
 اللجنة العربية لحقوق اإلنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS 

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS 

 
International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations 

 
 

 

 

Arab Commission for Human Rights – Permanent Representative to UN in Geneva 
 

  

 “Item 6 – UPR – Sudan” 
Human Rights Council, 33rd session, September the 21st 2016 

انالسود –االستعراض الدوري الشامل  – 6البند   

1126 سبتمبر 12، الخميس 33قوق اإلنسان، الدورة مجلس ح  

  الرئيس، شكرا سيدي

 

اتفاقية األمم المتحة لمناهضة "باالنضمام ل ان الطوعي للسود القبول "نة العربية لحقوق اإلنسانلجال"ي حي   ت  

إن هذا العدد . ، والصادرة أكثر من عشرين دولة831وبقبول كل التوصيات ذات الصلة، الواردة بالفقرة " التعذيب

الكبير من الدول التي أوصت السودان بالتصديق على هذه االتفاقية دليل إضافي على أهمية مكافحة التعذيب وعلى 

 .  قاية من التعذيب في المنظومة الدولية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسانمركزية الو

 

 تشريعاتهتعديل إليداع وثائق التصديق وان سريعا في اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة ونأمل أن ينطلق السود

االتفاقية وأن يودع اإلعالن كما نأمل أن ي صادق السودان بدون تحفُّظ على بنود . تفاقيةالوطنية بما يتوافق مع اال

 .الخاص بقبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بتلقي شكاوي األشخاص الواقعين تحت الوالية القضائية للسودان

 

وهو ما يمث  ل  ". اتفاقية مناهضة التعذيب"بانضمام السودان تصبح كامل المنطقة العربية مصادقة بالكامل على 

همة على طريق مبادرة  ( CTI: Convention Against Torture Initiative) لتصديق الكونياخطوة م 

طاالحترام الكوني لبن ، على أمل0202في أ ف ق سنة   .لق لهذه الجريمة البشعةود االتفاقية والمنع التام والم 

 

مساندته ، حيث عبَّر عن 8افية رقم بالوثيقة اإلضوندعو الَوْفد السوداني إلى رفع اللُّبس الوارد كما 

(Supported ) الداعية للنظر في التصديق على البوتوكول، في حين أحاط علما  83-822للتوصية رقم

(Noted ) الداعية إلى التصديق 80-822فقط بالتوصية. 

 

 سيدي الرئيس،

 

ورة الفاصلة حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في الدات اليونانية لبقدر ترحيبنا بالخطوات اإليجابية التي اتخذتها السلط

لمجموعة من التوصيات ان البالغ من رفض السودا ر  عن قلقنعب   ن  بين االستعراض السابق وهذا االستعراض، فإنَّنا 

 .ولعدم قبولها بوضوح التوصياتالوجيهة 

 

ر  ي   كما ننا من معرفة الموقف الرسمي  ، التي(Noted" )أ حيط بها علما"استعمال مصطلح نا إزاء ساو  ال ت مك  

به علما؟  فكيف سنتابع ما أحيط. التنفيذللدولة من التوصيات بالوضوح الالزم إلجراء الحوار التفاعلي ولمتابعة 

 وبأية مقاييس؟

 

، وكذلك "نظام وطني لمتابعة تنفيذ التوصيات"تكليف بان بإنشاء أو اليون لرئيس، نوصيوفي الختام، سيدي ا

 ".  في تنفيذها تقرير منتصف المدة على أوجه التقدُّم الم حرز"خالل  مجلسنا الموقر منالع بإط

 

 شكرا سيدي الرئيس،


