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 األمانة العامة

 هيد:تم
 59ميورية السودان بمقتضى المادة التقرير األول المقدم من ج (المجنة) لجنة حقوق اإلنسان العربية ناقشت -

 23 – 8في دورتيا الثامنة المنعقدة خالل الفترة من  (الميثاق) من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 5و4الفقرتين
 بالقاىرة.بمقر جامعة الدول العربية  3126نوفمبر/تشرين ثان 

من الميثاق والمبادئ  3الفقرة  59المجنة التزام الدولة الطرف بتقديم تقريرىا األول إعماال ألحكام المادة  تثمن -
 التوجييية لمجنة في موعده.

ة السيد/ أحمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل المجنة بالحوار التفاعمي الذى أجرتو مع وفد الدولة برئاس ترحب -
بجميورية السودان والذى ضم ممثمين لعدد من الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان وكان مثمرا ومفيدا 

 لمطرفين.
م المجنة بالفرصة التي أتاحتيا ليا الحكومة السودانية وثمنيا عمميا المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان لقيا ترحب -

، والتي مكنت المجنة من االطالع المعمق عمى 3126أغسطس/آب  24 – :وفدىا بزيارة السودان في الفترة من 
يا في أراضييا، وساىمت في تسميط الضوء عمى تجانب من جيود الدولة الطرف في مجال تعزيز حقوق اإلنسان وحماي

 جوانب تتصل بشواغميا الكبرى في تـطبيق أحكام الميثاق.
المجنة ما لمستو خالل زيارتيا لمسودان من تمكين النساء من شغل الوظائف العميا في الدولة وكذلك في  تقدر -

وتشيد باألطر المؤسسية التي أنشأتيا الدولة الطرف لتعزيز واحترام  البرلمان بما يعزز بقوة المشاركة السياسية لممرأة
نسان، والمجمس القومي لممعايين، والمجمس القومي لرعاية حقوق اإلنسان، وعمى األخص المفوضية القومية لحقوق اإل

، والمفوضية القومية لمكافحة الفساد وديوان المظالم والحسبة واآللية الوطنية لوحدات حماية األسرة والطفل ،الطفولة
 .العامة

تقديم التقارير لمجنة المجنة بعودة تفاعل الدولة الطرف مع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان، وعمي األخص؛  ترحب -
المعنية بحقوق اإلنسان، والمجنة المعنية بالحقوق االيتصادية واالجتماعية والثقافية، وآلية االستعراض الدوري الشامل 

 بمجمس حقوق اإلنسان.
( 251المجنة باطالق جميورية السودان لبرنامج إصالح الدولة التشريعي والمؤسسي الصادر بموجب القرار ) ترحب -
وتشكيل مراجعة القوانين األساسية بيدف تعزيز المؤسسات العدلية وموائمة التشريعات مع التزامات  3126ام لع

 السودان الدولية واإليميمية في مجال حقوق اإلنسان.
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المجنة جيود السودان في استقبال اعداد كبيرة من الالجئين من دول الجوار وخاصة من جنوب السودان  تقدر -
 يا وارتيريا واليمن.واثيوب

(، :35/5/311المجنة بتصديق جميورية السودان عمي اتفايية حقوق األشخاص ذوي اإلعاية في ) تشيد - 
وبتصديقيا عمى البروتوكول االختياري التفايية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسمحة في 

، وكذلك بصدور يانون مكافحة االتجار بالبشر لسنة 3121( كما ترحب بصدور يانون الطفل لسنة 37/8/3116)
 .3125، وصدور يانون تنظيم المجوء لسنة 3125

 
 شكميةالمالحظات ال

لمخطوط االسترشادية  يجابيات ومراعاتوتسجل المجنة تقديرىا لمجيود المبذولة في إعداد التقرير وما تضمنو من إ
الشكميات المطموبة فيو وفقا والمبادئ التوجييية التي وضعتيا إلعداد التقارير، إال أنيا تالحظ أنو لم يستجب لعدد من 

ويد أشير إلى جانب منيا أثناء الحوار التفاعمي مع وفد الدولة وتضيف المجنة بوجو  لممبادئ التوجييية واالسترشادية
قرير أسماء الجيات والمؤسسات التي ساىمت في إعداده وما إذا كان متضمنا معمومات من خاص عدم إيراد الت

 مصادر غير حكومية ومدى مساىمة المنظمات غير الحكومية في إعداده. 
 
 الموضوعيةمالحظات ال

 إن المجنة؛
في القارة تدرك حجم التحديات والمصاعب التي تواجو السودان، الذي خرج من أطول نزاع أىمي مسمح  -

 اإلفريقية، وخسارتو لجزء كبير من موارده بعد انفصال جنوب السودان.
 تدرك اآلثار الناجمة عن العقوبات االيتصادية القسرية األحادية التي تعرض ليا عمى مدار سنوات. -
ساعدتيا عمى السودان لم لجميوريةالمالي والفني جامعة الدول العربية والدول األعضاء لتقديم الدعم التدعو  -

تجاوز اآلثار السمبية لمتدابير القسرية األحادية والتي تؤثر عمى التمتع بحقوق اإلنسان السيما الحقوق االيتصادية 
 واالجتماعية والحق في التنمية. 

وتوفي بالقدر ألحكام الميثاق  أن تتقيد بالتزاماتيا وفقا بأن عمييا في جميع الحاالتالطرف الدولة  تذكر -
 .المستطاع بواجبيا في تطبيق ىذه األحكام
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 المالحظات والتوصيات التالية:اعتمدت في ىذا الصدد وليذا الغرض  -
 

بالحقوق التمتع مدى حول  )بيانات إحصائية وويائعية( لم يقدم مؤشراتالمجنة أن التقرير  الحظت - 2
لحقوق بعض االدستوري والقانوني ل ستعراض اإلطارب في اأسيالمنصوص عمييا في الميثاق فعال، كما أنو 

ي تحول والحريات الواردة في الميثاق دون التطرق إلى بيان الممارسات الفعمية أو المعويات والصعوبات الت
 بما يتفق مع الخطوط االسترشادية. دون تمتع األشخاص بتمك الحقوق والحريات

 
المجنة اتساع نطاق األفعال أو الجرائم المعايب عمييا باإلعدام في النظام القانوني لمدولة  الحظت - 3

( من الميثاق التي دعت لعدم جواز تقرير عقوبة اإلعدام إال 7المادة ) بما ال ينسجم مع روح نص الطرف، 
حاطة الحكم بيا بكافة الضمانات القانونية كما   يتالحظ أن التقرير لم يتضمن أفي الجنايات بالغة الخطورة، وا 

جرى  يصدرت فييا أحكام بعقوبة اإلعدام، أو تمك الت يمعمومات موثقة أو أرياما رسمية لعدد الحاالت الت
  تخفيف ىذه العقوبة فييا، أو استبداليا بعقوبات أخف بسبب الطعن عمييا أو بسبب العفو عنيا.

 
( 9نوني لمدولة الطرف ال يمتثل تماما ألحكام الميثاق في المادة )المجنة ببالغ القمق أن التنظيم القا الحظت -4

حيث ال يحظر كافة أشكال التعذيب أو المعاممة القاسية أو الميينة أو الحاطة بالكرامة أو غير اإلنسانية، 
ويضع التعذيب في عداد الجرائم التي تسقط بالتقادم، وال يتضمن يواعد خاصة باإلنصاف ورد االعتبار 

تعويض، كما تالحظ المجنة أن العقوبات المقررة لجريمة التعذيب ال تتناسب اطاليًا مع خطورة وجسامة ىذه وال
 الجريمة.

 
المجنة عدم اإلشارة ال في التقرير وال في والحوار التفاعمي الذي أجرتو مع وفد الدولة الطرف إلى  الحظت -5

ا الدولة لتنفيذ االلتزام الذي يقع عمى عاتقيا بعدم جواز إجراء أي تدابير تشريعية محددة من الواجب أن تتخذى
 ( من الميثاق.:تجارب طبية أو عممية عمى الشخص دون رضاه الحر طبقًا ألحكام المادة )
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المجنة من خالل التقرير و الحوار مع الدولة الطرف أن يانون النظام العام يفتقر في بعض  الحظت -6
، مما يؤدي في بعض حاالت تطبيقو إلى انتياك الحق في الحرية لمعايير القاعدة القانونية الدييقة جوانبو 

 .واألمان الشخصي
 

المجنة عدم تأكدىا من فاعمية التدابير القضائية والمؤسساتية لمرايبة بعض أماكن االحتجاز،  الحظت -7
 طني.وبالذات مراكز االحتجاز الخاصة التابعة لجياز األمن الو 

 
المجنة غياب يواعد يانونية خاصة في النظام القانوني لمدولة الطرف تتضمن النص عمى  الحظت -8

التعويض عن التوييف أو االعتقال التعسفي أو غير القانوني أو لفائدة من ثبتت براءتو بموجب حكم بات ، 
 ( منو.3-:2( و)8-25وفقا ألحكام الميثاق الواردة في المادتين )

 
 مع األحكام  3121يانون األمن الوطني لسنة  ( من61نص المادة ) المجنة عدم توافق الحظت -9

و لمدة طويمة باحتجاز المشتبو في مثالً  ( من الميثاق، حيث يسمح القانون25المنصوص عمييا في المادة )
 مختصة. جية يضائية تقديمو أمامدون  نسبياً 

 
واترة أنو يد جرى في ظروف معينة استخدام القوة المميتة من يبل المجنة من خالل التقارير المت الحظت -:

رجال األمن لغرض فض التجمعات واالحتجاجات في بعض مناطق البالد مما يد يشكل مساسا بالحق في 
 الحياة. 

 
المجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أى معمومات محددة حول المبالغ المالية المخصصة لتوفير  الحظت -21

إعمال  ىاإلعانة العدلية لمدفاع عن حقوق غير القادرين ماليًا، وىو األمر الذي لم يمكن المجنة من تقييم مد
  اق.( من الميث24( من المادة )2الحق في ىذه اإلعانة، المنصوص عميو في الفقرة )
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المجنة أنو لم يرد في التقرير ما يكفي من المعمومات لمداللة عمى احترام النظام القانوني لمدولة  الحظت -22
( من الميثاق وبخاصة ما يتعمق منيا 31الطرف بموجب نصوص صريحة وواضحة لمقتضيات المادة )

 ة تتفق مع كونيم غير مدانين .بوجوب فصل المحبوسين غير المحكوم عمييم عن المدانين ومعامتميم معامم
 

ويانون  3121يانون الطفل لسنة ) نوعا من الغموض في تشريعات الدولة الطرفالمجنة  الحظت -23
فيما يتعمق بوضع حد أدنى لسن الزواج،  مما يحتمل أن يترتب عنو إكراه  (2::2األحوال الشخصية لسنة 

 القاصر عمى الزواج. 
 

المجنة من خالل ما ورد إلييا من معمومات ييام احتمال فرض ييود عمى حرية الصحافة، وذلك  الحظت -24
بإجراءات غمق الصحف ومصادرتيا بعد طباعتيا في بعض الحاالت دون احترام الضوابط القانونية ودون 

 االستناد إلى أمر يضائي مسبق.
 

لمدولة الطرف نظام القانوني حوار التفاعمي أن الالمن خالل و  بعد االطالع عمى التقرير المجنة الحظت -25
وىو ما ال ينسجم مع  ال يسمح في بعض الحاالت بتسجيل الممكية العقارية كممكية خاصة مفرزة لصاحبيا،

 ( منو.42أحكام الميثاق وبخاصة المادة )
 

لموصول لكل ترحب المجنة بجيود الدولة الطرف وخططيا اليادفة لمد مظمة التأمين االجتماعي  - 26
المستيدفين في يانون التأمين االجتماعي إال أنيا تالحظ انخفاض نسبة المواطنين المشمولين بنظام الضمان 

 االجتماعي مقارنة بعدد السكان، وعدم وجود ضمان اجتماعي يشمل كل الفئات العاممة.
 

يكفل حرية تكوين النقابات المينية ال  3115المجنة أن يانون تنظيم االتحادات المينية لسنة  الحظت -27
 ( من الميثاق.46( من المادة )2الفقرة ) يتعارض مع أحكام ، وىو ما بحت عمى أساس ميني

 



 

 

 

 األمانة العامة

المجنة من خالل التقارير والمؤشرات االيتصادية الخاصة بالدولة الطرف استمرار انخفاض  الحظت -28
 ت الفقر وخاصة في مناطق النزاعات المسمحة.النمو وارتفاع معدل التضخم مما أسيم في ازدياد معدال

 
المجنة بناء عمى  المعمومات التي تحصمت عمييا خالل زيارة الدولة الطرف من أن نسبة كبيرة  الحظت -29

من المراكز التي تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية المجانية تعاني ألسباب مختمفة من نقص الكوادر الطبية 
 يسمح باالحترام الكامل لاللتزامات وضعف البنية األساسية والموارد المادية الالزمة لعمل تمك المراكز، مما ال

 ( من الميثاق.:4( من المادة )3الواردة في الفقرة )
 

تفاوت بين الواليات في الدولة الطرف في فرص الوصول لمتعميم والخدمات ال بعض المجنة وجود الحظت -:2
المناطق  اصةتتضرر بو خ، والكيرباء الصحية والمياه الصالحة لمشرب والغذاء وخدمات الصرف الصحي

( 49عمى التمتع بالحقوق المنصوص عمييا في المواد ) يد يؤثر، بما ومناطق النزاع المسمح األكثر فقرا
  ( من الميثاق.52( و):4و)
 

 يابالتعميم، إال أن اإلناثرحب المجنة بالتدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لزيادة معدالت التحاق ت -31
وىو األمر الذي يشكل  يتعميم األساسالعن نسبة الذكور في مرحمة  اإلناثانخفاض نسبة مع ذلك الحظت 

 ( من الميثاق.52)و( 4) تينالحقوق المنصوص عمييا في المادانتقاصا من احترام 
      

 توصياتال
 لما سبق من مالحظات تقدم المجنة لمدولة الطرف التوصيات التالية:  اعتبارا

المجنة الدولة الطرف بأن تجري مراجعة شاممة لكافة القوانين الجنائية التي تنص عمى عقوبة  يتوص - 2
من أجل االحترام الدييق لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يستوجب أن تكون أركان الجريمة محددة بدية،  اإلعدام،

لضمان ض النظام الدستوري و وبوجو خاص حينما تكون العقوبة اإلعدام، كما ىو الشأن مثال في جريمة تقوي
( التي ال تجيز الحكم بعقوبة اإلعدام إال في الجنايات بالغة 7امتثال ىذه المراجعة القانونية ألحكام المادة )



 

 

 

 األمانة العامة

الخطورة، وبمقتضى حكم نيائي صادر من محكمة مختصة، فضال عن ضمان حق كل محكوم عميو بيذه 
  .العقوبة في طمب العفو أو استبداليا بعقوبة أخف

 
توصي المجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في نظاميا القانوني ليتضمن تجريم كافة أشكال وصور  -3

( من الميثاق، وتسميط عقوبات مشددة عمى مرتكبيو والمساىمين فيو والنص 9في المادة )وفق ما ورد التعذيب 
تاحة كافة الضمانات لمضحايا لتقديم الشكاوى والنظر فييا من جيات  عمى عدم سقوط الجريمة بالتقادم وا 

نصافيم بتقرير حقيم  توافقا مع ، في رد االعتبار والحصول عمى تعويض عادلبمقتضى نص خاص حيادية وا 
 .النص سابق الذكر من الميثاق ذات

 
توصي المجنة الدولة الطرف بضرورة سن تشريع يجرم إجراء التجارب الطبية أو العممية عمى األشخاص  -4

الحر واإلدراك الكامل لممضاعفات التي يد تنجم عن ىذه التجارب والتقييد باإلجراءات الطبية دون الرضا 
 الكفيمة بضمان سالمة األشخاص الخاضعين ليذه التجارب.

 
توصي المجنة الدولة الطرف بتنفيذ تعيداتيا المعبر عنيا خالل الحوار التفاعمي، وذلك بمراجعة يانون  - 5

 المراجعة القانونية الشاممة لمتشريعات.النظام العام ضمن 
 
كل مراكز  والتفتيش عمى ريابةمالمجنة الدولة الطرف بتعزيز اآلليات الوطنية القانونية والمؤسساتية ل يتوص -6

 الخاصة. االحتجاز
 
المجنة الدولة الطرف بمراجعة التشريعات الوطنية بما يضمن تعويض كل شخص كان ضحية  توصي -7

أو اعتقال تعسفي أو غير يانوني أو تثبت براءتو بموجب حكم بات تطبيقا ألحكام الميثاق الواردة في توييف 
 ( منو.  3-:2( و)8-25المادتين )
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لضمان  3121( من يانون األمن الوطني لسنة 61توصي المجنة الدولة الطرف بضرورة تعديل المادة ) -8
عرض كل مويوف أو مقبوض أو معتقل دون تأخير أمام أحد القضاة المختصين لمنظر في أمر تجديد حبسو 

  ( من الميثاق. 25امتثااًل ألحكام المادة )
 
منتسبي أجيزة األمن عمى ل بالعمل عمى مزيد من التوعية والتدريب والتأىيل توصي المجنة الدولة الطرف -9

بشكل يحقق التوازن بين الضرورات األمنية وحماية  والمسيرات والمظاىرات يواعد التعامل مع االحتجاجات
 الحق في الحياة والسالمة البدنية. 

 
وتوفر ليا أمواال كافية لتكون يادرة عمى عدلية، توصي المجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لإلعانة ال -:

( 24( من المادة )2المساعدة القانونية لغير القادرين ماليًا لمدفاع عن حقوييم، إعمااًل لمضمون الفقرة ) تقديم
 .من الميثاق

 
توصي المجنة الدولة الطرف باحترام ياعدة فصل المحبوسين غير المحكوم عمييم عن المدانين  -21

 ( من الميثاق.31( من المادة )3متيم بما يتفق مع كونيم غير مدانين امتثااًل ألحكام الفقرة )ومعام
 

لسن الزواج بما يضمن احترام أحكام يانون الطفل  ىتوصي المجنة الدولة الطرف بضرورة وضع حد أدن -22
 . 3121لسنة 

 
 يضائي إال باالستناد ألمرالمجنة الدولة الطرف بضمان عدم إغالق أو مصادرة الصحف  يتوص - 23

 .مسبق
 

تسجيل  فيياسجيل العقارات ليتسنى لكل فرد تتوصي المجنة الدولة الطرف بمراجعة القانون المتعمق ب - 24
 .الخاصة و العقاريةممكيت



 

 

 

 األمانة العامة

لتشمل  وتطبيق سياسات لمد مظمة التأمين االجتماعي المجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتيا صيتو  - 25
 بخدمات الضمان االجتماعي. العاممينكل الفئات العاممة وبما يضمن تمتع جميع 

 
عمى أساس ميني توصي المجنة الدولة الطرف برفع القيود التشريعية عمى حرية تكوين النقابات المينية  - 26
 ب كل مينة لمدفاع عن مصالحيم.، وحرية ممارسة العمل النقابي ألصحابحت

 
  .لفئات المجتمع اليشة ماليامحابية السياسات ال مزيد من  توصي المجنة الدولة الطرف بانتياج - 27

 
عمى توصي المجنة الدولة الطرف بتمكين المواطنين من سيولة الوصول لمراكز الرعاية الصحية األولية  - 28

، وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة عن وضعيم االيتصاديمستوى كل مناطق إيميميا وبصرف النظر 
 .والموارد المالية الالزمة لعمل ىذه المراكز

 
توصي المجنة الدولة الطرف بمحاربة الالمساواة في توزيع فرص الوصول لمتعميم والخدمات الصحية  -29

والكيرباء، كما توصي والحصول عمى امدادات المياه الصالحة لمشرب، والغذاء وخدمات الصرف الصحي 
وتوفير العالج الويائي لضمان خفض نسبة الوفيات، ومكافحة أيضا بزيادة جيود مكافحة األمراض الوبائية 

 الممارسات التقميدية الضارة بصحة الفرد.
 

بالتعميم  عمى إلحاق الفتيات ع األسريسياسات تشج مزيد من توصي المجنة الدولة الطرف بانتياج -:2
 األساسي.

 
 
 
 
 



 

 

 

 األمانة العامة

 ضافيةاإلتوصيات ال
الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والتقرير نصوص كل من :  توصي المجنة الدولة الطرف بالعمل عمى نشر -

األول، وىذه المالحظات والتوصيات الختامية، وذلك عمى نطاق واسع في أوساط السمطات القضائية 
المنظمات غير الحكومية العاممة في الدولة، وكذلك لعامة الجميور، وتبدي والتشريعية والتنفيذية وعمى مستوى 

 المجنة استعدادىا لمساعدة الدولة عمى الوفاء بالتزاماتيا من خالل أي شكل يتفق عميو لمتعاون الفني.
 

تنفيذ تطمب المجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرىا الدوري األول المقبل، معمومات محددة ومحدثة عن  -
 توصيات المجنة.

 
المقبل مشاورات واسعة النطاق مع  األول ن تعقد عند إعداد تقريرىا الدوريأتوصي المجنة الدولة الطرف  -

 مختمف الجيات والمنظمات غير الحكومية.
**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 األمانة العامة

 ثامنة( الدورة ال2ممحق رقم )
 جمهورية السودانمناقشة تقرير  

 9/22/3122القاهرة : 

  أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية 

 )رئيسًا(   ىادي بن عمي الياميالدكتور/ 

  والسادة أعضاء المجنة:

 (ومقرر التقرير )نائب الرئيس عبدالمجيد زعالنيالدكتور/ 

 عضو المجنة(( المستشار/ محمد جمعة فزيع

 )عضو المجنة( األستاذة/ آمنة عمي المييري

 )عضو المجنة( الضاحيمحمد خالد المستشار/ 

 )عضو المجنة( جابر المرياألستاذ/ 

 :ولم يتمكن من الحضور كاًل من  

 المجنة( عضو) عزالدين األصبحي/  األستاذ

 

 

    

 



 

 

 

 األمانة العامة

 الثامنة( الدورة 3ممحق رقم )

 جمهورية السودانمناقشة تقرير 
 9/22/3122القاهرة : 

  :الوفد السوداني

 ورئيس الوفد وكيل وزارة العدل موالنا/ أحمد عباس الرزم

  وعضوية السادة:

 عضو لجنة العدل وحقوق اإلنسان.  السيد/ موالنا الفاضل حاج سميمان

 مقرر المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان. السيد المستشار/ ياسر سيد أحمد الحسن

فـــــي وزارة  رئـــــيس دائـــــرة حقـــــوق اإلنســـــان والمـــــرأة والطفـــــل السيد السفير/ محمد المرتضى مبارك
 الخارجية.

 .رئيس يسم التقارير في المجمس االستشاري السيد المستشار/ شاذلي الحاج مصطفى

 مسؤولة ممف حقوق اإلنسان في وزارة التربية والتعميم. السيدة / نجاة كرداوي

 وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل. السيدة المستشارة/ نجوى محمد صالح

 المجمس القومي لرعاية الطفولة. محمد بابابكرالسيد/ فتح الرحمن 

 يسم التقارير في المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان. السيدة المستشار/ خديجة الفاضل محمد

 


