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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
، *، بلغاريـا  *، بلجيكا *الربتغال،  ، إيطاليا *ا، آيرلندا اني، أمل *، إستونيا *إسبانيا
، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،     *، رومانيا *، الدامنرك *، اجلمهورية التشيكية  *بولندا
ـ ، كندا، التف  *، قربص *نسا، فنلندا ، سويسرا، فر  *السويد ، *، لكـسمربغ  *اي
 الية،يرلنـدا الـشم   آ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و      *، مالطة *ليتوانيا
  : *، اليونان*ولندا، الواليات املتحدة األمريكية، ه*، هنغاريا*، النمسا*النرويج

 L.17 قرارالمشروع ُمدخلة على  تعديالت      

  : كما يلينصها فقرة جديدة ضمن الديباجة تدرجبعد الفقرة الثالثة من الديباجة،   - ١  

 ي، وقـرار  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١خ   املؤر ٢٠٠٥/٨٢ من جديد قرار جلنة حقوق اإلنسان        وإذ يؤكد   
مـارس  / آذار ٢٧ املـؤرخ    ٧/١٦، وقـراره    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخني   ٦/٣٥ و ٦/٣٤اجمللس  
، ويدعو حكومة السودان إىل مواصلة وتكثيف جهودها ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ املؤرخ   ٩/١٧ وقراره   ،٢٠٠٨

  من أجل تنفيذ هذه القرارات،

  :ما يلي ك٢ الفقرة تعّدل  - ٢  

مبا أُحرز من تقدم يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل، ومبا اختذته حكومة الوحدة الوطنية من خطـوات           قّرُي  
، وحيث حكومة السودان    بغية تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان، وخباصة يف جمال إصالح القوانني           

  ؛على تكثيف هذه اجلهود

  
                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان   *
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  : كما يلي٣ الفقرة تعّدل  - ٣  

قّر    ، وفقاً ٢٠١٠فرباير  / انتخابات عامة يف شباط    إجراء  الرامي إىل   بقرار حكومة الوحدة الوطنية    أيضاً ُي
  ىل التداول الدميقراطي والسلمي للسلطة؛إ  ويعرب عن أمله أن تؤدي االنتخابات،ألحكام اتفاق السالم الشامل

  : كما يلي٧ الفقرة تعّدل  - ٤  

لى اتفاق سالم دارفور إىل الوفاء بالتزاماهتم مبوجب االتفاق، ويدعو األطراف غري املوقعني ع يكرر دعوته  
   للقرارات ذات الـصلة باملوضـوع الـصادرة عـن            امتثاالً االسالم وااللتزام هب  عملية  إىل  املوقعة إىل االنضمام    

  األمم املتحدة؛

  : كما يلي١٣ الفقرة تعّدل  - ٥  

شأن االجتماع التشاوري بني حكومة الوحدة الوطنية، واالحتـاد          بالبيان الصحفي الصادر ب    علماً حييط
، يف مجلة أمور،  هذه األطراف علماًفيهاألفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، الذي أحاطت 

  بتقارير العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور؛

  :رة جديدة نصها فقتدرج ،١٨بعد الفقرة   - ٦  

بالوالية  إنشاء والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان لفترة سنة واحدة للنهوض يقرر
، ويطلب إىل اخلبري املستقل التواصل مع ٩/١٧، و٧/١٦، و٦/٣٥، و٦/٣٤املسؤوليات املبينة يف قرارات اجمللس و

ودان ومع فروع حقوق اإلنسان باالحتاد األفريقي، وبعثة األمم املتحدة حمافل حقوق اإلنسان املنشأة حديثاً يف الس
، وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس للنظر فيه يف فريقي واألمم املتحدة يف دارفوريف السودان، والعملية املختلطة لالحتاد األ

  املـساعدات الالزمـة ألداء      إىل األمني العام أن يقدم إىل اخلبري املـستقل مجيـع             دورته الرابعة عشرة، ويطلبُ   
  .واليته بالكامل

 -  -  -  -  -  


