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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  وع قرارمشر: )باسم اجملموعة األفريقية(نيجرييا     

    ١٥.../  
  حالة حقوق اإلنسان يف السودان

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،          إذ يسترشد   

  والصكوك األخرى ذات الصلة،
  ، التزام الدول بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتهاإذ يؤكد من جديدو  
 رئيسية عن تعزيز مجيع حقوق اإلنسان     مسؤولة مسؤولية    الدول    على أن  يشددوإذ    
  ، مبا يف ذلك منع انتهاكات حقوق اإلنسان، ومحايتها
 مبا يشهده السودان من تطورات وباجلهود اليت تبذهلا حكومة الـسودان            وإذ يّسلم   

  لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
  / نيـسان  ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٨٢نسان   قرار جلنة حقوق اإل    وإذ يؤكد من جديد     

، ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخني   ٦/٣٥ و ٦/٣٤، وقراري اجمللس    ٢٠٠٥أبريل  
، ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/١٧، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٦وقراراته  

 ١٠ املـؤرخ    ١٤/١١٧ إضافة إىل مقرر اجمللس      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ١١/١٠و
  ، وإذ يدعو حكومة السودان إىل مواصلة وتكثيف جهودها لتنفيذها،٢٠١٠يونيه /يرانحز
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 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الـسودان        ً بتقرير   حييط علما   -١  
  ؛)١(املقدم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة واإلضافات إىل هذا التقرير

 عمله وعلى التوصيات اليت قـدمها        للخبري املستقل على   يعرب عن تقديره    -٢  
  فيما يتعلق بتحسني حالة حقوق اإلنسان يف السودان؛

األمم كل من    ةبعثمع  مع اخلبري املستقل و    حكومة السودان    تعاون يثين على   -٣  
املتحدة واالحتاد األفريقي يف السودان يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل،              

  وحيث احلكومة على مواصلة تعاوهنا؛
 على مواصلة جهودها لتنفيـذ االلتزامـات املتبقيـة          مجيع األطراف  حيث  -٤  

 جهودهـا   املنصوص عليها يف اتفاق السالم الشامل، ويشجع مجيع األطراف على مواصـلة           
ى االنضمام  عليف املفاوضات   رفور وحيث األطراف غري املشاركة      اجلارية لتحقيق السلم يف دا    

  ؛إليها
 حكومة السودان وشعبها على تنظيم االنتخابـات الـيت جـرت يف         يهنئ  -٥  
 وعلى املشاركة الواسعة النطاق يف تلك االنتخابات اليت سارت بصورة           ٢٠١٠أبريل  /نيسان

   لوجستية وتنظيمية؛نقائصى الرغم من وجود سلمية ومنظمة عل
 باستمرار عمل اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف الـسودان،          يرحب  -٦  

وبإنشاء جلنة حقوق اإلنسان جلنوب السودان، ويدعو إىل تعيني أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق       
  اإلنسان على النحو املنصوص عليه يف اتفاق السالم الشامل؛

 بإقرار مشروع قانون استفتاء جنوب السودان، وإنشاء جلنـة          اًيرحب أيض   -٧  
معنية باستفتاء جنوب السودان، ويطلب إىل مجيع األطراف يف اتفاق السالم الشامل اختـاذ              
إجراءات عاجلة إلجياد حل للقضايا الرئيسية املتبقية ملرحلة ما بعد االستفتاء، وتيسري إجـراء              

 شـعب جنـوب     إرادة تعكـس    ومناسبة التوقيت  افةعمليات استفتاء سلمية وعادلة وشف    
  السودان، واحترام نتائج تلك العمليات؛

 اجملتمع الدويل مواصلة تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل حكومة          يطلب إىل   -٨  
  رة؛ّدب السودان وفقاً لالحتياجات املقالسودان وحكومة جنو

ويدعو إىل مزيد من التنـسيق      ليات القائمة،    بعمل االحتاد األفريقي واآل    يقّر  -٩  
  .إزالة االزدواجيةإىل و
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