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(A)     GE.09-14239    170609    170609 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب 
  اهتمام اجمللس هبا

  سويسرا، ، )اسم االحتاد األورويبب (*اجلمهورية التشيكية
  مشروع قرار: *كندا، النرويج، *كرواتيا

   حالة حقوق اإلنسان يف السودان-/...١١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصـني              إذ يسترشد   
  حبقوق اإلنسان،

 أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفقاً              ن جديد وإذ يؤكد م    
ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، وغـري                 

  صكوك حقوق اإلنسان الدولية الواجبة التطبيق،ذلك من 

، ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٨٢ قرار جلنة حقوق اإلنسان      وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
 ٢٧ املـؤرخ    ٧/١٦، وقراريـه    ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ املؤرخني   ٦/٣٥ و ٦/٣٤وقراري اجمللس   

يف ، وإذ يدعو حكومة السودان إىل مواصلة وتكث       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/١٧، و ٢٠٠٨مارس  /آذار
  جهودها لتنفيذها،

                                                      

 .س حقوق اإلنساندولة غري عضو يف جمل  *
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  ؛)A/HRC/11/14( بتقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان حييط علماً  - ١  

لتعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان اليت اختذهتا حكومة السودان  باخلطوات   يعترف  - ٢  
  لكنه يعرب عن قلقه إزاء استمرار حالة حقوق اإلنسان احلرجة يف مجيع أحناء السودان؛

 إنشاء والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان لفتـرة سـنة واحـدة                 يقرر  - ٣  
  ؛٩/١٧، و٧/١٦، و٦/٣٥، و٦/٣٤للنهوض باملسؤوليات املبينة يف قراراته 

 إىل اخلبري املستقل أن حيدد، بالتشاور مع حكومة السودان ومفوضية األمم املتحدة السامية يطلب  - ٤  
حلقوق اإلنسان، اجملاالت ذات األولوية فيما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية لدعم اجلهود اجلارية اليت تبذهلا حكومة            

  رباء وحتسني حالة حقوق اإلنسان يف السودان؛السودان لتنفيذ توصيات فريق اخل

إىل اخلبري  املستقل التواصل مع حمافل حقوق اإلنسان املنشأة حديثاً يف السودان ومع يطلب أيضاً   - ٥  
فروع حقوق اإلنسان باالحتاد األفريقي، وبعثة األمم املتحدة يف السودان، والعملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي                

  يف دارفور بغية جتّنب ازدواج اآلليات؛واألمم املتحدة 

 إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً إىل اجمللس للنظر فيه يف دورته الرابعة عـشرة،                يطلب كذلك   - ٦  
  .ويطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اخلبري املستقل مجيع املساعدات الالزمة ألداء واليته بالكامل

 -  -  -  -  -  


