
 

 

 

 األمانة العامة

 

 التساؤالت المسبقة 

 حول التقرير األول المقدم من جمهورية السودان

ة، بينما لم يشتمل التقرير المرسل يأشار تقرير الدولة الطرف في أكثر من موضوع إلى وجود مرفقات توضيح .1
 توضيحات أو وأي الوثائق الداعمة لممعمومات الواردة في متن التقريرب تزويد المجنةعمى أي مرفقات، يرجي 

 :وبوجو خاص ،وكل ما يفيد مناقشة التقرير  وثائق تكميمية
 .من التقرير (99و 99المرفقات المشار الييا في )الفقرات  - أ
 من التقرير.( 177الجدول المشار اليو في )الفقرة  - ب
 ( من التقرير.952المرفقات المشار الييا في )الفقرة  - ت

اإلنسان في عممية إعداد التقرير الوطني المقدم من  مساىمة المفوضية القومية لحقوق ىتستفسر المجنة عن مد .9
 الدولة الطرف.

 تستفسر المجنة عما اذا تم نشر الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في الجريدة الرسمية لمدولة الطرف. .2
ا لمة استنادًا يرجى تزويد المجنة باألحكام أو القرارات أو االجتيادات القضائية الصادرة عن المحاكم السوداني .9

 ورد في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان من أحكام أو باإلشارة اليو.
 - 9112)حقوق اإلنسان حماية وتعزيز ( إلى الخطة الوطنية ل95أشارت الدولة الطرف في تقريرىا )الفقرة  .5

 .ىامعمومات حول التقدم المحرز في تنفيذبنسخة من الخطة وب (، يرجي تزويد المجنة9192
الجيود المبذولة من الدولة الطرف لنشر وترويج الميثاق وخصوصًا ما يتعمق بتثقيف  تستفسر المجنة عن .6

واستعراض جيود تدريب الموظفين المكمفين بإنفاذ القوانين في مجال تنفيذ الجميور بالحقوق المتضمنة فيو، 
 المعايير التي يتضمنيا الميثاق.

  اإلعدام.بمرتكبييا  يعاقب التي لمدولة الطرف القانونيفي النظام  المنصوص عمييا يرجى تقديم قائمة بالجرائم .7



 

 

 

 األمانة العامة

تعريف جريمة التعذيب، والعقوبة المقررة ليا في النظام القانوني الوطني، التنظيم القانوني لتستفسر المجنة عن  .8
 ( من الميثاق.8وضمان عدم سقوطيا بالتقادم تنفيذًا لممادة )

التعذيب،  المسؤولة عن تمقي شكاوىقتيا األجيزة الرقابية التي تم ىيرجي تقديم معمومات حول عدد الشكاو  .9
 ءات التي اتخذت حيال تمك الشكاوي.جراواإل

شخاص الذين تعرضوا لمتعذيب إعمااًل لمفقرة األيرجي تقديم معمومات حول النظام القانوني لتعويض  .11
 .وكذا النظام القانوني لرد االعتبار ليم ( من الميثاق8( من المادة )9)
سر المجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لتنفيذ االلتزام بعدم جواز إجراء تجارب طبية تستف .11

 ( من الميثاق.9أو عممية عمى الشخص دون رضائو الحر طبقًا ألحكام المادة )
، يرجي 9119( إلى صدور قانون مكافحة االتجار بالبشر لسنة 71أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  .19

 لمنصوص عمييا في ىذا القانون.امعمومات حول األنشطة والجيود التي قامت بيا المجنة الوطنية تقديم 
حكام قانون إعمااًل التمت معالجتيا التي  قضايا االتجار بالبشرعن  نماذج من األحكامتطمب المجنة  .12

 .9119مكافحة االتجار بالبشر لسنة 
الذين كانوا ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو  لحق األشخاص النظام القانونيتستفسر المجنة عن  .19

( من الميثاق، كما يرجي تقديم 19( من المادة )7تعويض تنفيذًا لمفقرة ) في الحصول عمىغير قانوني 
 تقديم نماذج من ىذه األحكام.بما في ذلك معمومات عن القضايا التي رفعت في ىذا السياق 

ب حكم تستفسر المجنة عن النظام القانوني في الدولة الطرف الذي يكفل لكل متيم تثبت براءتو بموج .15
 ( من الميثاق.19( من المادة )9ضرار التي لحقت بو وفقًا لمفقرة )بات الحق في التعويض عن األ

صية، يرجي ( إلى الحماية الدستورية لمحق في الخصو 111أشارت الدولة الطرف في تقريرىا )الفقرة  .16
 تقديم معمومات حول اإلطار القانوني المنظم لحماية ىذا الحق.

والخاص  9112لسنة  951( إلى القرار الجميوري رقم 199أشارت الدولة الطرف في تقريرىا )الفقرة  .17
قضائية أو النيابة العامة، يرجي تزويد المجنة بالغاء قوائم حظر السفر ما عدا الحظر الصادر من جية 
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ات إضافية حول االطار القانوني المنظم لمقرارات التي تصدر بحظر السفر، وعما إذا كان ىناك سبيل بمعموم
 قضائي لمطعن أو التظمم عمى قرار الحظر.

تطمب المجنة معمومات إضافية عن االنتخابات الرئاسية والتشريعية التى شيدتيا البالد في أبريل/نيسان  .18
والمتنافسين في اإلنتخابات  ونتائجيا نتخاباتنسبة المشاركة في اال ، عمى أن تتضمن ىذه المعمومات9115

 .الرئاسية واألحزاب والكتل التي تنافست في اإلنتخابات البرلمانية
بموجب المواد  -ر المجنة عما إذا كانت االجراءات والقرارات الصادرة بسحب الجنسية السودانية ستستف .19

 .ضدىان يتم التظمم أو الطعن القضائي يمكن أ -( من قانون الجنسية 19( و)11)
( إلى نسبة تمثيل النساء في االنتخابات البرلمانية التي 175أشارت الدولة الطرف في تقريرىا )الفقرة  .91

، يرجي تزويد المجنة بمعمومات احصائية حديثة عن نسبة تمثيل النساء في الييئات 9111جرت في العام 
 .9115التشريعية التي اجريت خالل العام 

( إلى أنو تم وضع قوانين رادعة في إطار القضاء عمى 196أشارت الدولة الطرف في تقريرىا )الفقرة  .91
 تتم نتجنيد األطفال، يرجي تقديم معمومات اضافية حول تمك القوانين، وكذلك معمومات عن األشخاص الذي

 بموجبيا.محاكمتيم 
( من 2فل الحق في اإلضراب إعمااًل لمفقرة )المجنة عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف تكتستفسر  .99

 ( من الميثاق.25المادة )
( إلى الصندوق القومي لممعاشات، يرجي تزويد المجنة 922أشارت الدولة الطرف في تقريرىا )الفقرة  .92

 من خدمات وشروط تقديميا.ىذا الصندوق يقدمو بمعمومات عما 
الخطة االستراتيجية القومية المؤقتة لمقضاء عمى  ( إلى929أشارت الدولة الطرف في تقريرىا )الفقرة  .99

الفقر والخطة االستراتيجية الربع قرنية الموجية نحو النمو، يرجي تزويد المجنة بمعمومات عن الكيفية التي 
( من الميثاق بشأن الحق في التنمية، 27ساىمت بيا تمك الخطط واالستراتيجيات في ضمان تنفيذ المادة )

 ( من الميثاق بشأن المستوي المعيشي المالئم.28وكذلك المادة )



 

 

 

 األمانة العامة

تطمب المجنة تزويدىا بمعمومات حول الجيود التي بذلتيا الدولة لنشر الوعي والتثقيف الصحي إعماال  .95
 ( من الميثاق.29/ج( من المادة )9ألحكام الفقرة )

األمية في العام ( إلى تنفيذ خطة تيدف لمقضاء عمى 981أشارت الدولة الطرف في تقريرىا )الفقرة  .96
التقدم المحرز في تنفيذىا، ومعمومات احصائية مؤشرات ، يرجي تزويد المجنة بنسخة من ىذه الخطة و 9111

 حول نسب األمية في الدولة الطرف.

 


