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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة

   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
  مشروع قرار): ويبباسم االحتاد األور(فرنسا 

    حالة حقوق اإلنسان يف السودان- /...٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

اية حقـوق اإلنـسان واحلريـات        أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومح        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،

، وقـراري   ٢٠٠٥أبريـل   /سان ني ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٨٢قرار جلنة حقوق اإلنسان     وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
  ، ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٦، وقراره ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخني ٦/٣٥ و٦/٣٤اجمللس 

  السودان  مجيع أقاليم   حالة حقوق اإلنسان يف    عن التقرير الذي قدمته املقررة اخلاصة       وإذ يضع يف اعتباره     
)A/62/354( ،واردة فيه،  على تنفيذ التوصيات الوإذ حيث  

 املتعلق مبدونة   ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان وقراره         ٥/١قرار اجمللس    إىل   وإذ يشري   
يونيـه  / حزيران ١٨ املؤرخ   قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان          

    وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،والية أن يؤدي واجباتهب املكلّفوإذ يؤكد أن على ، ٢٠٠٧

وعـن  ) A/HRC/9/13( بتقرير املقررة اخلاصة عن حالة حقوق اإلنسان يف السودان           حييط علماً   - ١  
  ؛)A/HRC/9/13/Add.1(حالة تنفيذ التوصيات اليت مجعها فريق اخلرباء املعين بدارفور 
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 اإلطار القانوين واملؤسـسي حلقـوق    باخلطوات اليت اختذهتا حكومة السودان بغية تعزيز يعترف  - ٢  
 إزاء عدم تنفيذ أجزاء كبرية من       يعرب عن قلقه  اإلنسان، وذلك بصفة أساسية يف جمال إصالح القوانني، بيد أنه           

  اتفاق السالم الشامل؛ 

 قلقه البالغ إزاء حالة حقوق اإلنسان القامتة بشكل عام يف مجيع أحناء السودان، مبا يف          يعرب عن   - ٣  
عتقاالت واالحتجاز بشكل تعسفي، ومضاعفة القيود املفروضة على حرية التعبري، وتكوين اجلمعيـات،             ذلك اال 

  والتجمع والتنقل يف مجيع أرجاء البلد، واالفتقار إىل إقامة العدل واحملاسبة على اجلرائم اخلطرية؛ 

ى من مفوضـيات،     حكومة السودان إىل تسريع تنفيذ اتفاق السالم الشامل وإنشاء ما تبق           يدعو  - ٤  
  وال سيما استكمال إنشاء املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس؛ 

 إىل مواصلة وتكثيف جهودها من أجل تعزيـز ومحايـة حقـوق              حكومة السودان أيضاً   يدعو  - ٥  
  اإلنسان، باختاذ مجيع اخلطوات امللموسة املمكنة بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

بالتدابري األولية اليت اختذهتا حكومة السودان لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء وملعاجلـة            ماً  حييط عل   - ٦  
الشواغل املتصلة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك نشر قوات الشرطة يف دارفور وحماكمـة العديـد مـن مـرتكيب                    

ن   بعد؛ ذ فَّاالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، بيد أنه يالحظ أن غالبية التوصيات مل ُت

 حكومة السودان على مواصلة وتكثيف جهودها لتنفيذ التوصيات اليت مجعها فريق اخلرباء             حيث  - ٧  
  بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور، وفقاً لألطر الزمنية واملؤشرات احملددة؛ 

دويل إزاء فداحة االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين اليعرب عن قلقه العميق   - ٨  
يف دارفور، مبا يف ذلك اهلجمات الربية واجلوية اليت تشنها القوات احلكومية ضد املـدنيني، وعمليـات القتـل،                  
وعمليات اعتقال املدنيني واحتجازهم بشكل تعسفي، وتعرض النساء واألطفال للعنف واإليذاء اجلنسي، وتدمري             

 مسلحة ضد قوافل املساعدات اإلنسانية، مبا يف ذلـك   عن اهلجمات اليت تنفذها مجاعاتممتلكات املدنيني، فضالً 
  عمليات قتل واختطاف العاملني يف جمال املساعدات اإلنسانية، وحتويل مسار املعونات اإلنسانية؛ 

 مجيع األطراف إىل احترام التزاماهتا مبوجب القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل، وال سـيما             يدعو    -٩  
فيما يتعلق حبماية املدنيني، ووضع حد جلميع اهلجمات اليت تستهدف املدنيني، مع التركيز على محاية اجملموعات الضعيفة                 

  كالنساء واألطفال واملشردين داخلياً، باإلضافة إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني يف اجملال اإلنساين؛ 

سؤول األول عن محاية مجيع مواطنيها، مبن فيهم كافـة           على أن حكومة السودان هي امل      يشدِّد  - ١٠  
  الفئات الضعيفة؛

املوقعني على اتفاق سالم دارفور إىل االمتثال اللتزاماهتم مبوجب االتفـاق، ويـدعو             يكرر دعوته إىل      -١١  
  صادرة عن األمم املتحدة؛ األطراف غري املوقعة إىل االنضمام إىل اتفاق السالم وااللتزام به امتثاالً للقرارات ذات الصلة ال
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حكومة السودان على التصدي النتشار اإلفالت من العقاب، وكفالة التحقيق على النحو            حيث    - ١٢  
، وتقـدمي    وللقانون اإلنساين الدويل   قوق اإلنسان سابقة أو جارية حل   انتهاكات  املتعلقة ب زاعم  امليف مجيع   الواجب  

  ؛يتولون مناصب قياديةوال سيما الذين اجلناة فوراً إىل العدالة، 

 حكومة السودان إىل التقُيد بصرامة باإلجراءات القضائية الواجبة، وال سـيما بالنـسبة              يدعو  - ١٣  
  للمتهمني جبرائم خطرية، وإجراء حتريات نزيهة وشفافة وشاملة للتحقيق يف االدعاءات، وحتديد اجلناة وحماسبتهم؛ 

كامل مع بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان والعمليـة     مجيع أطراف الرتاع على التعاون ال      حيث  - ١٤  
 يف إطار واليتيهما املتعلقتني حبماية املدنيني ومنع        ، وخصوصاً املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور      

وقوع انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، كما حيثها على السماح للوكاالت اإلنسانية بـالتحرك حبريـة          
  أمان يف مجيع أحناء دارفور والسودان إلجناز عملها احليوي؛و

  ؛٦/٣٥متديد والية املقررة اخلاصة لفترة سنة واحدة عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان يقرر   - ١٥  

الكامل مع املقررة اخلاصة واالستجابة لطلباهتا اخلاصة بزيارة        ومة السودان على التعاون      حك حيث  - ١٦  
  بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛السودان وتزويدها 

 من املقررة اخلاصة أن ُتجري تقييماً الحتياجات السودان يف إطار واليتها وأن تعبئ الدعم               يرجو  - ١٧  
الهتا املختصة، مبا يف  هيئات األمم املتحدة ووكاويدعوالتقين واملايل الدويل الالزم للسودان يف ميدان حقوق اإلنسان، 

ذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إىل االستمرار يف تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل السودان يف ميدان حقوق 
 إىل املاحنني أن يواصلوا أيضاً تقدمي املساعدة املالية والتقنية واملعدات الالزمة لتحسني حالة حقوق               ويطلباإلنسان،  

  ودان؛اإلنسان يف الس

اليت حددها  من املقررة اخلاصة أن تكفُل متابعة فعالة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات             يرجو كذلك     - ١٨  
 الشأنذا هبوأن تدرج معلومات حوار صريح وبناء مع حكومة السودان، وأن تعزز هذا التنفيذ بإجراء فريق اخلرباء، 

  ؛القادم إىل اجمللسيف تقريرها 

رة اخلاصة أن تقدم تقريرها السنوي الذي مل تقدمه بعد إىل اجمللس يف دورته              املقر من كذلكيرجو    - ١٩  
 اليت سُتعقد يف    الثانية عشرة  وأن تقدم تقريرها التايل إىل اجمللس يف دورته          ٢٠٠٩مارس  / اليت سُتعقد يف آذار    العاشرة
  ؛٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

 املساعدة الالزمة لتمكينها من أداء واليتها       إىل األمني العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل        يطلب    - ٢٠  
  ؛ إجراء أي مشاورات الزمة يف هذا الشأنمتكينها من بالكامل، مبا يف ذلك 

  . لربنامج عمله السنويمواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاًيقرر   - ٢١  

 -  -  -  -  -  


