم رقم         -٥
ويضمن حصانتها من   العـام بالنسبة للمجموعات املؤيدة التفاق سالم دارفور واجملموعات املوقعة على االتفاق،             

وما هي اإلجراءات املتخذة لتطبيق هذا العفو؟ وكيف تنوي الدولة الطرف . املالحقة اجلنائية على املستوى الوطين
 التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية؟

 من  ٢١٩وُيـرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ اتفاق السالم الشامل على النحو املنصوص عليه يف املادة                 -٦
 . ور االنتقايل، وذكر التدابري املتخذة هبدف تنفيذهالدست

 املساواة بني الرجل واملرأة وحظر التمييز
 )٢٦ و١٢ و٣ و٢املواد (

 وملبدأ عدم التمييز على أساس نوع اجلنس        لدستور الوطين االنتقايل  هناك بعض القوانني اليت تبدو خمالفة ل       -٧
 ال يزال ُيعمل بقانون اجلنسية الذي ال يسمح باكتساب اجلنسية           فعلى سبيل املثال، هل   . املنصوص عليه يف العهد   

  ١٢٤ و ١٢٣الفقرات  ( من الدستور الوطين االنتقايل؟      ٧السـودانية إال مـن جانـب األب، خالفـاً لـلمادة             
 من  ١٤٢الفقرة  (وملاذا ال يسمح القانون بتسجيل األراضي إال باسم الزوج؟          ).  من تقرير الدولة الطرف    ١٥٢و

وهل ال يزال هناك اختالف فيما يتعلق جبرمية الزنا بالنسبة للرجال والنساء؟ وماذا عن              ) لدولـة الطرف  تقريـر ا  
وموافقته )  من تقرير الدولة الطرف١٤٤ و١٥الفقرتان (القوانني اليت تستوجب موافقة ويل أمر املرأة على الزواج 

 ؟ ) من تقرير الدولة الطرف٢٣٧ و٢٨الفقرتان ( على سفرها

ـ  -٨ رجى تقـدمي إحصـائيات عن متثيل املرأة يف جمال اإلدارة واهليئات السياسية، مبا يف ذلك يف مراكز                  وُي
 ).ف من تقرير الدولة الطر١٣٨ إىل ١٣٦الفقرات من (املسؤولية واختاذ القرار 

  واملهينةةاحلق يف احلياة ومنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنساني
 )٧و ٦املادتان (

ُيـرجى تقدمي معلومات مفصلة وحديثة العهد عن عدد أحكام اإلعدام اليت صدرت وما هي اجلرائم اليت         -٩
وما هي على   . استوجبت هذه العقوبة، وأعمار ونوع جنس املدانني وعدد من ُتنفّذ فيهم عقوبة اإلعدام كل سنة              

 من  ١٨٩ إىل   ١٨٥ ومن   ١٨٣ إىل   ١٨٠ومن   ١٣الفقرات  (وجـه التحديد اجلرائم اليت ُيعاقب عليها باإلعدام؟         
وما هي طريقة تنفيذ اإلعدام اليت ينص عليها القانون؟ وُيرجى التعليق على املعلومات اليت              ) تقرير الدولة الطرف  

 عاماً، ١٨مفادها أن الدستور االنتقايل جلنوب السودان مينع احلكم باإلعدام على األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
جرمية ، قبل بلوغهم سن الرشد،      باإلعدام حبق أشخاص ارتكبوا   ور االنتقايل الوطين يسمح باحلكم      مـع أن الدست   

 . اً عام١٨عقوبتها اإلعدام إذا كان سن املدان عند صدور احلكم 
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 بشأن التصدي   ٢٠٠٥نوفمرب  /وُيـرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة يف تشرين الثاين            -١٠
رأة يف دارفور، مبا يف ذلك خطة العمل، فضالً عن تقدمي معلومات عن الوحدة اليت أُنشئت حتت                 للعـنف ضد امل   

 من تقرير الدولة    ١٥٩ و ١٥٨الفقرتان  ( إشـراف وزارة العدل بغية توسيع هذه املبادرة لتشمل بقية أرجاء البلد           
 ساء اليت أدت إىل    وُيـرجى تقـدمي إحصـائيات مفصـلة وحديثة العهد عن حاالت العنف ضد الن              ). الطـرف 

 .مالحقات قضائية

وما هي التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف أو اليت تنوي اختاذها للتصدي بفعالية ملمارسة تشويه األعضاء                 -١١
 ).  من تقرير الدولة الطرف١٥٧ إىل ١٥٥ و١٤الفقرات (التناسلية لإلناث ولكفالة التطبيق التام للعهد؟ 

 االدعاءات املستمرة اليت تفيد بوجود مليشيات يف دارفور ال تزال ترتكب انتهاكات          وُيرجى التعليق على   -١٢
أو سليب من جانب املسؤولني يف      /بال عقاب وبتواطؤ فعلي و     خطرية للحق يف احلياة ويف السالمة البدنية واملعنوية       

ناة واملسؤولني إىل العدالة، وعن وُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة بشأن تقدمي اجل. الدولة الطرف
 . النتائج اليت حتققت

وُيـرجى توضيح التدابري املتخذة لوقف عمليات التعذيب وإساءة املعاملة اليت ميارسها أفراد جهاز األمن                -١٣
 . الوطين أثناء عمليات االعتقال واالحتجاز

 منع االسترقاق والسخرة
 )٨املادة (

 عن التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف وعن األنشطة اليت تقوم هبا اللجنة             ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة    -١٤
بغـية القضـاء على عمليات اختطاف النساء واألطفال، وذلك من أجل وضع حد ملمارسة عمليات االختطاف                 

دولة  من تقرير ال٢١٣ إىل ٢٠٩ ومن ٢٢ إىل ١٧الفقرات من (وضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة وتعويض الضحايا 
وُيـرجى ذكـر العقوبات اليت تنص عليها تشريعات الدولة الطرف ملعاقبة املسؤولني عن مثل هذه                ). الطـرف 

 ). من تقرير الدولة الطرف٢١٢الفقرة (املمارسات 

 ، اتفاق السالم الشاملمبوجب ،األطراف املتحاربة السابقةوُيرجى بيان التدابري املتخذة بغية الوفاء بالتزام  -١٥
وما هي املنظمات   .  وتقدمي تقرير عن الوضع    ،٢٠٠٥يوليه  / حبلول متوز  هاح مجيع األطفال اجملندين يف صفوف     بتسري

 اليت ُشكّلت من أجل توعية القادة العسكريني مبسألة محاية األطفال؟ 

 احلق يف األمن الشخصي واحلق يف عدم التعرض لالحتجاز التعسفي
 )٩املادة (

قبة القضائية اليت تسمح بالتصدي ألي تعسف من ِقبل أفراد األمن الوطين أثناء             ُيـرجى بيان آليات املرا     -١٦
وُيرجى تقدمي  ).  من تقرير الدولة الطرف    ٢٢٣ إىل   ٢٢٠ ومن   ١٧الفقرات  (عملـيات االعـتقال واالحـتجاز       

أو احتجاز  /إحصائيات حديثة عن املالحقات القضائية ضد أفراد األمن الوطين املتهمني بالقيام بعمليات اعتقال و             
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وكيف ميكن تربير احلصانة اليت يتمتعون هبا وخضوع        ).  من تقرير الدولة الطرف    ٢٢٥ و ١٩٧الفقرتان  (تعسفي  
 ؟ ) من تقرير الدولة الطرف٣١الفقرة (تقدمي الشكاوى املوجهة ضدهم إىل احلصول على إذن من رؤسائهم 

تجاز سرية، والتعليق بشكل عام على ممارسات       وُيرجى التعليق على املعلومات املتعلقة بوجود مراكز اح        -١٧
وُيرجى حتديد التدابري اليت اُتخذت أو اليت تنوي الدولة         ).  من تقرير الدولة الطرف    ٢٩الفقرة  (االحتجاز السري   

 .الطرف اختاذها بغية وضع حد لالحتجاز التعسفي

 معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم
 )١٠املادة (

 ١٩٥ إىل   ١٩٣ ومن   ١٢٨الفقرات  (ابري املتخذة بغية معاجلة سوء أوضاع االحتجاز        ُيـرجى حتديد التد    -١٨
وهل توجد آليات مستقلة ملراقبة أوضاع االحتجاز ميكنها     ).  مـن تقريـر الدولة الطرف      ٢٢٨ إىل   ٢٢٦ومـن   

 الوصول إىل مجيع مراكز االحتجاز يف السودان، مبا فيها تلك التابعة لألمن الوطين؟ 

  التنقلاحلق يف حرية
 )١٢املادة (

هـل ُتفرض يف الوقت الراهن قيود على حرية التنقل بني خمتلف أقاليم السودان، وال سيما بني الشمال                   -١٩
الفقرتان (واجلنوب، وبني دارفور وبقية أحناء السودان، سواء كان ذلك بالنسبة ألشخاص بعينهم أو بصورة عامة؟ 

 تقدمي معلومات مفصلة عن حجم وأسباب وديناميات ظاهرة         ُيرجى).  مـن تقريـر الدولة الطرف      ٢٣٨ و ٢٣٤
التشريد القسري يف دارفور، وتقدمي معلومات كذلك عن التدابري املتخذة لكفالة محاية األشخاص املشردين داخل          

د وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التقارير اليت تفيد باستخدام القوة عن          . البلد ووصول املعونات اإلنسانية إليهم    
وما هي التدابري املتخذة حلماية ومساعدة املشردين . إغالق مساكن وخميمات الالجئني يف اخلرطوم ومنطقة اجلزيرة

 والالجئني العائدين إىل جنوب السودان؟ 

 احلق يف حماكمة عادلة
 )١٤املادة (

كمة العادلة، ال سيما يف     عدم احترام ضمانات احملا   )  أ: (ُيرجى التعليق على املعلومات اليت تفيد مبا يلي        -٢٠
قبول االعترافات اليت ُتنتزع حتت التعذيب أو إساءة املعاملة،         ) ب(احملاكمـات املتعلقة باملساس بالنظام العام؛ و      

وكيف تكفل الدولة احترام ضمانات احلق يف حماكمة       ). ١٩٨الفقرة  (خالفاً ملا تؤكده الدولة الطرف يف تقريرها        
شكاوى املقدمة لطلب إعادة النظر يف أحكام صادرة مبوجب حماكمة غري عادلة            عادلـة؟ ُيـرجى توضيح عدد ال      

أمام رئيس "كيف ُيربر أن تكون السلطة القضائية مسؤولة ).  من تقرير الدولة الطرف١٢٨ و٩٨ و٩٧الفقرات (
 .  السودان؟ ُيرجى تقدمي معلومات عن عمل النظام القضائي يف) من تقرير الدولة الطرف٩٢الفقرة  ("اجلمهورية
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 حرية الضمري والدين
 )١٨املادة (

ُيـرجى حتديد نطاق تطبيق الشريعة والعقوبات احلدّية وتوضيح ما إذا كانت هذه العقوبات متوافقة مع                 -٢١
وهل من املزمع مواءمة القانون     ).  من تقرير الدولة الطرف    ٢٨٢ و ١١٣ و ١٣الفقرات  (العهـد، وإىل أي مدى      

دستور الوطين االنتقايل؟ وهل ُينوى إلغاء جرمية الردة املنصوص عليها يف القانون  مـع ال   ١٩٩١اجلـنائي لعـام     
  من التقرير؟ ٢٥اجلنائي؟ وما هو تعريف الدولة الطرف ملفهوم التطرف الديين املشار إليه يف الفقرة 

رير الدولة   من تق  ١٠٠الفقرة  (وُيرجى توضيح ما إذا كان اجمللس االستشاري للمسيحيني قد مت تشكيله             -٢٢
بتعيني مسيحيني يف الوظائف    . ٢٠٠٢وما هي النتائج اليت متخض عنها التزام الدولة الطرف يف عام            ). الطـرف 

 العليا يف وزارة الشؤون الدينية، وتعزيز احلوار بني األديان؟

  التعبري واالجتماع وتكوين اجلمعياتةحري
 )٢٢ و٢١ و١٩املواد (

ت اليت تفيد باستمرار السلطات يف استدعاء بعض الصحفيني عند قيامهم بنشر ُيرجى التعليق على املعلوما -٢٣
مقـاالت تنـتقد السلطات احلكومية أو األجهزة املكلفة بأمن الدولة، وقد يؤدي ذلك إىل حجب صحفهم عن                  

كام وهل أح.  ال يزال ساري املفعول١٩٩٩وُيرجى حتديد ما إذا كان قانون الصحافة واملطبوعات لعام       . الظهور
هذا القانون متوافقة مع الدستور الوطين االنتقايل اجلديد؟ وما هي سلطات جملس الصحافة الوطين؟ وما هو النظام 

 من تقرير الدولة ٢٩٠ و٢٨٩؛ و٣٢الفقرات (املتبع ملنح التراخيص للصحافة املطبوعة ووسائط اإلعالم األخرى؟ 
 ). من تقرير الدولة الطرف٢٩١الفقرة ( مبنح هذه التراخيص؟ وما هي آليات املراقبة القضائية فيما يتعلق) الطرف

وُيـرجى التعلـيق على املعلومات اليت تفيد بأن بعض املظاهرات جرى تفريقها بصورة عنيفة وتعرض                 -٢٤
املـتظاهرون لالعـتقال واالحـتجاز، وورد أن بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني تعرضوا للمضايقة                

 ٣٠٣ و ٣٠٢الفقرتان  (فما هي القيود املفروضة على جتمع األشخاص؟        . هموا بتهديد األمن الوطين   واالعتقال واتُ 
 وما هي آلية املراقبة القضائية اليت تكفل حرية التعبري واالجتماع؟) من تقرير الدولة الطرف

مسجل "   إىل ٢٠٠١وُيـرجى توضـيح ما إذا كانت املهام اليت يسندها قانون األحزاب السياسية لعام                -٢٥
وُيرجى بيان  . ، فيما يتعلق بتكوين ومراقبة وحل األحزاب السياسية، متوافقة مع العهد، وإىل أي مدى             "األحزاب

الطلبات املقدمة لتسجيل أحزاب سياسية، وما اختذته السلطات من إجراءات يف هذا الشأن خالل السنوات اخلمس 
 ).الطرف من تقرير الدولة ٣١٨ إىل ٣٠٩الفقرات من (األخرية 

وُيرجى حتديد النظام القضائي املتبع لتسجيل اجلمعيات، وآلية املراقبة القضائية مبعزل عن القرارات املتعلقة  -٢٦
وُيرجى بيان أي إجراء اُتخذ حيال الطلب الذي قدمته مخس          ).  من تقرير الدولة الطرف    ٣٢الفقرة  (بالتسـجيل   

حملكمة الدستورية لالعتراض على دستورية القانون اجلديد        إىل ا  ٢٠٠٦ مايو/أيار ٢٧مـنظمات غري حكومية يف      
 من ٢٥؛ واملرفق ٣٠٧ و٣٠٦الفقرتان ( بشأن تنظيم العمل اإلنساين والطوعي ٢٠٠٦ مارس/آذار ١٦الصادر يف 

 ). تقرير الدولة الطرف
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 مبدأ عدم التمييز ومحاية األقليات
 )٢٧ و٢٦املادتان (

عرف بصورة حمددة على التركيبة السكانية يف السودان، وال ُيمكن، من           تقرير الدولة الطرف ال يتيح الت      -٢٧
ناحـية، من التحقق من متتع مجيع السودانيني باحلقوق املنصوص عليها يف العهد دون متييز على أساس اجلنس أو                   

 تتمتع باحلق اللون أو األصل القومي أو اإلثين، كما ال ُيمكّن، من ناحية أخرى، من حتديد ما إذا كانت األقليات   
وُيطلب إىل الدولة الطرف أن ُتبّين هذه       . يف اسـتخدام لغاهتا وممارسة شعائرها الدينية والتمتع حبياة ثقافية عامة          

 ). من العهد٢٧ و٢٦الفقرتان . (النقاط املختلفة

 نشر العهد
 )٢املادة (

عهد، ال سيما املعلمون،    ُيـرجى تقـدمي معلومـات عن التدريب الذي يتلقاه موظفو الدولة يف جمال ال               -٢٨
وُيرجى أيضاً بيان التدابري األخرى املتخذة من أجل نشر         . والقضـاة، واحملامون، ورجال الشرطة واألمن الوطين      

معلومـات عن العهد، وكذلك عن تقدمي التقارير والنظر فيها من ِقبل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وخصوصاً                 
 . للجنةاملالحظات اخلتامية اليت تبديها ا

 ـ ـ ـ ـ ـ


