
               
 

 
ة  ة رئيسيّ معاهدات دوليّ  على ةقادصمعلى ال يّةحكومة السودانالتحث المجتمع المدني  مجموعات  مجموعة من ٢٠أكثر من 

 بالتعذيب وحاالت االختفاء القسري  تتعلّقلحقوق اإلنسان 
 

االنتهاكات المنهجية لحقوق عقود من بإنهاء لتزامها مدى إة أن تظهر يجب على الحكومة االنتقالية السودانيّ( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣)
 .ين لحقوق اإلنسان تحظران التعذيب واالختفاء القسريتاإلنسان من خالل التصديق على معاهدتين دوليتين رئيسيّ

 
األفريقي لدراسات    والمركز  (،  REDRESSريدريس )  بما في ذلك  -منظمة من منظمات المجتمع المدني    ٢٠ت أكثر من  حثّ 

والسالم اإل(،  ACJPS)  العدالة  الحكومة  إلى  رسالة  السودانيّفي  المنظمات  ةنتقالية  وجه   الحكومة، حثّت  المصادقة على  على 

 ، ةالسرعة على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهين
 .قية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسريواالتفا

 
وافق مجلس الوزراء السوداني )أحد طرفي المجلس    حينماتفاقيتين  على كلتا اإل  ةدقاصممن ال  كثيرا    قترب السودانإأكتوبر،    6في  

على ر المصادقة على المعاهدتين  قرايتوقّف  عليهما. و  ةدقاصماالنتقال السياسي في السودان( على ال  مرحلة    المشترك الذي يقود
سواء من خالل التنفيذ المباشر أو من خالل    ، ر التصديق على كلتا المعاهدتين والتنفيذ المحلي الالحق لهمامجلس السيادة. وسيوفّ 

 .ضمانات حاسمة لحماية حقوق اإلنسان لهما،  التشريع التمكيني
 

على هذه المعاهدات بكاملها، دون تحفظات، وعلى  ةقادصم السودان على الالحكومة االنتقالية في  على الرسالة يشجع الموقعون
اتفاقية  اإل بموجب  الفردية  االتصاالت  إجراءات  في  لشتراك  المتحدة  لحماية جميع  األمم  الدولية  واالتفاقية  التعذيب،  مناهضة 

ا في الوقاية الفعالة واألشخاص من االختفاء القسري.  ا مهم   .من التعذيبتلعب هذه اآلليات دور 
 
المصادقة على هذه المعاهدات  إن " REDRESS)منظمة ريدريس ) القانون الدولي فيفي مجال قال تشارلي لودون، المستشار و

االنتقالية بتعزيز حماية حقوق اإلنسان في البالد، ووضع حد لعقود من انتهاكات    السودان   لتزام حكومةإإشارة قوية حول  ب  بعثست
 ."حقوق اإلنسان

 
عد علي، مدير المركز األفريقي لدراسات العدالة والسالم، إلى أن "المصادقة على كال المعاهدتين وتنفيذهما يعد  اوأشار مس 

السودان.  في  التعذيب  منع  نحو  المنظمات  العديد    وتبدي  خطوة حاسمة  فنية    هاوحرصاستعدادها  من  مساعدة  أي  تقديم  على 
 ." ضرورية

 
 .هنا العربيةو اإلنجليزيةباللغتين  الرسالة كامال  نص   ان تجديمكنك 

 
قسم    ةرئيس )    Eva Sanchisإيفا سانشيزيرجى االتصال بـ  مقابلة، إجراء  مزيد من المعلومات أو لطلب  من أجل الحصول على ال
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