أكثر من  ٢٠مجموعة من مجموعات المجتمع المدني تحث الحكومة السودانيّة على المصادقة على معاهدات دوليّة رئيسيّة
لحقوق اإلنسان تتعلّق بالتعذيب وحاالت االختفاء القسري
( ٣ديسمبر  )٢٠٢٠يجب على الحكومة االنتقالية السودانيّة أن تظهر مدى إلتزامها بإنهاء عقود من االنتهاكات المنهجية لحقوق
اإلنسان من خالل التصديق على معاهدتين دوليتين رئيسيّتين لحقوق اإلنسان تحظران التعذيب واالختفاء القسري.
حثّت أكثر من  ٢٠منظمة من منظمات المجتمع المدني  -بما في ذلك ريدريس ( ،)REDRESSوالمركز األفريقي لدراسات
العدالة والسالم ( ،)ACJPSفي رسالة إلى الحكومة اإلنتقالية السودانيّة ،حثّت المنظمات الحكومة على المصادقة على وجه
السرعة على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،
واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري.
في  6أكتوبر ،إقترب السودان كثيرا من المصادقة على كلتا اإلتفاقيتين حينما وافق مجلس الوزراء السوداني (أحد طرفي المجلس
المشترك الذي يقود مرحلة االنتقال السياسي في السودان) على المصادقة عليهما .ويتوقّف قرار المصادقة على المعاهدتين على
مجلس السيادة .وسيوفّ ر التصديق على كلتا المعاهدتين والتنفيذ المحلي الالحق لهما ،سواء من خالل التنفيذ المباشر أو من خالل
التشريع التمكيني لهما ،ضمانات حاسمة لحماية حقوق اإلنسان.
يشجع الموقعون على الرسالة الحكومة االنتقالية في السودان على المصادقة على هذه المعاهدات بكاملها ،دون تحفظات ،وعلى
اإل شتراك في إجراءات االتصاالت الفردية بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب ،واالتفاقية الدولية لحماية جميع
األشخاص من االختفاء القسري .وتلعب هذه اآلليات دورا مهما في الوقاية الفعالة من التعذيب.
وقال تشارلي لودون ،المستشار في مجال القانون الدولي في منظمة ريدريس ( (REDRESSإن "المصادقة على هذه المعاهدات
ستبعث بإشارة قوية حول إلتزام حكومة السودان االنتقالية بتعزيز حماية حقوق اإلنسان في البالد ،ووضع حد لعقود من انتهاكات
حقوق اإلنسان".
وأشار مسا عد علي ،مدير المركز األفريقي لدراسات العدالة والسالم ،إلى أن "المصادقة على كال المعاهدتين وتنفيذهما يعد
خطوة حاسمة نحو منع التعذيب في السودان .وتبدي العديد من المنظمات استعدادها وحرصها على تقديم أي مساعدة فنية
ضرورية".
يمكنك ان تجد نص الرسالة كامال باللغتين اإلنجليزية والعربية هنا.
من أجل الحصول على المزيد من المعلومات أو لطلب إجراء مقابلة ،يرجى االتصال بـإيفا سانشيز  ( Eva Sanchisرئيسة قسم
االتصاالت في ريدريس) ،على االيميل eva@redress.org :أو على الهاتف رقم.+44 (0) 7857110076. :

