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   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
، *، وبلغاريـا  *، وبلجيكـا  *ربتغـال ، وإيطاليا، وال  *، وأملانيا، وآيرلندا  *، وإستونيا ∗إسبانيا

، *، وقربص *، وسلوفينيا، وفرنسا، وفنلندا   *، وسلوفاكيا *، والدامنرك *واجلمهورية التشيكية 
  ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى     )باسم اجملموعة األفريقية  (، ومصر   *، ولكسمربغ *والتفيا

  شروع قرارم :*، واليونان، وهولندا*، وهنغاريا*وآيرلندا الشمالية، والنمسا        

   حالة حقوق اإلنسان يف السودان- /...٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهـدين الـدوليني         إذ يسترشد   
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،

يز ومحاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات         أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعز       وإذ يؤكد من جديد     
األساسية وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني               

  حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

 ،٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٢١  املؤرخ ٢٠٠٥/٨٢قرار جلنة حقوق اإلنسان     وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخني ٦/٣٥ و٦/٣٤وقراري اجمللس 
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الة حقوق اإلنسان يف السودان وحيث على حب املعنية التقرير الذي قدمته املقررة اخلاصة وإذ يضع يف اعتباره  
  تنفيذ التوصيات الواردة فيه، 

   بتقرير املقررة اخلاصة؛حييط علماً  - ١  

 بتعاون حكومة السودان مع املقررة اخلاصة، مبا يف ذلك على املستوى الوزاري، ويالحظ يرحب  - ٢  
  باهتمام تعاملها مع اجملتمع الدويل فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان؛

 حكومة السودان على مواصلة التعاون الكامل مع املقررة اخلاصة واالسـتجابة لطلباهتـا              حيث  - ٣  
مناطق السودان وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من االضطالع بواليتها مبزيد             اخلاصة بزيارة مجيع    

  من الفعالية؛

 إىل حكومة السودان مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             يطلب  - ٤  
  باختاذ مجيع اخلطوات امللموسة املمكنة من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

 مبا اختذته حكومة السودان من تدابري ملعاجلة حالة حقوق اإلنسان يف السودان، غري أنـه                سلِّمي  - ٥  
  ُيعرب عن انشغاله ألن تنفيذ هذه التدابري مل ُيحِدث، ألسباب عديدة ومتعددة، األثر اإلجيـايب املرغـوب علـى     

  أرض الواقع؛

قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل      إزاء خطورة االنتهاكات اجلارية حل     عن بالغ قلقه   ُيعرِب  - ٦  
رفور، ويكرر دعوته إىل مجيع األطراف لوضع حد جلميع أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيز يف بعض أجزاء دا

بوجه خاص على الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء واألطفال واملشردون داخلياً، وكذلك املدافعون عن حقـوق                
  اإلنسان والعاملون يف اجملال اإلنساين؛

ملسؤول األول عن محاية مجيع مواطنيها، مبن فيهم كافـة           على أن حكومة السودان هي ا      يشدِّد  - ٧  
  الفئات الضعيفة؛

 املوقِّعني على اتفاق السالم لدارفور إىل االمتثال اللتزاماهتم القائمة مبوجب ذلك االتفاق،             يدعو  - ٨  
ك يف العملية الـسياسية     ويسلِّم بالتدابري اليت اتُِّخذَت فعالً لتنفيذه، ويدعو األطراف غري املوقِّعة عليه إىل االشترا            

اخلاصة بدارفور اليت يتزعمها االحتاد األفريقي واألمم املتحدة امتثاالً لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبـا يف                 
  ؛٤/٨ من قرار اجمللس ٥ذلك الفقرة 

 حكومة السودان على مواصلة ومضاعفة جهودها لتنفيذ التوصيات اليت حّددها فريق اخلرباء حيث  - ٩  
  اً لألطر الزمنية واملؤشرات احملّددة؛وفق

 حكومة السودان على تسريع اإلعمال التدرُّجي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يشجِّع  - ١٠  
  يف السودان؛
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 هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق   يدعو  - ١١  
ة تقدمي الدعم واملساعدة الفنية للسودان لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء، ويناشد املاحنني مواصلة         اإلنسان، إىل مواصل  

توفري املساعدة املالية والفنية واملعدات الالزمة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف السودان ومواصلة تقدمي الدعم من 
  أجل تنفيذ اتفاق السالم الشامل؛

تسريع تنفيذ اتفاق السالم الشامل وإنشاء اللجان املتبقية، وال سيما           حكومة السودان إىل     يدعو  - ١٢  
  استكمال عملية إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس؛

 بوجه خاص ألنه مل تتم حىت اآلن مساءلة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة السابقة             يعرب عن قلقه    - ١٣  
اإلنساين الدويل يف دارفور عن اجلرائم اليت ارتكبوها، وحيث حكومة السودان           واجلارية حلقوق اإلنسان والقانون     

على التصدي هلذه املسألة على وجه السرعة بإجراء حتقيق شامل يف مجيع مزاعم انتـهاكات حقـوق اإلنـسان                   
  والقانون اإلنساين الدويل وذلك بإحضار مرتكيب هذه االنتهاكات أمام القضاء بسرعة؛

  .٢٠٠٨سبتمرب /تعراض حالة حقوق اإلنسان يف السودان يف دورته املقررة يف أيلول اسيقرِّر  - ١٤  

 -  -  -  -  -  

  


