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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
  من العهد٤٠مبوجب املادة 

 قائمة املسائل اليت ينبغي حبثها مبناسبة النظر يف التقرير الدوري
 (CCPR/C/SYR/2004/3)الثالث للجمهورية العربية السورية 

 )٢املادة (العهد                                 َّ      اإلطار الدستوري والقانوين الذي ينف ذ فيه 

                                                                                          يرجى تقدمي أمثلة دقيقة ومفصلة عن حاالت جرى فيها االحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام احملاكم، إذا  - ١
ِ                                                    ُوِجد مثل هذه احلاالت، ويرجى بيان ما أسفرت عنه من نتائج  ُ.  

       وما هي   .   ال                                  ً                                     ُّ           يـرجى بـيان الكيفية اليت يتم هبا عملياً إعمال حق الشخص يف أن يتاح له سبيل تظلُّم فع    - ٢
                                                                           اخلطوات اليت مت اختاذها لضمان توفر سبل انتصاف فعالة للضحايا تكون واجبة اإلنفاذ؟

                                                                                                   يرجى تقدمي تفاصيل حلاالت أبطلت فيها احملاكم اإلدارية قرارات صادرة عن احلاكم العريف، وذلك إثر                - ٣
   ). ٧         ، الفقرة CCPR/CO/71/SYR/Add.1                    من التقرير والوثيقة   )  ٦ (  ٦٩       الفقرة  (                             طعون قدمها املواطنون املتضررون 

            ً    ً    املنشأة حديثاً عمالً     "                                       للجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين     "                                          يرجى توضيح األنشطة، القائمة واملقترحة،       - ٤
                                                     ، وكذلك تكوينها، ووظائفها املتصلة بقانون حقوق اإلنسان،     ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ٢        املؤرخ     ٢٩٨٩        بالقرار 

                                            ة مستقلة مسؤولة عن ضمان احترام حقوق اإلنسان؟            وهل هناك هيئ  .           وميزانيتها
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 تدابري مكافحة اإلرهاب واحترام ضمانات العهد

                                                                                                        يرجى بيان مدى توافق تدابري مكافحة اإلرهاب اليت اختذهتا الدولة الطرف مع أحكام العهد، مبا يف ذلك                  - ٥
   ).S/2003/725   وS/2002/1046   وS/2001/1204     انظر    ) (    ٢٠٠١ (    ١٣٧٣                    ً                التدابري املبلغ هبا عمالً بقرار جملس األمن 

 )٤املادة (حالة الطوارئ 

                     وباإلشارة إىل الفقرة     .                                                                            يرجى تقدمي معلومات مفصلة ودقيقة عن الشروط الالزمة إلعالن حالة الطوارئ           - ٦
                                                                                            من التقرير، يرجى توضيح ما إذا كان حدث أي تعطيل للحقوق املنصوص عليها يف العهد، وإذا حدث ذلك،   ٦٨

                                                                وهل أخطرت الدولة الطرف باقي الدول األطراف، عن طريق األمني            .                          ذه احلقوق ونطاق التعطيل                  يـرجى بيان ه   
                                        من العهد، وإذا كانت قد أخطرهتا، مىت         )  ٣ ( ٤                                                    ً                  العام لألمم املتحدة، هبذا التعطيل أو حباالت التعطيل، وفقاً للمادة           

        ؟ يرجى    ٢٩                           تعليق اللجنة العام رقم                                     من العهد، املقروءة يف ضوء        ٤                                             مت ذلـك؟ وكيف يتم ضمان االمتثال للمادة         
   ).  ٦٧       الفقرة  (                          ُ ِّ                       تقدمي تفاصيل عن احلاالت اليت طُبِّق فيها قانون الطوارئ 

 )٢٦ و٢٤ و٣و) ١(٢املواد (عدم التمييز، واملساواة بني اجلنسني 

ِ       ُ                                                                           مـا هـي التدابري اليت اتُِّخذت أو ُيتوقع اختاذها لتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة، وخاصة يف               - ٧        اجملال                     ُّ
                                                                                                   السياسـي واخلدمـة العمومية؟ يرجى تقدمي املزيد من املعلومات والبيانات اإلحصائية عن وضع املرأة يف القطاع    

  .                                 االقتصادي، وال سيما يف املراكز العليا

                                                                                                           ما هي التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لضمان معاملة الرجل واملرأة على قدم املساواة ولتوفري سبل                 - ٨
                                                                                      ً                    انونية يف حاالت التمييز ضد املرأة؟ وما هي اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف جلعل تشريعها متسقاً مع                        تظلم ق 

                                                                                  من العهد، وخاصة فيما يتعلق بأحكام معينة من قانون األحوال الشخصية حول               ٢٦    و  ٣    ، و  ١           ، الفقرة    ٢         املـواد   
                                          رح الكيفية اليت ميتثل هبا تشريع الدولة                                                                           حقوق الزوجة فيما يتصل بالزواج والطالق وحضانة األطفال؟ ويرجى ش         

  .                             ، لألحكام املنصوص عليها يف العهد "           جرائم الشرف "                                      الطرف، الذي ينص على أحكام خمففة يف حاالت 

                                                                                                      يرجى وصف التدابري، القائمة واملقترحة، ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، والقضاء                - ٩
                                                                            وما هي التدابري اليت مت اختاذها لزيادة وعي اجلمهور هلذه املسائل وللمساعدة            .  ب                                عليه، وذلك بسن التشريع املناس    

                املتاحة للضحايا؟

                                                           ُ                                             يرجى بيان الوضع الراهن للتعديل املقترح لقانون اجلنسية، الذي سُتمنح مبوجبه اجلنسية السورية ألوالد               -  ١٠
                                            وما هي التدابري اليت مت اختاذها، إن اختذت          .  )              من التقرير     ٣٦٧        الفقرة   (                                           املـرأة السورية املتزوجة من غري السوري        
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                                                                                                          تدابري، ملعاجلة قضية عدم متتع الكثري من األكراد يف سورية جبنسية وللسماح لألطفال األكراد املولودين يف سورية            
   ).  ٢٧         ، الفقرة     ٢٠٠١     مارس  /                              املالحظات اخلتامية الصادرة يف آذار (                          باحلصول على اجلنسية السورية 

 ظر التعذيب، واحلق يف احلرية واألمان على الشخص؛احلق يف احلياة، وح
 )١٠ و٩ و٧ و٦املواد (ومعاملة احملتجزين 

                                         من التقرير، يرجى تقدمي إحصاءات مفصلة عن   ٩٣   و  ٩٢                                        خبصوص عقوبة اإلعدام املشار إليها يف الفقرتني  -  ١١
ِ                    ِكم عليهم باإلعدام                                                                       ُ                 عـدد أحكـام اإلعدام اليت صدرت يف السنوات اخلمس املاضية، وعدد األشخاص الذين حُ              

ُ  ِّ                                               وهويـتهم، وأسـباب احلكم عليهم باإلعدام، وعدد األشخاص الذين ُخفِّضت األحكام الصادرة حبقهم، وعدد                                                                      
ِ                                    األشـخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام، وعدد وهوية األشخاص الذين أُعِدموا وتواريخ إعدامهم                  وهل   .                                                                 ُ 

                                                        ليت ميكن أن يعاقب عليها باإلعدام وجلعل تشريعها يتسق                                                             اختذت الدولة الطرف أية خطوات خلفض عدد اجلرائم ا        
          من العهد؟  )  ٢ ( ٦         مع املادة 

                                                                                                        يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ استنتاجات وتوصيات اللجنة املعنية               -  ١٢
                     ليات إعدام خارج نطاق                                       فيما يتعلق باالدعاءات القائلة حبدوث عم    ٢٠٠١     مارس  /                          حبقوق اإلنسان الصادرة يف آذار

                                                                                                                 القضاء، وحاالت اختفاء، وتعذيب، ومعاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة من جانب املوظفني املكلفني                 
  .                             بإنفاذ القوانني، واحتجاز تعسفي

                                                                                                   يـرجى تقـدمي معلومات عن اخلطوات اليت مت اختاذها إلنشاء جلنة مستقلة للتحقيق يف حاالت االختفاء                  -  ١٣
        املالحظات  (                                                                   ُ                              ومة ملواطنني سوريني ومواطنني لبنانيني اعتقلتهم القوات السورية يف لبنان مث ُنقلوا إىل سورية                     املـزع 

   ).  ١٠         ، الفقرة     ٢٠٠١     مارس  /                      اخلتامية الصادرة يف آذار

                                                                                            هل أجرى املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني حتقيقات سريعة وحمايدة وكاملة يف االدعاءات املتعلقة باملادة  -  ١٤
                                                          ُ ِّ                                                 ، وإذا كان اجلواب باإلجياب، هل متت مقاضاة ومعاقبة اجلناة؟ وهل قُدِّم تعويض للضحايا أو ألسرهم؟ يرجى                  ٧

  .                تقدمي أمثلة دقيقة

                                                                                                 هـل اختذت إجراءات تتيح رفع شكاوى ضد أفراد الشرطة وحرس السجون يف حالة قيامهم بتصرفات                 -  ١٥
                                            ى تقدمي إحصاءات عن عدد ما مت تقدميه من                                                                     جرمـية وتتيح احلصول على تعويض يف حال كسب الدعوى؟ يرج          

                       وهل أنشأت الدولة الطرف    ).    ١٠٤       الفقرة  (                                                               دعاوى من هذا القبيل، وتفاصيل عن أي من هذه القضايا، ونتائجها    
                               آلية مستقلة للتحقيق يف الشكاوى؟
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ِ          ِزعت منهم                                                                                 ُ                   يـرجى تقـدمي معلومات عن عدد الدعاوى اليت رفعها أشخاص متهمون حبجة أن اعترافاهتم قد انتُ                 -  ١٦
   ).   ١٠٥       الفقرة  (                                                                               بالقوة، وعن عدد عمليات التحقيق اليت جرت يف هذه الدعاوى، ونتائج مثل هذه التحقيقات 

                                                                                                     مـا هي التدابري اليت مت اختاذها لتحسني أحوال السجون وللتحقيق يف الوفيات يف السجن؟ يرجى تقدمي                  -  ١٧
ّ                                       معلومات عّما أجري من حتقيقات يف هذه الوفيات                                                  إحصاءات عن عدد السجناء، موزعني حسب                  ويرجى تقدمي   .          

  .                        َ    السن واجلنس ونوع اجلرم املرَتكب

                                                                                                   يـرجى تقدمي معلومات مفصلة عن ممارسة التوقيف لدى الشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة، وتبيان               -  ١٨
              ات مفصلة عن                      وينبغي توفري إحصاء    .              ً    مكفولة عملياً   ٩                                                             الـتدابري اليت مت اختاذها جلعل احلقوق املعترف هبا يف املادة            

  .                                                              عدد األشخاص احملتجزين يف انتظار احملاكمة وعن مدة هذا االحتجاز وأسبابه

 )١٢املادة (حرية التنقل 

                    ويرجى التعليق على     .                                                                                يـرجى حتديـد الظـروف اليت ميكن فيها فرض قيود على احلق يف مغادرة البلد                -  ١٩
    ً                                                أيضاً توضيح التدابري اليت مت اختاذها ملعاجلة الشاغل               ويرجى    .                                                          االدعاءات القائلة بأنه مت منع أفراد من مغادرة البلد        

  .    ٢٠٠١     مارس  /                                   من املالحظات اخلتامية الصادرة يف آذار  ٢١                               الذي أعربت عنه اللجنة يف الفقرة 

َ                                          مـا هي اإلجراءات اليت اختذت لضمان أن يتمتع األجانب، قبل أن ُيطَردوا، بضمانات وبإمكانية التظلم          -  ٢٠   ُ                                                      
          من العهد؟    ١٣           ً         الفعال وفقاً للمادة 

 )١٤املادة (احلق يف حماكمة عادلة 

ِ                                                     ما هي التدابري اليت اتُِّخذت لضمان استقالل وحياد القضاء واألمن الوظيفي للقضاة؟ -  ٢١ ُّ                     

  ،   ١٤                                                       وحمكمة أمن الدولة العليا ومدى توافق إجراءاهتا مع املادة                        احملاكم العسكرية امليدانية             يرجى شرح عمل  -  ٢٢
  .                     ستئناف أمام حمكمة أعلى                        وكون أحكامها غري قابلة لال

 )٢٢ و٢١ و١٩املواد (احلق يف حرية الرأي والتعبري واالجتماع وتكوين اجلمعيات 

                                                                                                      يـرجى تقدمي معلومات إضافية عن اإلطار القانوين الذي يتيح االعتراف باملنظمات غري احلكومية املعنية                -  ٢٣
                                 وما هي التدابري اليت مت اختاذها        .               العمل حبرية                                               ِّ                 حبقـوق اإلنسان وباملدافعني عن حقوق اإلنسان والذي ميكِّنهم من         

                                                      ُ                                    ً                  لضمان محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني من أي قيود ُتفرض على أنشطتهم؟ يرجى التعليق حتديداً                
  .                                                                على حماكمة املدافع عن حقوق اإلنسان أكثم نعيسة وعلى التهم املوجهة ضده
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                               ، وخاصة فيما يتعلق باجلرائم         ٢٠٠١         لعام     ٥٠               التشريعي رقم                                            يرجى تقدمي معلومات إضافية عن املرسوم        -  ٢٤
   ).   ٢٩٦       الفقرة  (                         اخلاصة باملطبوعات وعقوباهتا 

                                                                                           ما هي اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف إلعادة النظر يف تشريعها املتعلق بفرض قيود على حرية الرأي،  -  ٢٥
  ؟    ٢٠٠١                   ابقة الصادرة يف عام                         من مالحظاهتا اخلتامية الس  ٢٤                              كما أوصت بذلك اللجنة يف الفقرة 

                                                                                              يـرجى التعليق على مدى توافق أنواع القيود أو احلظر املفروضة على املنشورات واملشار إليها يف الفقرة    -  ٢٦
  .          من العهد  ١٩                      من التقرير مع املادة    ٢٩٨

        يص هبا،                                            ِّ                                                      يرجى تقدمي معلومات إضافية عن الشروط اليت تنظِّم املوافقة على االجتماعات العلنية أو الترخ              -  ٢٧
                                                                                                             وبوجه خاص، بيان ما إذا كان من املمكن، الطعن يف رفض ترخيص، والشروط اليت يتم مبوجبها ذلك، وما هو                   
ُ ِ                                                       عـدد املـرات اليت مت فيها الطعن يف رفض الترخيص، وعدد املرات اليت ُرِفض فيها هذا الطعن وما هي أسباب                                                                               

       الرفض؟

 )٢٧ و٢٦املادتان (حقوق الطفل عدم التمييز، وحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات؛ و

                                                                                                           يرجى بيان التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف حلماية حقوق األقلية الكردية، مبا يف ذلك من خالل البيان                  -  ٢٨
                                                           مجيع املواطنني من أصل كردي لديهم اجلنسية السورية مبوجب قوانيننا  "                    من التقرير وهو أن    ٤١٢                الوارد يف الفقرة 

                   وباإلضافة إىل ذلك،     .                   األنظمة ذات الصلة   /                            يرجى تقدمي نسخ من القوانني       ".               اخلاصة باألكراد                        أو أنظمتـنا اجلديدة     
                                                           التوجيهات اليت صدرت هبذا اخلصوص لتسوية أوضاع من ليس هلم اجلنسية  "                               يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن 

  .                            ، وتقدمي نسخ من هذه التوجيهات )            من التقرير   ٤١٣       الفقرة    " (       السورية

 )٢املادة (ات املتعلقة بالعهد وبالربوتوكول االختياري نشر املعلوم

  .                                                                         يرجى بيان اخلطوات اليت مت اختاذها لنشر املعلومات عن تقدمي التقرير الدوري الثالث -  ٢٩

                                                                                                  يـرجى تقدمي معلومات عن التدريب والتعليم اللذين يتم توفريمها بشأن العهد للموظفني العموميني، وال           -  ٣٠
            ويرجى إيضاح   .                                                            ِّ    القضاء واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي السجون، وللمدرِّسني                 سيما املوظفني يف سلك

                                                                                                     اخلطوات اليت مت اختاذها لزيادة الوعي لدى عامة اجلمهور، مبا يف ذلك األقليات اإلثينة واللغوية، فيما يتصل بالعهد 
  .                                        وفهم العهد واإلجراء املتعلق بتقدمي التقارير

- - - - - 

 


