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، اء مجلس السيادة ومجلس الوزراءالسادة أعض، عبدهللا حمدوك رئيس مجلس الوزراءمعالي   
 المحترمين

 

الوزراء   كثيرا    تفاءلنا   المصادقة  بنبأ موافقة مجلس  المعاملة أو    على  التعذيب وغيره من ضروب  اتفاقية مناهضة  على 

 ي واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسر ،  (UNCAT)   إنسانية أو المهينة  العقوبة القاسية أو الال

(ICPPED) . بما  ت األساسيةعلى هذه المعاهدا ادقة بإكمال عملية المصمجلس السيادة أملين أن  يقوم اآلن لكم نكتب و ،

 .على النحو المطلوب في جلسة مشتركة في ذلك الموافقة عليهما

والتنفيذ المحلي على اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري    إن المصادقة

، سيوفر ضمانات حاسمة  ي تمكن من تنفيذهماالتشريعات الت سن أو من خالل  لهما  ، سواء من خالل التنفيذ المباشر الالحق

اإلنسان.   فإن  ذلك  فوقولحماية حقوق  سيظهر  عل  المصادقة،  االتفاقيات  هذه  إلى  الحكمدى  السودانية  تزام  االنتقالية  ومة 

 .االنتهاكات المنهجية لحقوق اإلنسان من سنوات قودع،  وإنهاء في البالدبتسهيل حماية حقوق االنسان 

وقد تم تصميم أحكام   االتفاقيتين في مجملهما.كلتى  لى كلتا  ع  ونود، على وجه الخصوص، أن نؤكد على أهمية المصادقة

لضمان   (ICPPED)  سريواالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء الق  (UNCAT)  اتفاقية مناهضة التعذيب

لمعاهدات  لسودان لعدم إبداء تحفظات على االثناء لإزجاء  يجب  و.  بشكل كامل  االنتهاكات المستقبلية  وعتان وقأن تمنع االتفاقيّ

التي   الطر   ؛ صادق عليهااألخرى  الموافقة  يقةوبنفس  تتم  نأمل ان  الحيويتين لحقوق اإلنسان،  المعاهدتين  في    على هاتين 

 .من االتفاقيتينواحدة  من شأنه أن يحبط هدف وغرض أي    ، وال سيما أن التحفظ على أي منهما  دون تحفظاتو  الوقت المالئم

وفي هذا المضمار نذّكر بان القانون الدولي ال يسمح  بإجراء اّي تحفظات يمكن ان تبطل  موضوع أو هدف االتفاقية ذات  

 .الصلة

   (OPCAT)   على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  ، نشجع السودان على المصادقةى ذلكعالوة علو

لصكوك  . وقد تم تصميم هذه ا22باتفاقية مناهضة التعذيب بموجب المادة    ةالفردية الخاصواالشتراك في إجراء االتصاالت  

ا في منع التعذيب بشكل فعال.  لمساعدة الدول في الوفاء بإل ا مهم  تزاماتها بموجب االتفاقية وتوفير اآلليات التي تلعب دور 

تلقي البالغات  ة بحاالت االختفاء القسري في  ة المعنيّنشجع السودان على االعتراف باختصاص اللجن  ولألسباب نفسها فإننا  

 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 31الفردية والنظر فيها بموجب المادة 

يُعد التصديق على  وسودان آمن وعادل.    حكومة االنتقالية في سعيها إلنشاءتظل المنظمات الموقعة أدناه ملتزمة بمساعدة الو

اإلتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع مناهضة التعذيب )باإلضافة إلى البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب( و   اتفاقية

القسري اإلختفاء  من  ذ  ،(ICPPED)  االشخاص  الفردية  االتصاالت  إجراءات  في  كلتا  واالشتراك  بموجب  الصلة  ات 

 .، خطوة حاسمة لتحقيق هذا الهدفاالتفاقيتين

أي قضايا أخرى    بشأن ومجلس الوزراء بشأن هذه المسألة أو    السيادة  مجلسأعضاء     من  واصل بشكل أكبر مع أيّ يسعدنا الت

 .تدخل في مجال خبرتنا
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