
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-14232    180609    180609 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
  مشروع قرار ): باسم اجملموعة األفريقية(مصر 

  حالة حقوق اإلنسان يف السودان -  .../١١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنـسان               إذ يسترشد 
  ذات الصلة باملوضوع،

قاً  أن مجيع الدول األعضاء ملزمة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفوإذ يؤكد من جديد
ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان،      

  وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املطبقة،

 بشأن مدونة قواعد الـسلوك  ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١قراريه  وإذ يشري إىل    
 مشدداً، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني للمكلفني بواليات يف

  على أن املكلفني بواليات جيب أن يضطلعوا بواجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

دها ، وجوب أن ُيسترَشد يف استعراض الواليات وترشي٥/١ إىل أن اجمللس يشترط، يف قراره  أيضاًوإذ يشري
نتقائية، مبا يؤدي إىل حوار وتعاون  إوحتسينها وعند وضع واليات جديدة مببادئ العاملية والرتاهة واملوضوعية والال         

بناءين على الصعيد الدويل، هبدف النهوض بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والـسياسية واالقتـصادية        
  ،نميةفية، مبا يف ذلك احلق يف التواالجتماعية والثقا

   ينص على أنه ينبغي بذل كل جهد لتجنب االزدواج الذي ال لزوم لـه،٥/١ على أن القرار وإذ يشدد

Distr. 
LIMITED 
 
A/HRC/11/L.17 
16 June 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/11/L.17 
Page 2 

 

ة والالانتقائية ونبـذ أسـلوب املعـايري    ـاملوضوعي ادئ هيـوم على مب ـ إىل أن اجمللس يق    وإذ يشري 
 املزدوجة والتسييس،

وعـن  ) A/HRC/11/14(ان يف السودان     بتقرير املقررة اخلاصة عن حالة حقوق اإلنس       حييط علماً   - ١
  ؛)A/HRC/11/14/Add.1(حالة تنفيذ التوصيات اليت ّمجعها فريق اخلرباء املعين بدارفور 

مبا أُحرز من تقدم يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل، ومبا اختذته حكومة الوحدة الوطنية مـن                 قّرُي  - ٢
 نسان، وخباصة يف جمال إصالح القوانني؛خطوات بغية تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإل

قّر أيضا بقرار حكومة الوحدة الوطنية عقد انتخابات عامة يف شباط             - ٣  ، وفقـاً  ٢٠١٠فربايـر   /ُي
 ألحكام اتفاق السالم الشامل، األمر الذي سوف يؤدي إىل التداول الدميقراطي والسلمي للسلطة؛

يف جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقـوق         إىل حكومة الوحدة الوطنية مواصلة وتكث      يطلب  - ٤
 اإلنسان باختاذ مجيع اخلطوات امللموسة املمكنة من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

  على أن حكومة الوحدة الوطنية هي املسؤول األول عن محاية مجيع مواطنيها؛يشدِّد  - ٥

لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء وملعاجلة     بالتدابري األولية اليت اختذهتا حكومة الوحدة الوطنية        يرحب    - ٦
 مـن   ددواعي القلق املتصلة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك نشر قوات الشرطة يف دارفور وإصدار أحكام حبق عـد                 

 دداً من التوصيات مل ُينفَّذ بعد؛ـظ أن عـمرتكيب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، بيد أنه يالح

 اتفاق سالم دارفور إىل الوفاء بالتزاماهتم مبوجب االتفاق، ويدعو          املوقعني على  إىل   يكرر دعوته   - ٧
األطراف غري املوقعة إىل االنضمام إىل اتفاق السالم وااللتزام به امتثاالً للقرارات ذات الصلة باملوضوع الصادرة                

 عن األمم املتحدة؛

 املساَءلة ومنع اإلفالت من العقاب؛ إىل أن اتفاق سالم دارفور ينص على مبدأَي تعزيز ُيشري  - ٨

راء االنتخابات العامة علـى     ـ بإجناز التعداد السكاين على نطاق البلد كشرط مسبق إلج         يشيد  - ٩
 الصعيد الوطين؛

أن املنازعة املتعلقة بـأبيي إىل حمكمـة        ـ بش اـملفهدة الوطنية   ـ بتقدمي حكومة الوح   يرحب  - ١٠
 التحكيم الدولية؛

  حكومة الوحدة الوطنية قد وافقت على إيفاد أكثر من مخسة وسبعني مراقباً             أن بتقدير يالحظ  - ١١
 حلقوق اإلنسان إىل مجيع أحناء البلد؛

ة مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنـسان إىل         ـدة الوطني ـ بدعوة حكومة الوح   يرحب  - ١٢
 زيارة البلد؛
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وري بني حكومة الوحدة الوطنيـة،       بالبيان الصحفي الصادر بشأن االجتماع التشا      علماً حييط  - ١٣
، يف واالحتاد األفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، الذي أحاطت خالله هذه األطراف علماً

 تشري إىل حدوث حتسن هني تقاريرمجلة أمور، بتقارير العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، 
 ضاع األمنية واالستقرار يف دارفور؛كبري يف األو

وق اإلنـسان يف    ـة حبق ـر املتعلق ـ بالرسائل والطلبات والبيانات والتقاري    اًـ أيض علماً حييط  - ١٤
وق اإلنسان، ومفوضية حقوق اإلنسان، واملكلفـني بالواليـات       ـادرة عن املفوض السامي حلق    ـالسودان والص 

  املواضيعية؛

  :حقوق اإلنسان تشمليالحظ أن اختصاصات منتدى   - ١٥

إبالغ حكومة الوحدة الوطنية على حنو منهجي ويف حينه بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث               )أ(
وق اإلنسان التابع للعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة ـا الفرع املكلف حبقـيف دارفور ويقف عليه   

  يف دارفور؛

وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان يف دارفور وحتديد سـبل          التماس أفضل الوسائل املمكنة ل      )ب(
  ووسائل لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف دارفور؛

إتاحة منتدى ملناقشة املشاريع أو األنشطة أو املبادرات اليت تضطلع هبا العملية املختلطة لالحتاد               )ج(
 من اجلهات الفاعلة اليت تدعم احلكومة يف       األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وحكومة الوحدة الوطنية، وغريمها        

  مواجهة دواعي القلق املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

  إتاحة منتدى منفتح وبّناء ملناقشة تنفيذ احلكومة لتوصيات فريق اخلرباء املعين بدارفور؛ )د(

  احلصول على دعم للمبادرات الرامية إىل معاجلة دواعي القلق املتعلقة حبقوق اإلنسان؛  )ه(

 املفوضية إىل أن تتوىل، عن طريق العناصر املناسبة يف املنتدى، متابعة حالة حقوق اإلنسان               يدعو  - ١٦
 يف دارفور والتحقق منها؛

 إىل املفوضية أن حتدد جماالت بعينها ذات أولية لتقدمي املساعدة التقنية وأن تقيِّم اجملاالت               يطلب  - ١٧
  مساعدة تقنية ومالية؛اليت حتتاج فيها حكومة الوحدة الوطنية إىل 

   بعمل االحتاد األفريقي واآلليات القائمة، ويدعو إىل مزيد من التنسيق وإىل نبذ االزدواجية؛يقر  - ١٨

 عن اقتناعه بأن خمتلف آليات حقوق اإلنسان ميكنها، من خالل تأمني وجود حوار تعاوين يعرب  - ١٩
ومستدامة هدف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف        وتآزري مع حكومة الوحدة الوطنية، أن حتقق بصورة فعالة          

  ٫البلد، ويشري يف هذا السياق إىل قيمة آليات االستعراض الدوري الشامل

 - - - - -  


