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  مقدمة    
 لقـرار جملـس     وفقاًعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ           -١

 ٢ يف الفترة من  احلادية عشرة ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 الرابعة عشرة اجللسة   خالل   بالسودانوأُجري االستعراض املتعلق    . ٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  

، وزيـر   حممد بشارة دوسـة    السيد   السودانوترأس وفد   . ٢٠١١مايو  / أيار ١٠املعقودة يف   
 يف جلـسته    بالسودانواعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق       . العدل يف مجهورية السودان   

  . ٢٠١١مايو / أيار١٣ املعقودة يف السابعة عشرة
 ١٠، اختار جملـس حقـوق اإلنـسان، يف          بالسودان وتيسرياً لالستعراض املتعلق    -٢

  . بلجيكا والصني وموريتانيا): اجملموعة الثالثية(، جمموعة املقرِّرين التالية ٢٠١٠يونيه /حزيران
، صدرت الوثائق التالية من أجل اسـتعراض        ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   وفقاً  -٣

  :السودانحالة حقوق اإلنسان يف 

ــين  )أ(   ــر وط ــدم  /تقري ــي مق ــرض خط ــاًع ــرة وفق ) أ(١٥ للفق
)A/HRC/WG.6/11/SDN/1 وA/HRC/W 6/11/SDN/1/Corr. 1(؛  

ــا  )ب(   ــع للمعلوم ــية جتمي ــه املفوض ــاًت أعدت ــرة وفق  ) ب(١٥ للفق

(A/HRC/WG.6/11/SDN/2)؛  
 )ج(١٥  للفقــرةوفقــاًمــوجز أعدتــه مفوضــية حقــوق اإلنــسان   )ج(  

A/HRC/WG.6/11/SDN/3) و(A/HRC/WG. 6/11/SDN/3/Corr. 1. 

   كل من  ا مسبقاً هت عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعد        إىل السودان  وأحيلت  -٤
التفيـا  وسويـسرا   والـسويد   وسلوفينيا  و آيرلندا و منركاالدو اجلمهورية التشيكية  و بلجيكا

 األسئلة  هذهو. هولندا وكندا والنرويج   و  الشمالية آيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    و
 . متاحة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  عملية االستعراضمداوالت موجز  - أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   

وأشار إىل .  التعاون مع اجمللس  يفصادقة  الالسودان   رغبة   كرر الوفد من جديد تأكيد      -٥
 وموجهة حنو تقدمي الدعم التقين وبنـاء         بطريقة عملية  لعاملالفريق ا تابعة توصيات   مضرورة  

عن  السودان   وأعرب.  يف احلد من االنتهاكات وتعزيز احلماية      جناحه وهو ما ثبت  القدرات،  
بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنـسان يف        من أجل    على الدعم الذي قدمته   سويسرا  شكره ل 
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 علـى   إىل بعثة األمم املتحدة يف الـسودان      وتوجه بالشكر   . سيما يف دارفور   السودان، وال 
شبكة املنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان علـى املعلومـات          الشكر إىل    كما قدم ،  امسامهته

وأوضح الوفد الصعوبات اليت جعلـت هـذا        . القيمة اليت ساعدت يف التحضري لالستعراض     
 توقيع  عقبسودان  ، مت تأسيس حكومة الوحدة الوطنية يف ال       ٢٠٠٥في عام   ف. اًالتقرير فريد 

 احلكم الذايت جلنوب السودان يف إطار سودان موحد لفترة ت منحاليت  السالم الشامليةاتفاق
املختلفة يف مشـال     يف ظل النظم املؤسسية واملؤسسات التشريعية     و. انتقالية من ست سنوات   

كومة حل ممثلة جلنة   قامتولذلك،  .  تقرير موحد  إعدادوجنوب السودان، مل يكن من املمكن       
على  جلنة أخرى    عكفتإعداد تقرير خاص عن جنوب السودان، يف حني         بجنوب السودان   

 وتقدمي مبوضوعية   احلالةلنظر يف   من ا تناول الوضع يف السودان، وذلك لتمكني الفريق العامل         
 كل جانب تنفيذ التوصيات املوجهة وسيتابع. كل جانببالنسبة لتوصيات ملعاجلة األولويات   

  .تنفيذهاب تعهديإليه و
 اعتـراف   ا يف حد ذاهت   ي يف االستعراض الدوري الشامل ه     مشاركتهوأكد الوفد أن      -٦
األمهية املعطاة لتحسني حالة حقوق اإلنسان، بالتعاون مع األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية،            ب

 كل من بعثـة األمـم    ، وذلك مبساعدة    مبوجب املعاهدة السودان بتنفيذ التزاماته     وأكد التزام 
  . العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفوريف السودان واملتحدة 

األمن يسوده  يف جو   إال  أن حقوق اإلنسان ال ميكن حتقيقها       على اقتناع ب  السودان  و  -٧
إحالل السالم عن طريق التفاوض واحلوار يف       فإن  السالم والطمأنينة والدميقراطية، وبالتايل     و

 اتفاقية السالم الشامل املوقعـة يف       وقد أتاحت . امللحةات  ولويمن األ  البالد كان    مجيع أحناء 
 حلماية   أحكاماً ت كما تضمن  ، إىل السالم واالزدهار   التحولفرص   ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 

  . وتعزيز حقوق اإلنسان

دان جراء استفتاء حول تقرير املصري جلنوب الـسو       على إ  السالم الشامل    ية اتفاق وتنص  -٨
وعـدها  ب حكومة الـسودان  وقد أوفت. ٢٠١١ يناير/كانون الثاينيف هناية الفترة االنتقالية يف     

يف تاريخ السودان أدى إىل       بارزاً ذلك حدثاً شكل  قد  و.  االستفتاء يف الوقت املناسب    تجروأ
نتيجـة،  ذه الهب حكومة السودان رمسياًواعترفت . مستقلة جديدة بعد الفترة االنتقالية إقامة دولة

 .عنها بطريقة حرة ونزيهة وشفافة الذي عربمقتنعة بأهنا متثل إرادة شعب جنوب السودان 

 جنـوب كردفـان والنيـل    يت والييف ة الشعبياملشورةاالنتهاء من    د إىل  الوف وأشار  -٩
 .من واالستقرار والتنمية اآلن باألان تتمتعلتنياألزرق وال

كتمل دون حل عادل ودائـم      تيف السودان لن     إحالل السالم وأكد الوفد أن عملية       -١٠
على  ٢٠٠٦عام  أبوجا  يف الدوحة منذ التوقيع يف      للسالم  مفاوضات   وجتري. ملشكلة دارفور 

عن غياب عدد من الفصائل     ويستلزم  .  باسم اتفاق أبوجا   أيضاًاملعروف  ر  اتفاق سالم دارفو  
وقعت  املفاوضات،   إجناح ويف سبيل .  للتفاوض يف الدوحة   هذه املفاوضات وجود منرب آخر    

العدل حركة  السالم مع   حتقيق   النار و  إطالق لوقف    إطارية ، اتفاقات ٢٠١٠ عام   احلكومة يف 
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م املسودة النهائية من أجل احلصول       قد وكان الوسيط قد  . واملساواة وحركة التحرير والعدالة   
  . نهائيالتفاق االتوقيع و والعمل على جسر اهلوةعلى تعليقات من األطراف املتفاوضة 

 السودان وضع استراتيجية جديدة لألمن والسالم والتنمية هتـدف يف         إنالوفد   وقال  -١١
عـودة  الاملقام األول إىل ختفيف معاناة املتضررين من األزمة، واستعادة الوضع الطبيعـي، و            

الوئام واملصاحلة القبلية، وتوطيد العـدل واإلنـصاف،        حتقيق  الطوعية للنازحني والالجئني و   
أدت هـذه االسـتراتيجية إىل      وقد  . مناخ لتحقيق سالم شامل من خالل املفاوضات      وفري  تو

مليار  ١,٩خصصت حكومة السودان    و.  التوقعات تجتاوزبأعداد  العودة الطوعية للنازحني    
دوالر لتنفيذ استراتيجية التنمية يف جماالت الطرق والتعليم والصحة ومياه الـشرب النظيفـة           

ودعا .  حمل مفاوضات الدوحة    أن حتل  ال ُيراد هلا   االستراتيجية   فإنع ذلك،   وم. والبنية التحتية 
التوصل  من أجل    اجلهاتدعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة وغريها من        إىل  الوفد اجملتمع الدويل    

 . ألزمةئية لاهن إىل تسوية

دعي العام   هيكلة مكتب امل   أُعيدتيف جمال تطبيق العدالة وسيادة القانون يف دارفور،         و  -١٢
. ٢٠٠٣إجراء حتقيقات يف كل اجلرائم اليت حدثت يف املنطقة منذ عام            من أجل   جلرائم دارفور   

 النسيج االجتماعي من خالل دعم مبادرات املصاحلة القبلية         رتق يف   أيضاًوقد جنحت احلكومة    
ـ . والتوقيع على عدد من مواثيق التعايش السلمي بني قبائل واليات دارفـور الـثالث               عوتزم

 . شامل يف دارفورالسالم ال حتقيق بعداحلكومة تطبيق قواعد وآليات العدالة االنتقالية 

 افقت احلكومة مـؤخراً   قد و و. وذكر الوفد أن اإلصالح التشريعي عملية مستمرة        -١٣
 عن التشريعات اجلديدة املتوخـاة يف       فضالً،  املعمول هبا  عدد من القوانني الوطنية      تعديلعلى  

. دف الوفاء بالتزامات السودان مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان          هب بعض اجملاالت 
 .  التشريعاتمبراجعة جلنة دائمة يف وزارة العدل مكلفة وجود وأشارت إىل

يف جمال تعزيز ومحاية حقوق الطفل، اختذ عدد من التدابري التشريعية والتنفيذية اليت             و  -١٤
 صعبة، مثل اً ظروفالذين يواجهون، وخاصة األطفال  املصلحة الفضلى للطفل  حتقيق  تستهدف  
 . بوين، واحملرومني من الرعاية األبويةاأل جمهويلاألطفال 

 اآلليـات   حمـل  آلية االستعراض الدوري الشامل      يف أن حتل  عن أمله   الوفد  وأعرب    -١٥
نتقائيـة  االباإلجراءات اخلاصة اليت تتـسم  الواليات القطرية املتمثلة يف األخرى، مبا يف ذلك    

 يتـها  فعال وقد ثبت عدم  املعايري وتستخدم ألغراض ال عالقة هلا حبقوق اإلنسان،         ازدواجية  و
 . هاإصالحوضرورة 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضع االستعراض  - باء  
إىل وأشـار عـدد مـن الوفـود         .  ببيانات  وفداً ٥٢خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -١٦
 لالسـتعراض  التجهيز أثناءمشلت العديد من أصحاب املصلحة  اليت شاورات واسعة النطاق  امل
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 احلوار التفاعلي بـسبب ضـيق       تقدميها أثناء والبيانات اإلضافية اليت تعذر     . الدوري الشامل 
 .)١(على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل عندما تكون متاحـة          تنشرسالوقت  

 . أثناء احلوار يف القسم الثاين من هذا التقريرميكن االطالع على التوصيات اليت قدمت و

اجلزائر على جناح االنتخابات يف العام املاضي، وشجعت السودان على مواصلة أثنت   -١٧
 اجلزائر عن   تواستفسر. جهود السالم يف دارفور وبسط سيادة القانون يف مجيع أحناء البالد          

. وطنيةالليات  اآل مع   اق اإلنسان وتفاعله  قوالدولية حل ليات  اآلدور  ب فيما يتعلق  السودان   رأي
 .  اجلزائر توصياتوقدمت

تحقيق السالم واالستقرار يف    ب املتصلة العربية املتحدة على اإلجنازات      اإلماراتأثنت    -١٨
 من التحـديات    وبالرغم.  اتفاق أبوجا وإجراء االستفتاء يف جنوب السودان       عن طريق البالد  

 يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق النـساء واألطفـال     طويالً السودان شوطاً قطعاملعقدة، فقد   
 . قدمت دولة اإلمارات العربية املتحدة توصياتو. واملسنني واملعوقني

 نتائج االستفتاء، وهو ما يعد خطـوة        منوقف حكومة السودان    مبرحبت البحرين     -١٩
جهود الراميـة إىل     لل ا عن تقديره  ت البحرين وأعرب.  السالم الشامل  يةرئيسية يف تنفيذ اتفاق   

تعزيز حقوق املرأة، مبا يف ذلك من خالل وضع سياسات ملكافحة العنف ضد املرأة وحتسني               
 . البحرين توصياتوقدمت. املبذولة حلماية حقوق الطفل ، واجلهوداوضعه

 ٢٠١٠نتخابات يف عام    االالتوقيع على اتفاقية السالم الشامل وإجراء       ب قطر   أشادت  -٢٠
 وتناولـت قطـر دور  . ٢٠١١يناير /كانون الثاينجنوب السودان يف  مصري  واالستفتاء على   

تعزيز السالم عن   بغية  ىل أهنا أنشأت بنك تنمية دارفور       وأشارت إ الذي تضطلع به،    الوساطة  
 جتنيـد واستفسرت قطر حول التحقق من االمتثال للحظر املفـروض علـى            . طريق التنمية 
 . وقدمت قطر توصية.  الدعم اجملتمع الدويل إىل تقدميتاألطفال، ودع

سـيادة القـانون    ذكرت سنغافورة أن التحول الناجح يف السودان يتطلب تعزيـز             -٢١
  يف سـتفتاء االإجـراء   وأوضحت أن   .  ووضع حد لإلفالت من العقاب     واحلكم الدميقراطي 

ي الدستور االنتقايل، ينبغ  وضع   السالم الشامل و   ية، يف أعقاب اتفاق   ٢٠١١يناير/كانون الثاين 
 كـان  الذي بناء النظام الصحي وإعادةالقضاء على الفقر  على التركيز من السودان ميكنأن 

 .  سنغافورة توصياتوقدمت.  بسبب الرتاع الطويلمتعطالً

ملوقف االجيايب الـذي اختذتـه   اب ول السالم الشاميةاتفاقعلى  توقيع  بالمصر  أشادت    -٢٢
 يـة  اتفاق  بنود بري املتخذة ملعاجلة ما تبقى من     واستفسرت عن التدا  . احلكومة بشأن االستفتاء  

__________ 

 واألرجنتني واملكسيك وهولندا    منركاوالدملغرب  الواليات املتحدة األمريكية واليمن وا    وتشمل بيانات من تشاد      ) ١(
لديف والسويد وسلوفاكيا والسنغال والعراق ونيجرييا وسوازيالند وترتانيـا         ندونيسيا وجزر امل  إ و وأملانياواجملر  

 ).لبوليفارية ا- مجهورية(ومجهورية أفريقيا الوسطى وفرتويال وفييت نام والفلبني وكينيا 
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.  عن أسباب األزمة يف دارفور، مع التأكيد على دور اجملتمع الـدويل            فضالًالسالم الشامل،   
 .  مصر توصياتوقدمت.  إنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانوأثنت مصر على

 حتققت يف جمال احلقوق     اإلجنازات اليت برحبت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية        -٢٣
يف جمال احملرز قيقي احلتقدم اليما التطورات اإلجيابية وس االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال

 التركيز  ةاصلمو، و ملساعدة الفقراء  مع إعطاء األولوية     ،للجميع واحلد من الفقر   توفري التعليم   
وقدمت . أوضاع املعوقني  وحتسني اإلجنابية وتنظيم األسرة     على الصحة على املستوى الوطين    

 .  الشعبية الدميقراطية توصياتمجهورية كوريا

دولـة  ال كل املساعدات املمكنة لتأسيس      على قيام السودان بتقدمي   باكستان  وأثنت    -٢٤
املرحلة االنتقالية ودور اجملتمـع     ب التحديات املرتبطة    عنوطلبت باكستان معلومات    . ديدةاجل

 إىل  ترفع مستوى املعيشة وأشار   رامية إىل   لا جبهود السودان    تأشادو. الدويل يف هذا الصدد   
  . قدمت باكستان توصياتو.  األمن وسيادة القانونمن قبيلتحديات ال

 لصياغة قوانني جديدة ومراجعة  مؤخراًا السوداناجلهود اليت بذهلإىل  عمان وأشارت  -٢٥
وإىل  ،الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   التشريعات القائمة لضمان االمتثال للدستور واملعاهدات       

 باختاذ خطوات عملية لتعزيز مبادئ      ،منظمات اجملتمع املدين  ك ، عدد من اآلليات الوطنية    قيام
 .  عمان توصياتوقدمت. نسانحقوق اإل

 يف املـستقبل    األولويـات  منكون  ت فلسطني أن محاية حقوق اإلنسان س      والحظت  -٢٦
 حقوق املرأة   يف جمايل الرغم من التحديات،    بهود املبذولة،    للج ا عن تقديره  ت وأعرب ،القريب

. مع اآلليات الدوليـة   اجلاد  تفاعل السودان   إىل   أيضاً فلسطني   توأشار.  مثالً وحقوق الطفل 
. قوق اإلنسان املتعلقة حب تحديات  الملواجهة    السودان على مواصلة اجلهود     فلسطني شجعتو

 .  فلسطني توصياتوقدمت

ع ودعم املكاسب الرئيـسية الـيت       يلمجتمع الدويل تشج  ل ه ينبغي ا أن وذكرت إثيوبي   -٢٧
أيدت إثيوبيا التزام   و.  حقوق اإلنسان  وإعمالتهيئة الظروف لسالم مستدام     ل السودان   حققها

.  يف هذا الـصدد     مساعدة ملموسة  تقدمي اجملتمع الدويل إىل     ت احلوار، ودع  مبواصلةالطرفني  
  .  توصياتإثيوبيا وقدمت

جلهود اليت تبذهلا احلكومة ملكافحة الفقر واألمية وضعف القدرات         اظت كوبا   والح  -٢٨
مراض مثل املالريا والتدابري املتخذة     األ إىل اجلهود املبذولة ملكافحة      أيضاًوأشارت  . املؤسسية

 . وقدمت كوبا توصيات. حلماية حقوق النساء واألطفال واملسنني واملعوقني

 السورية أنه على الرغم من التحديات، مثل الصراع يف          والحظت اجلمهورية العربية    -٢٩
املتعلقة  الدولية   هتزاماتل قد امتثل ال   ، فإن السودان   يف جنوب السودان   األهليةدارفور واحلرب   

االستفتاء بإجراء  تحقيق السالم الشامل و   بأشادت سورية   و. ماية حقوق اإلنسان األساسية   حب
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أبرزت سوريا التقـدم احملـرز يف       و. يف دارفور جنوب السودان وعملية السالم     مصري  على  
 .توصياتوقدمت . جماالت التعليم واملرأة وحقوق الطفل

وأشار لبنان إىل التطورات اإلجيابية مثل توقيع اتفاق السالم الشامل، وجهود السالم              -٣٠
 عـن طريـق   النجاح  أوضح أن حتقيق    و. جنوب السودان مصري  يف دارفور، واالستفتاء على     

لـسودان  اجلهود اليت يبذهلا ا   جناح    لبنان متىنو. الرغم من التحديات  ممكن ب ة اإلجيابية   املشارك
حقوق اإلنسان من خالل بناء املؤسسات، واعتماد التشريعات، وذلك بالتعاون  تحسني حالةل

 .  توصياتوقدم لبنان. مع اجملتمع الدويل

 التزام  إىل زيادة ي الشامل    االستعراض الدور  عن أملها يف أن يؤدي    الربازيل  وأعربت    -٣١
وأشارت إىل وجـود العديـد مـن        . تقدمي املساعدة التقنية  بأعضاء جملس حقوق اإلنسان     

عتماد خطط  ال لكنها أعربت عن تقديرها   العنف القائم على نوع اجلنس،      ب املتعلقةدعاءات  اال
ـ    عمل وطنية ملكافحة العنف ضد النساء واألطفال ووضع حد            ليةلتشويه األعـضاء التناس

 . وقدمت الربازيل توصيات. إلناثل

 علـى   األطـراف  الشمالية مجيع    آيرلنداحثت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     و  -٣٢
. االستفادة من اخلربة اليت يتمتع هبا اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف الـسودان               

. ينديـد اجل دسـتورين المحاية حقوق اإلنسان يف ظل      السودان على   حثت مشال وجنوب    و
السودان للتحقيق يف ادعاءات االعتقال التعسفي واحتجاز      اليت اختذها    عن اإلجراءات    توسأل

 . قدمت اململكة املتحدة توصياتو. نياملعارضوالصحفيني 

تعاوهنا مع جملـس حقـوق      عن شكرها للحكومة على      حكومة زميبابوي    وأعربت  -٣٣
 السالم الشامل وإجراء    يةاتفاقب للوفاء ا عن تقديره  تربوأع. اإلنسان، ومنظومة األمم املتحدة   

.  عن جناح االستفتاء على حق تقرير املصري جلنـوب الـسودان           فضالًانتخابات دميقراطية،   
 .  زميبابوي توصياتوقدمت

ظر عقوبة اإلعـدام لألطفـال،      حي) ٢٠١٠ (قانون الطفل أن  وأشارت سويسرا إىل      -٣٤
وأشارت سويسرا إىل التقارير املقدمة     . أطفال امات حبق لكنها ذكرت ورود تقارير عن إعد     

جهاز  من جانب     املعاملة التعسفي وإساءة االعتقال  و املعين مبسألة التعذيب   املستقل   اخلبريمن  
 .قدمت سويسرا توصياتو. الوطينواألمن املخابرات 

 اتغالبيـة املعاهـد   والحظت اململكة العربية السعودية أن السودان قد صدق على            -٣٥
 كمـا .  يف التشريعات الوطنية   وأدرج العديد من أحكامها   الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان     

 منظمات اجملتمـع    بشأن اًقوق اإلنسان واعتمد قانون   املعنية حب ؤسسات  املأنشأ السودان بعض    
تسليط الضوء على اإلجنازات اليت حتققت يف جمال حقوق الطفل، استفـسرت            ومع  . املدين

 .  توصياتوقدمت. عربية السعودية عن التدابري املتخذة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفلاململكة ال
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حقـوق  يف جمـال    تعاون احلكومة املستمر مع اجلهات الفاعلة       إىل   ماليزيا   وأشارت  -٣٦
 إىل التحديات اليت تواجه السودان يف حتـسني الظـروف االجتماعيـة             توأشار. اإلنسان

 الذي طرأ يف جمـاالت    تحسن  الستفيد من   ي السودان ميكن أن      أن  ماليزيا وترى. واالقتصادية
، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة اإلفالت من العقاب، وحقوق النساء          مثل املشردين داخلياً  

 . قدمت ماليزيا توصياتو. واألطفال

، ٢٠٠٥والحظت جيبويت جهود السودان الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف عام               -٣٧
ماية حقـوق   حب املتعلقة اأحكامهوب حتقيق السالم الدائم،     اهلادفة إىل  السالم الشامل    يةباتفاق تورحب

جنوب السودان الذي سـيؤدي إىل      مصري  االستفتاء على   بإجراء  كما رحبت جيبويت    . اإلنسان
 .  جيبويت توصياتوقدمت.  دولة جديدة مستقلةقيام

مة لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية،     التدابري اليت اختذهتا احلكو   بورحبت الصني     -٣٨
 والتزامها حبماية حقـوق     ،الصحة والتعليم توفري   يف جمال احلد من الفقر، و       املبذولة هودباجلو

. لتعزيز عملية الـسالم   السودان   ببذهلا مشال وجنو  يرحبت باجلهود اليت    و. الفئات الضعيفة 
 علـى الـسالم    بغية احملافظة لسودان  لاعدة  سامل اجملتمع الدويل    يقدم أن    عن أملها يف   وأعربت

 . واالستقرار وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وأعربت النمسا عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقـوق اإلنـسان يف دارفـور                -٣٩
 أن مـن األمـور      واعتربت. واستمرار استخدام القوة والتجاوزات من قبل جهاز املخابرات       

ـ     د املرأة وضمان املـشاركة املتـساوي      لعنف ض سألة ا لتصدي مل اامللحة    ةة للمـرأة يف العملي
 . قدمت النمسا توصياتو. السياسية

جنوب الـسودان والتزامـه   مصري  إجراء االستفتاء على على كندا السودان    نأتوه  -٤٠
 إزاء حالة حقوق اإلنـسان،      ا عن قلقه  توأعرب. ٢٠٠٥عام  ل السالم الشامل    يةبتنفيذ اتفاق 

 عـن   فـضالً نسي والعنف القائم على نوع اجلنس، والرقابة اإلعالمية،         سيما العنف اجل   وال
 حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني والـصحفيني       للناشطني يف جمال  االعتقاالت التعسفية   
 . قدمت كندا توصياتو. واملتظاهرين املساملني

ما إذا كان  عت وتساءل، استهداف املدنيني يف دارفور    ها إزاء  عن قلق  آيرلندا توأعرب  -٤١
) يوناميد ( املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور       البعثةالسودان وافق على منح     

 املنطقة ورفع مجيع القيود املفروضة علـى وصـول الوكـاالت    إىل الوصول دون عائق  حق
مليـات  بقيام جهاز املخـابرات بع  املتعلقةتقارير ال عن قلقها إزاء    آيرلندا وأعربت. اإلنسانية

 وقـدمت . م اجملتمع املدين وغريه   وناشطني من منظمات  اعتقال تعسفي واحتجاز صحفيني     
 .  توصياتآيرلندا

حقـوق  يف جمـال    احمللية واآلليات الدولية    اآلليات  سألة التنسيق بني    مب وفيما يتعلق   -٤٢
الستشاري  العديد من اآلليات احمللية، مبا يف ذلك اجمللس ا         أشار السودان إىل وجود   اإلنسان،  
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 قانون إنشاء   اعتماد مت   كما. حلقوق اإلنسان الذي يتألف من هيئات حكومية وغري حكومية        
وعالوة على ذلك، . عضاء قريباًاألتعيني سيجري ستقلة حلقوق اإلنسان، واملوطنية  الاملفوضية

ليـة  ويتجلى التعاون بني اآلليات احمل    . هناك عدد من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية       
بعثة املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم     ال بني حكومة السودان و    نيوالدولية يف املنتديني املشترك   

 يف واليات   ةثالثيف املنتديات الفرعية ال   ، و  األمم املتحدة يف السودان    وبعثة املتحدة يف دارفور  
الذي ن يف السودان،     اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسا       والية  عن فضالًدارفور الثالث،   

 تأثري من احلكومة ملعاجلة     أيبشكل مستقل وبدون    الثالث   هذه اآلليات    وتعمل.  اجمللس عينه
  . قضايا حقوق اإلنسان يف السودان

فيما يتعلق جبهود السودان يف التعامل مع الوضع يف دارفـور، الحـظ الوفـد أن     و  -٤٣
 اسـتراتيجية   وجود إىل   أيضاًر الوفد   وأشا. التفاوض هو األساس إلجياد حل ملشكلة دارفور      

 . مواطنهم إىل  عودة املشردين داخلياًتشمللسالم واألمن والتنمية يف دارفور لجديدة 

 وحريـة التعـبري     ،االحتجاز من قبل جهاز األمن الوطين     مبراقبة عمليات    ما يتعلق فيو  -٤٤
 من تشريعات يقرها يتألفان  النظام القانوين يف السود   إىل أن  الوفد   أشارللصحافة والصحافيني،   

 ٢٠١٠قانون قوات األمن الـوطين لعـام        و. مراحل من املراجعات القانونية   عدة  الربملان بعد   
  عمليـات  مدع عـام ملراقبـة    /بتعيني حمام  وزير العدل    وقام.  يف هذه العملية   يشكل استثناءً  ال

 ميكـن   كمـا . يـه املدعي العام بشكل مستقل ونز    يعمل  االحتجاز من قبل جهاز املخابرات و     
  .  إىل احملكمة الدستوريةاللجوء ينلألشخاص املتضرر

      صـحيفة يوميـة يف الـسودان       ٦٠فيما يتعلق حبرية التعبري، الحظ الوفد أن هناك           -٤٥
.  أنشطة احلكومة من دون رقابة مـسبقة       تنتقد مقاالت   اً يومي تنشرسياسية  صحيفة   ٣٧منها  

 احملكمة يف القضايا املرفوعة مـن أفـراد     قط بأمر من  يتم ف  اعتقال الصحفيني    وذكر الوفد أن  
اعتقال باألحرى  متضررين مما هو مكتوب يف الصحف، وليس هناك اعتقال سياسي، ولكن            

 . القانونب ألغراض تتعلق

يف تفـرض   عقوبة  ال هذهأن  إىل   الوفد   أشارسألة إلغاء عقوبة اإلعدام،     مب وفيما يتعلق   -٤٦
 ويترافق ذلك مع احلـق يف ممارسـة         ، أشد اجلرائم خطورة   لىللغاية للمعاقبة ع   حدود ضيقة 

هناك ضمانات قانونيـة    و. دين على النحو الذي تكفله املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان        ال
 . القضايا اليت يعاقب عليها باإلعدام صارمة يف

 ذكر،   التعليم جلميع األطفال   توفريفيما يتعلق باخلطوات اليت اختذهتا الدولة لضمان        و  -٤٧
 جلميع األطفال، مبن فـيهم       ومتاحاً الوفد أن هناك استراتيجية يف السودان جلعل التعليم جمانياً        

 .  لتعليم البناتأيضاًهناك استراتيجية و. أطفال الرحل

 تغطي كافـة  ٢٠٠٨د استراتيجية وطنية يف عام ااعتممت  بتمكني املرأة، يتصلفيما  و  -٤٨
 والصحة واملشاركة يف     التشريعية والتعليم   اجلوانب ، مبا يف ذلك   اجلوانب املتعلقة بتمكني املرأة   
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يطبق السودان منذ أمد بعيد     لمساواة يف األجور بني الرجال والنساء،       النسبة ل بو. صنع القرار 
مماثلة لتوظيـف النـساء     السودان شروط   ويطبق  . لعمل املتساوي عن ا  األجر املتساوي    مبدأ

كما مت تعزيز مـشاركة     .  التقدم لشغل الوظائف العامة    والرجال ويتيح هلم نفس الفرص عند     
يف الربملان الوطين يف املائة  ٢٥نسبة للنساء باملرأة يف احلياة السياسية من خالل ختصيص حصة   

ة يف   عـضو  ٢٠٠لـوطين، و  الربملـان ا   عضوة يف    ١١٢هناك  وبالتايل،  . والربملانات الوالئية 
رفيعة يف  الناصب  العديد من امل   أيضاًيتقلدن  ن النساء   وعالوة على ذلك، فإ   . الربملانات الوالئية 

 . السودان

ستفتاء على استقالل جنوب السودان، وأعربت عن قلقها     االإجراء  ب إسبانيا توأشاد  -٤٩
 تـدهور احلقـوق االقتـصادية       إىل توأشـار . إزاء تزايد العنف ضد املدنيني يف دارفـور       
الصراع وسوء توزيع املوارد وسـوء اإلدارة        بسببواالجتماعية والثقافية للشعب السوداين     

 .  توصياتإسبانياقدمت و. على مدى سنواتاالقتصادية 

 واحدة من أطول الـصراعات يف       أهنت السالم الشامل قد     يةاتفاقأن   اهلند   وذكرت  -٥٠
.  إىل اآلليات املؤسسية اليت أنشئت منذ ذلك احلني لتعزيز حقوق اإلنـسان            تأفريقيا وأشار 

ـ و.  حتـديات  ينطوي علـى  بيد أنه   واعد  أمر  استقالل جنوب السودان     ت أن اعتربو  تحث
لمخاوف املتعلقة بالعنف اجلنسي واإلفالت مـن       ل التصديعلى  السودان وجنوب السودان    

 .  اهلند توصيةوقدمت. العقاب

لكنها ال تـزال     ،إنشاء منتدى حلقوق اإلنسان يف جنوب السودان      بورحبت اليابان     -٥١
 عـن   فـضالً ء استمرار سقوط ضحايا من املدنيني والنازحني يف دارفـور،           بالقلق إزا تشعر  

تعزيـز  وقالـت إن    . اإلفالت من العقاب على نطاق واسع والعنف القائم على نوع اجلنس          
قدمت و.  لنجاح املرحلة االنتقالية يف السودان    هو أمر ضروري  سيادة القانون يف مجيع املناطق      

 . اليابان توصيات

 اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر والتدابري الالزمة         إىلبيجان بإجيابية   أذروأشارت    -٥٢
وأشـارت أذربيجـان إىل     . لتعزيز حقوق املرأة، ومكافحة العنف ضد املرأة ومحاية األطفال        

 الرتاع يف دارفور، األمر الذي يؤثر يف سياق القيود والتحديات اليت تواجه السودان، خصوصاً 
 األمن ومحاية املواطنني وتقدمي املـساعدات اإلنـسانية   واستتباباحملدودة، على املوارد  سلبا

 .  أذربيجان توصياتوقدمت. للضحايا

 الـدوري   االسـتعراض عمليـة   و السودان   بنيالتفاعل اإلجيايب   بموريتانيا  وأشادت    -٥٣
 مبا يف   الشامل، وال سيما يف ضوء التحديات الصعبة اليت يواجهها السودان يف اآلونة األخرية،            

 . قدمت موريتانيا توصياتو. جنوب السودانمصري  االستفتاء على إطارذلك يف 

حقـوق اإلنـسان    املبذولة يف جمال    والحظت مجهورية الكونغو الدميقراطية اجلهود        -٥٤
املساواة بني اجلنسني    واجلهود املبذولة يف جمال حتقيق    ،  ة الصعب ة السياسي األوضاعالرغم من   ب
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نظام الزكاة والنـضج الـسياسي      ب أيضاًورحبت  . املوجودةاالجتماعية  ات  الرغم من العاد  ب
 .  توصياتوقدمت. الوضع اجلديد يف جنوب السودانوب ،للحكومة بشأن دارفور

 بنغالديش أن السالم واألمن واالستقرار والتنمية هي املفتاح لضمان حقوق   واعتربت  -٥٥
والحظت . م اجملتمع الدويل عملية السالم     يف أن يدع   ا عن أمله  تاإلنسان يف السودان وأعرب   

 الصعوبات اليت تواجهها،    تاجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني حالة حقوق اإلنسان وتفهم        
 . قدمت بنغالديش توصياتو. مبا يف ذلك الفقر

.  السودان وجنوب السودان لتنظيم االسـتفتاء      باجلهود اليت بذهلا  النرويج  أشادت  و  -٥٦
 احلكومة إىل االلتزام بالسالم الـدائم       تزاء الصراع الدائر يف دارفور ودع     أعربت عن قلقها إ   

 االشـتباكات املـسلحة يف      ون بسبب  املدني وشددت على الضغوط اليت يواجهها    . والعدالة
 . توصيات قدمت النرويجو. جنوب السودان

القانون  السالم واالستقرار واألمن والتنمية وسيادة إىل أن حتقيق أوروغواي   وأشارت  -٥٧
    بأن االنتخابات األخـرية     تحقوق اإلنسان يف السودان، وأقر     إلعمالهي عناصر ضرورية    

 العنـف   إزاءقلق  بـال  وأعربت عن استمرار شعورها   .  بصورة كاملة  ملرأةا مشاركة   تشهدمل  
 .  أوروغواي توصياتوقدمت. اجلنسي يف البالد

الفرصـة  والل جنوب السودان،     الناشئ عن استق    اجلديد الوضعوأشارت فرنسا إىل      -٥٨
وأشارت فرنسا إىل انتهاكات حقوق اإلنسان املنسوبة إىل جهاز . حالة الطوارئاملتاحة إلهناء 

 وقف العمل باملادة اليت جترم     يعتزم كان السودان    إذا عما   تالوطين وتساءل واألمن  املخابرات  
 . قدمت فرنسا توصياتو. ووضع حد لتجنيد األطفال" خالقيةاأل وغري الفاضحةعمال األ"

 إىل إحراز تلتحديات اليت يواجهها السودان، وأشار ل هافهمعن   هندوراس   توأعرب  -٥٩
اإلصالحات اليت اختذهتا احلكومة يف جمال حقـوق        ب ، وأقرت  حقوق اإلنسان  حالةتقدم يف   
 . إزاء حالة الفتيات والنساء ضحايا االعتداء املـستمر        أعربت عن قلقها  ومع ذلك،   . اإلنسان
 .  هندوراس توصياتوقدمت

أن السودان طرف يف معظم االتفاقات الدولية حلقوق اإلنـسان،          باعترفت تركيا   و  -٦٠
تعزيـز  جهود احلكومة يف جمال  على توأثن.  املقررينويستقبلقدم تقارير دورية ومنتظمة    يو

 العنف يف    إزاء استمرار  ا عن قلقه  توأعرب.  بصورة آمنة   إجراء االستفتاء  بغيةالسالم واألمن   
 . وقدمت تركيا توصيات. دارفور

 وأشـارت .  بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام على األطفـال       عن قلقها  بلجيكا   أعربتو  -٦١
 تساءلت عما إذا كان السودان      ها، ولكن ٢٠٠٩  عام مشاركة املرأة يف انتخابات   إىل  بارتياح  

الحتجـاز أو احلـق يف    بالطالق، وافيما يتعلقسيما   يعتزم وضع حد للتمييز ضد املرأة، وال      
 . قدمت بلجيكا توصياتو. امللكية
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 الـسالم   ية احلكومة لتوقيع اتفاق   بذلتها للجهود اليت    اوأعربت الكويت عن تقديره     -٦٢
 حتقيـق    يؤدي نعن أملها يف أ    الكويت   وأعربت. أفريقيا حرب يف    أطول أهنت اليتالشامل  
قدمت و. دفعة جديدة للتنمية والتقدم    على تعزيز حقوق اإلنسان وإعطاء       إىل املساعدة السالم  

 . الكويت توصيات

جنـوب  مـصري   نتائج االستفتاء على    لقبول حكومة السودان    ب أفريقياورحبت جنوب     -٦٣
 بشكل إجيايب   وأشارت.  السالم  حتقيق ربهن على وجود إرادة سياسية قوية من أجل       ي مماالسودان،  

أكـدت  و.  مع قضايا ما بعد االسـتفتاء      لتعاملبسرعة ا  السالم الشامل    ية التزام أطراف اتفاق   إىل
  .وقدمت توصيات.  اجلارية يف السودانجلهود إحالل السالم ا دعمه جمدداًأفريقياجنوب 

تشعر بالقلق إزاء الوضع يف دارفور وظاهرة إفالت إىل أهنا ال تزال  سلوفينيا وأشارت  -٦٤
ىل تعزيز حقوق املرأة، لكنها      اجلهود الرامية إ   والحظت. من العقاب منتهكي حقوق اإلنسان    

 عن التدابري املتخذة إلنفـاذ  وتساءلت.  ممارسات ضارةمن املرأة ال تزال قلقة إزاء ما تواجهه  
 . وقدمت سلوفينيا توصيات. اجلاحننيألطفال با األحكام املتعلقة

 عن التدابري   وتساءلت.  جنوب السودان   مصري االستفتاء على بإجراء  ورحبت فنلندا     -٦٥
كما استفـسرت   . رقية والدينية  األقليات الع  عدم التمييز ضد   لضمان   سيتخذها السودان  اليت

اليت تعرض   واملعايري القواننيإلغاء عن خطط فضالًمنع ومكافحة العنف ضد املرأة، عن تدابري 
 . فنلندا توصيات قدمتو. املرأة للتمييز

د من املفوضـيات املعنيـة      على قيام العدي   االنتقايل الدستور الوطين    بنصوأشادت    -٦٦
 إىل أن   توأشار. إنشاء هذه املفوضيات    سرعة  حقوق اإلنسان، وأعربت عن أملها يف      برصد

. على غري املـسلمني   اإلسالمية   تطبيق الشريعة    وإىلحرية الدين ال تزال حمدودة يف السودان،        
 . وقدمت بولندا توصيات

وأعربت عن أملها يف    . السودانجنوب  مصري  االستفتاء على   بإجراء  ورحبت تايلند     -٦٧
لضمان السالم واألمن على    ) يوناميد( السودان بشكل كامل مع العملية املختلطة        أن يتعاون 

التحقيق على  السالم الشامل، و  يةشجعت السودان على التنفيذ الكامل التفاق     و. املدى الطويل 
 وقـدمت . نساين الدويل القانون اإل وانتهاكات حقوق اإلنسان    بيف مجيع االدعاءات املتعلقة     

 . تايلند توصيات

 االستفتاء على تقرير     نتيجة حكومة السودان قبلت رمسياً   إىل أن    الصومال   توأشار  -٦٨
 وقـدمت .  هبا، األمر الذي أدى إىل إنشاء دولة مـستقلة         واعترفتمصري جنوب السودان    

 .  من التوصياتالصومال عدداً

اليت الرغم من االجنازات    بزال صعبة   تودان ال   ع يف الس  اوض األردن إىل أن األ    توأشار  -٦٩
تقـدمي  الفترة االنتقالية احلالية استمرار     وتتطلب  .  السالم الشامل  يةالتوقيع على اتفاق  حتققت، ك 
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هود جب األردن ترحبو.  إحراز تقدم   من  السودان لكي يتمكن  اجملتمع الدويل     من جانب  دعمال
 .  األردن توصياتوقدمت. قوق اإلنسانحلالقانوين السودان الرامية إىل تعزيز اإلطار املؤسسي و

 مـن   طلبت مزيداً و.  السالم الشامل  يةعلى اتفاق القائمة  التطورات  بيطاليا  إورحبت    -٧٠
واستفسرت . لسودانل يستقبلاملاملعلومات عن حقوق املرأة واألقليات واألطفال يف الدستور         

 يفتجنيـد األطفـال   ل  حـد ستسعى إىل وضع  عن الضمانات بأن حكومة جنوب السودان       
 .  إيطاليا توصياتوقدمت. القوات املسلحة

 إحـالل   من أجل السودان  على اجلهود اليت يبذهلا     مجهورية إيران اإلسالمية    وأثنت    -٧١
 حقـوق   وال سـيما   يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان،         احملرز  التقدم وأشارت إىل . السالم

جنازات يف جمال التعلـيم والـسكن       إىل اال  و ،نوقلنساء واجلماعات العرقية واملعو   األطفال وا 
 . توصياتوقدمت . واحلد من الفقر والرعاية الصحية والتنمية

. جنـوب الـسودان   على مصري   ستفتاء  اال بإجراء احلكومة   بقيام أستراليارحبت  و  -٧٢
ـ      تأعربت عن قلقها إزاء الصراع الدائر يف دارفور، وأدان        و  ت اهلجمات ضد املـدنيني ودع

 عن قلقهـا إزاء     أسترالياوأعربت  . ة إىل السماح بوصول العاملني يف اجملال اإلنساين       احلكوم
 . قدمت توصياتو.  األطفال يف السودان وجتنيداستخدام

 عن  ت جنوب السودان، وأعرب    مصري نتائج االستفتاء على  بورحبت مجهورية كوريا      -٧٣
 عـن   توأعرب. ب وقت ممكن   مفاوضات مرحلة ما بعد االستفتاء يف أقر       استكمال يف   اأمله
.  يف دارفور   إزاء أعمال العنف اجلنسي، ال سيما ضد النساء والفتيات املشردات داخلياً           اقلقه
 . توصيات قدمت مجهورية كورياو

جلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني حالة حقوق اإلنـسان يف          با إكوادور   تاعترفو  -٧٤
يف احملرز  يف التقرير الوطين، التقدم ورد ، كماوأقرت.  العنف الذي شهد سنوات من  السودان

 .  توصياتوقدمت إكوادور. اجملاالت القانونية والقضائية

وشجعت احلكومة علـى  .  السالم الشامليةالتوقيع على اتفاقبورحبت سري النكا      -٧٥
جلميع، وحثـت   تثقيف ا  الوطنية ل  اخلطةالعمل مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة لتعزيز         

 ،توفري الرعاية الـصحية   لوأشارت إىل اجلهود املبذولة     . توفري األموال على   الدوليني   الشركاء
  .  توصياتوقدمت. نفاق على الصحة العامةاإلزيادة على  الدولة توشجع
وفيما يتعلق بتدابري ضمان عدم إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، الحظ الوفـد            -٧٦

كما أن قانون   . شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    حيظر صراحة إ  ) ٢٠١٠(أن قانون الطفل    
يف  الثامنة عشرة، وينص على عقوبـات        مينع جتنيد األطفال دون   ) ٢٠٠٧(القوات املسلحة   

  .صددهذا ال
وفيما خيص اآلليات الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة يف دارفور، الحظ الوفـد أن                -٧٧

 واألطفال، وهلا فروع يف واليـات دارفـور         هناك وحدة احتادية ملكافحة العنف ضد النساء      
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والوحدة لديها خطة عمل وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة ومحاية النساء واألطفال            . الثالث
 .من مجيع أشكال العنف

السودان صدق علـى    أن  وفد  الفيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أكد        و  -٧٨
 حقـوق   إلعمال  وطنياً  وأنشأ جملساً  اً وطني اًنونقاواعتمد  اتفاقية األمم املتحدة ذات الصلة،      

 استراتيجية وطنية لتقدمي اخلدمات للمعوقني،      أيضاًهناك  و. رأسه رئيس اجلمهورية  تاملعوقني ي 
  .وخباصة النساء واألطفال

فيما يتعلق باجلهود املبذولة للحد من الفقر، أشار الوفد إىل أن هناك استراتيجية وطنيـة        و  -٧٩
 . األسر الفقريةتستهدفالزكاة التمويل األصغر و من خالل مشاريع وبرامج للحد من الفقر

      )٢٠١٠( قـانون الطفـل      فقد حددها  احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية،       وفيما خيص   -٨٠
كمـا حيمـي    . ، وال تنفذ عقوبة اإلعدام حبق من تكون أعمارهم دون الثامنة عشرة            عاماً ١٢  ب

وقد مت اعتماد استراتيجيات يف جماالت الصحة       . يع أشكال عمالة األطفال   القانون األطفال من مج   
 . توفري فرص احلصول على التعليم األساسيوإىلوالتعليم هتدف إىل احلد من وفيات األطفال 

 املسلمني وغـري املـسلمني يف     تعاجل حقوق سودان  يف ال  الشخصية   ألحوالوقوانني ا   -٨١
الدستور علـى    ينص   يتعلق حبماية حقوق غري املسلمني،     فيماو. قضايا مثل الزواج والطالق   

 .املواطنة كأساس للحقوق واحلريات، مبا يف ذلك تويل الوظائف العامة حىت رئاسة اجلمهورية

فيما يتعلق جبنوب السودان، لوحظ أن احلقوق املدنية والسياسية جمسدة يف دستور            و  -٨٢
، كومـات احلق بني الشعب السوداين و    ، ميثا " حقوق اإلنسان  شرعة"السودان، حتت عنوان    

. الدميقراطية يف مجيع أحناء السودان  وحجر الزاوية يف حتقيق العدالة االجتماعية واملساواة        هي  و
دون الثامنة  األشخاص يف فهي ال تنفّذ، اإلعدام عقوبة يزال يطبق  أن جنوب السودان ال      ومع
مفوضـية  ولـوحظ أن    . سلحةقة امل  جرائم القتل واخليانة أو السر     يفتفرض إال   ال  ، و عشرة

  .عدد كبري من القضايا املعروضة عليهاتعمل وتنظر يف جنوب السودان حقوق اإلنسان يف 

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
التوصيات التالية وتقدم ردودها يف الوقت      يف   ستنظر الدولة موضوع االستعراض     -٨٣

نعقاد الدورة الثامنة عشرة جمللـس حقـوق        املناسب، ولكن يف موعد ال يتجاوز موعد ا       
  .٢٠١١سبتمرب / أيلولاإلنسان يف
التصديق يف أقرب وقت ممكن على الصكوك الدوليـة الرئيـسية             -١-٨٣

 ؛)اليابان( دعوة دائمة وتوجيه نسان اليت مل تصبح بعد طرفا فيهاحلقوق اإل

ية التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياس           -٢-٨٣
 ؛)سويسرا(



A/HRC/18/16 

GE.11-14602 16 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص           -٣-٨٣
 ؛)سويسرا(باحلقوق املدنية والسياسية 

 الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص      إىلاالنضمام    -٤-٨٣
 إلغاء عقوبة اإلعدام، واختـاذ اخلطـوات        اهلادف إىل باحلقوق املدنية والسياسية    

 ؛)أستراليا(زمة إللغاء عقوبة اإلعدام من النظام القضائي يف السودان الال

 حقوق  يف جمال األساسية  على االتفاقيات العاملية    النظر يف التصديق      -٥-٨٣
اإلنسان، وال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو              

لقضاء علـى مجيـع أشـكال    العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية ا 
 ؛)الربازيل(التمييز ضد املرأة 

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد          -٦-٨٣
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد         

اقيـة الدوليـة    االتفوالدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛       
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه           
من ضروب العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكـول االختيـاري            
امللحق هبا، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة وبروتوكوهلـا             

 ؛)إسبانيا(االختياري 

االتفاقيـة  : يهاأو التصديق عل   الصكوك الدولية التالية      إىل االنضمام  -٧-٨٣
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية القضاء على مجيع           
أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة       

الربوتوكول االختياري امللحق هبا؛    أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و       
نع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء      املتعلق مب بالريمو  وبروتوكول  

 ؛)إكوادور(واألطفال، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

اختاذ اخلطوات املناسبة لالنضمام إىل اتفاقية القضاء علـى مجيـع             -٨-٨٣
 ؛)ماليزيا( املرأة أشكال التمييز ضد

التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة             -٩-٨٣
 ؛)النرويج، بلجيكا(وبروتوكوهلا االختياري 

التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد   -١٠-٨٣
 ؛)نسافر(املرأة، واعتماد قانون حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
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 اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال       علىالتصديق دون أي حتفظات       -١١-٨٣
التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري، وكذلك إلغاء مجيع القـوانني الـيت            

 ؛)٢()فنلندا(تنطوي على متييز ضد املرأة 

النظر يف االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             -١٢-٨٣
 ؛)٣()مجهورية كوريا (املرأة

، دون حتفظات، على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال           التصديق  -١٣-٨٣
التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري، ومراجعة التشريعات الوطنية يف ضوء          

 ؛)أوروغواي(األحكام الرامية إىل القضاء على مجيع القوانني التمييزية ضد املرأة 

م روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والتعاون       التصديق على نظا    -١٤-٨٣
حقـوق  يف جمـال    خـرى   الرئيسية األ عاهدات  املمع هذه احملكمة، والتصديق على      

 مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية              ،اإلنسان
 ؛)أستراليا ( املرأةالتمييز ضد والالإنسانية واملهينة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال

 ؛)بولندا(التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   -١٥-٨٣

 مع احملكمة اجلنائية الدولية ومدعيها العام وتزويده        الكاملتعاون  ال  -١٦-٨٣
 ؛)سويسرا) (٢٠٠٥(١٥٩٣ لقرار جملس األمن وفقاًبالدعم الالزم 

 ؛)النمسا(جلنائية الدولية كامل مع احملكمة االتعاون ال  -١٧-٨٣

 قوية حلماية حقوق اإلنسان، مبا يف        أحكاماً تضمني الدستور اجلديد    -١٨-٨٣
 ؛)كندا(نع التمييز ومحاية األقليات تتعلق مبمواد إدراج ذلك 

 السالم الشامل، وضـمان سـيادة       يةمواصلة تنفيذ أحكام اتفاق     - ١٩- ٨٣
 ؛)سنغافورة(القانون يف البالد 

 الـسالم الـشامل     يةتشريعات الوطنية لتكون متوافقة مع اتفاق     ال تعديل  -٢٠-٨٣
قانون : ، وخاصة القوانني التالية   ٢٠٠٥ الذي اعتمد يف عام      االنتقايلوالدستور الوطين   

 التطـوعي   ؛ قانون العمل  )٢٠٠٩(؛ قانون الصحافة والطباعة     )٢٠١٠(األمن الوطين   
 ؛)إكوادور(اءات اجلنائية ؛ القانون اجلنائي؛ قانون اإلجر)٢٠٠٦ (واإلنساين

__________ 

الـشرطة والـسلطات     لتوعية رجال اختاذ تدابري    " :على النحو التايل  ر التفاعلي   ت التوصية خالل احلوا   قُرأ )٢(
التوعيـة   اجلنس ضد النساء والفتيات، فضالً عـن          نوع  العنف القائم على   بشأناألخرى، واجلمهور العام    

 د املـرأة والربوتوكـول    اتفاقية القضاء على التمييز ض     علىاملرأة، والتصديق من دون أي حتفظات       حبقوق  
 ".إلغاء مجيع القوانني اليت تنطوي على متييز ضد املرأة ، عالوة على امللحق هبا

بذل مزيد من اجلهود حلماية وتعزيز حقوق املـرأة  ": على النحو التايل التوصية خالل احلوار التفاعلي     قُرأت )٣(
 ". هلذه الغاية، والنظر يف االنضمام إىل االتفاقيةيف السودان، وحتقيقاً
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هاز  إصالح مؤسسي وتشريعي جل    وإجراءإلغاء قانون األمن الوطين       -٢١-٨٣
  ؛)النمسا( الوطين، مبا يف ذلك إنشاء آلية رقابة قضائية  واألمنملخابراتا

 ؛)فرنسا (٢٠١٠ لعام إلغاء قانون األمن الوطين  -٢٢-٨٣

 حـصانات   إلغـاء طريق   عن   ٢٠١٠لعام  تعديل قانون األمن الوطين       -٢٣-٨٣
الوطين وسحب صالحيات االعتقـال واالحتجـاز       واألمن   املخابرات   أفراد جهاز 
 ؛)كندا(املمنوحة له 

 الـوطين تعديل قانون األمن الوطين حبيث يتوافق مـع الدسـتور             -٢٤-٨٣
 السالم الشامل، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            يةاالنتقايل واتفاق 

 ؛)آيرلندا(والسياسية 

ملعايري مع ا  ٢٠١٠  األمن الوطين لعام    قانون استعراض مدى توافق    -٢٥-٨٣
 السودان طرفـاً  أصبح   يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت         الواردة الدولية

 ؛)مجهورية كوريا(فيها 

ـ  ٢٠١٠عام  تعديل قانون األمن الوطين ل      -٢٦-٨٣  صـالحيات ضمان أن    ل
 مـع   متوافقـة الـوطين   واألمن   ملخابرات ا املمنوحة جلهاز حتجاز  االالعتقال و ا

 ؛)سويسرا(حقوق اإلنسان السودان يف جمال التزامات 

 الـسالم   يـة  التفاق وفقـاً الوطين  واألمن  إصالح جهاز املخابرات      -٢٧-٨٣
العتقال واالحتجـاز  فيما يتعلق باواسعة ال هصالحياتاحلد من  وال سيما    الشامل،

 ؛) الشماليةرلنداآياململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(

 ؛)النمسا (٢٠٠٩لعام واملطبوعات  الصحافة قانونإصالح   -٢٨-٨٣

 مـع   متمـشياً  ٢٠٠٩لعـام   قانون الصحافة واملطبوعـات     جعل    -٢٩-٨٣
 ؛)كندا(، ووضع تدابري فعالة لإلنفاذ  للبلد الدوليةااللتزامات

انة قوانني، مبا فيها تلك املتعلقة بـالزواج والطـالق وحـض          التعديل    -٣٠-٨٣
 لضمان االمتثال للقـانون الـدويل        واملمارسات الفاضحة  األوالد، وحقوق امللكية،  

  ؛)كندا(حلقوق اإلنسان 
 تطبيـق   غري املسلمني من   صراحة   يستثينلحرية الدينية   لسن قانون     -٣١-٨٣

) ١٩٩١( وعدم جترمي الردة اليت تعترب جرمية مبوجب قانون العقوبات           ،الشريعة
 ؛)إسبانيا(

 ؛)بولندا( وإلغاء جترمي الردة ١٩٩١ديل قانون العقوبات لعام تع  -٣٢-٨٣

مبـا  تعديل التشريعات واملمارسات اليت تؤثر على النساء واألطفال           -٣٣-٨٣
 ؛)هندوراس( القانون الدويل يتالءم مع التزامات السودان مبوجب ال
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ل دعم االنتقا بوعود  الوفاء مع اجملتمع الدويل لضمان      العملمواصلة    -٣٤-٨٣
 ؛)إثيوبيا(السياسي يف مرحلة ما بعد االستفتاء 

لتـصدي لتحـديات حقـوق      لماس الدعم من اجملتمع الدويل      الت  -٣٥-٨٣
 ؛)باكستان(اإلنسان، مبا يف ذلك مشاريع التنمية 

 األمم املتحدة هبدف حتقيق االستفادة الكاملة من        مواصلة العمل مع    -٣٦-٨٣
 ؛)زميبابوي(يف ميدان حقوق اإلنسان برنامج األمم املتحدة للتعاون التقين 

املقدمـة   االستفادة من عروض املساعدة التقنية وبناء القدرات         مواصلة  -٣٧-٨٣
 ؛)ماليزيا(تعددة األطراف املعلى املستويات الثنائية واإلقليمية وإمنائيني من شركاء 

 التعاون التقين واملساعدة مـن اجملتمـع الـدويل          التماسمواصلة    -٣٨-٨٣
يف الـسودان   اف املعنية الدولية واإلقليمية، وال سيما بعثة األمم املتحدة          واألطر
قوق اإلنسان وتنفيذ توصيات    املعنية حب ؤسسات  امل املختلطة، لدعم تعزيز     والبعثة

 ؛)تايلند( الدوري الشامل االستعراض

 بـدء   تتمكن من تعيني أعضاء جلنة حقوق اإلنسان حبيث       باإلسراع    -٣٩-٨٣
 ؛)عمان (اعمله

التماس املساعدة التقنية من خالل اآلليات ذات الصلة التابعـة            - ٤٠- ٨٣
 ؛)أذربيجان(لألمم املتحدة 

 ؛)النرويج(إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان   -٤١-٨٣

إجراءات إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان،       اختاذ  اإلسراع يف     -٤٢-٨٣
  ؛)تركيا(وتعيني أعضائها يف أقرب وقت ممكن 

 ؛)بولندا( ملبادئ باريس وفقاًإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   -٤٣-٨٣

استكمال إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف أقرب وقـت            - ٤٤- ٨٣
 ؛)تايلند(ممكن 

ـ إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، يف أقرب وقت ممكـن،             -٤٥-٨٣ ضم ت
 بـاريس    مـع مبـادئ    وتكون متوافقة   يتسمون باالستقالل والرتاهة   مفوضني

 ؛)مجهورية كوريا(

 ؛)٤()بولندا(إنشاء آلية مناسبة حلماية وتعزيز حقوق الطفل   -٤٦-٨٣

__________ 

 ".إنشاء مكتب أمني مظامل حلقوق الطفل": على النحو التايلية خالل احلوار التفاعلي  التوصقُرأت )٤(
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مواصلة اجلهود لتعزيز الدميقراطية واحلكم الرشيد وسيادة القانون          -٤٧-٨٣
 ؛)األردن(واملساواة 

إعطاء األولوية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع الـسياسات            -٤٨-٨٣
 ؛)جنوب أفريقيا(كومة اليت وضعتها احل

 ؛)سري النكا(مواصلة جهودها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات   -٤٩-٨٣

ضمان محاية األقليـات العرقيـة      على   عزمها   عن اإلعراب صراحة   -٥٠-٨٣
قوق حب فيما يتعلق والدينية وإضفاء الطابع الرمسي على اتفاقات ما بعد االستفتاء          

يف مشال وجنوب الـسودان،      ميع على قدم املساواة،   تكفل متتع اجل  املواطنة اليت   
 ؛ احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةب

تنفيذ اتفاق  ل االستمرار يف تعزيز دعائم السالم يف مجيع أحناء البالد          -٥١-٨٣
 ؛)الكويت(السالم الشامل 

ـ           -٥٢-٨٣ دي علـى   اختاذ خطوات ملموسة ملنع أي شكل من أشكال التع
 يف الشمال، مبا يف ذلك معاجلة       املقيمنيجنوب السودان   واطين  حقوق اإلنسان مل  

  ؛)النرويج(التعاون مع السلطات يف جنوب السودان بقضايا اجلنسية واملواطنة 
مضاعفة اجلهود لبناء سالم دائم يف دارفور من خالل ممارسة ضبط             -٥٣-٨٣

يف الدوحة وحتـسني    اجلارية  لسالم  ا عملية/ مع االحتاد األفريقي   والعملالنفس،  
 ؛)اململكة املتحدة(للعاملني يف اجملال اإلنساين الوضع األمين 

مواصلة بذل جهود متضافرة من أجل إجياد حل دائـم وسـلمي              -٥٤-٨٣
 ؛)زمبابوي(للرتاع يف دارفور 

ـ مواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة هبدف ضمان وصول          -٥٥-٨٣ ساعدات امل
 ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(ور للمحتاجني يف دارف

مواصلة جهودها الرامية إىل محاية عمال اإلغاثة وقوافل اإلغاثـة،            -٥٦-٨٣
 ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية (النهبواختاذ تدابري ضد أعمال 

اختاذ التدابري الالزمة لوضع حد للهجمات ضد املـدنيني وضـمان      -٥٧-٨٣
 يف دارفور، نسانية دون عوائق إىل خميمات املشردين داخلياًوصول املساعدات اإل

 ؛)٥()كندا(مبا يف ذلك عن طريق رفع حالة الطوارئ 

__________ 

اختاذ التدابري الالزمة لوضع حد للهجمات ضد املدنيني وضـمان وصـول          " التوصية خالل احلوار التفاعلي      رأتقُ ) ٥(
 ". رفع حالة الطوارئاملساعدات اإلنسانية دون عوائق إىل خميمات الالجئني يف دارفور، مبا يف ذلك عن طريق
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 اهلجمات املتعمدة والعشوائية ضد املدنيني يف دارفور وحماكمة         إهناء  -٥٨-٨٣
 ؛)إسبانيا(املسؤولني عن هذه اهلجمات 

يني وغريهـا مـن     وضع حد جلميع اهلجمات العشوائية ضد املـدن         -٥٩-٨٣
سيما يف دارفور، وتقدمي  انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، وال     

 ؛)أوروغواي(ألصول القانونية  لوفقاًاحملاكمة  وضمان مراعاة لعدالةإىل ااجلناة 

وضع خطة وإنشاء آليات وطنية ملكافحة العنف ضـد النـساء يف              -٦٠-٨٣
 ؛)موريتانيا(دارفور 

سيما يف دارفور    ية ملكافحة العنف ضد املرأة، وال     اء آليات وطن  إنش  -٦١-٨٣
  ؛)قطر(

بذل املزيد من اجلهود حلماية وتعزيز حقوق املـرأة يف الـسودان              -٦٢-٨٣
 ؛)٦()مجهورية كوريا(

 الفعالة لتعزيز حقوق الطفل، مبا يف ذلـك تنفيـذ           هوداجلمواصلة    -٦٣-٨٣
نـزع  العمل علـى    ، و ٢٠١٠ عام   األطفال الصادر يف  ب املتعلقالقانون اجلديد   

 حمـاكم ، وتعزيز   إدماجهم يف اجملتمع   وإعادة   هموتسرحياألطفال اجملندين   سالح  
تشويه األعـضاء   تسجيل اإللزامي للمواليد والقضاء على      ال وتطبيقاألحداث،  
 ؛)اليابان(إلناث ل التناسلية

وضع خطة عمل وطنية إلنفاذ حقوق الطفـل بطريقـة شـاملة،              -٦٤-٨٣
 ؛)أوروغواي( إىل اتفاقية حقوق الطفل اداًواستن

مـصاحلهم  مواصلة إيالء اهتمام خاص لألطفال من أجل حتقيـق            -٦٥-٨٣
 ؛)األردن (الفضلى

وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ حقوق الطفل واعتماد هنج شـامل             -٦٦-٨٣
 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(حلقوق الطفل 

 ؛)أستراليا(فل وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ حقوق الط  -٦٧-٨٣

وضع تشريعات وطنية حلماية حقوق الطفل وإنشاء آليات وطنيـة            -٦٨-٨٣
 ؛)اململكة العربية السعودية (اهملراقبة تنفيذ

 املناخ وذلك بدعم من اجملتمع الدويل       تغريهود ملكافحة   اجلمواصلة    -٦٩-٨٣
 ؛)بنغالديش(

__________ 

بذل مزيد من اجلهود حلماية وتعزيز حقوق املرأة يف السودان، والنظر           " التوصية خالل احلوار التفاعلي      رأتقُ )٦(
 ". هلذه الغايةحتقيقاً يف االنضمام إىل االتفاقية
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ستجابة لطلبات  توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة واال         -٧٠-٨٣
 ؛)٧()إسبانيا(اليت مل يرد عليها لزيارات ا

 ؛)إكوادور(توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان   -٧١-٨٣

 وقـوع  مع قوة حفظ السالم يف دارفور من أجل منع           التعاون التام   -٧٢-٨٣
 ؛)إيطاليا ( ومالحقة مرتكبيهاانتهاكات حلقوق اإلنسان

تعاون مع اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف           حتسني ال   -٧٣-٨٣
 ؛)النمسا(السودان، مبا يف ذلك بشأن تنفيذ التوصيات اليت قدمها فريق اخلرباء 

مواصلة التعاون التام مع اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان            -٧٤-٨٣
 ؛)كندا(توصيات ال تنفيذ التعاون علىيف السودان، مبا يف ذلك 

حبالـة حقـوق اإلنـسان يف        مع اخلبري املستقل املعين      التعاون التام   -٧٥-٨٣
 ؛)٨()إسبانيا(السودان 

 الدوري  االستعراضإشراك اجملتمع املدين يف عملية تنفيذ توصيات          -٧٦-٨٣
 ؛)بولندا(الشامل 

 ؛)اجلزائر(تكثيف الربامج الرامية إىل تعزيز وضع املرأة   -٧٧-٨٣

 ؛)األردن( الرامية إىل حتسني وضع املرأة ومتكينها مواصلة اجلهود  -٧٨-٨٣

 على  ا وقدرهت توعيتهاتنفيذ برامج وأنشطة دعم متكني املرأة وزيادة          -٧٩-٨٣
 ؛)اإلمارات العربية املتحدة (االتمتع حبقوقه

 لتصدي لظاهرة التمييز ضـد املـرأة      ا بغية مواصلة محالت التوعية    -٨٠-٨٣
 ؛)فلسطني(سية  من احلقوق األساحبيث ال ُتحرم

توفري فرص العمل املناسبة للمرأة والعمل على حتقيق املـساواة يف             -٨١-٨٣
 ؛)اإلمارات العربية املتحدة(األجور بني الرجال والنساء 

توفري فرص العمل املناسبة للمرأة، وضمان أجور متساوية للرجـال       -٨٢-٨٣
 ؛)البحرين(والنساء 

رأة وضمان املساواة يف األجر بني الرجل       توسيع فرص العمل املناسبة للم      -٨٣-٨٣
 ؛)مصر( التدابري الالزمة لتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واختاذواملرأة، 

__________ 

ة لطلبـات    دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة، االستجاب       تقدمي" التوصية خالل احلوار التفاعلي      رأتقُ )٧(
 ". مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودانوالتعاون التامالزيارة املعلقة، 

 دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة، االستجابة لطلبـات          توجيه" التوصية خالل احلوار التفاعلي      رأتقُ )٨(
 ".وق اإلنسان يف السودان مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوالتعاون التامالزيارة املعلقة، 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق النساء واألطفال من            -٨٤-٨٣
  ؛)سوريا(خالل تطوير التشريعات واآلليات يف هذا امليدان 

هود يف جمال تقدمي الرعاية للمعوقني وإنشاء آليات    زيد من اجل  املبذل    -٨٥-٨٣
نظر يف االنـضمام إىل     وال من املشاركة بفعالية يف احلياة العامة،        موطنية لتمكينه 

 ؛)مصر(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 وإلغاء عقوبة اإلعدام   ، اإلعدام أحكام لتنفيذ كافة الوقف االختياري     -٨٦-٨٣
 ؛)سويسرا(طاف يف هناية امل

  ؛)٩()الربازيل(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -٨٧-٨٣
 بـشكل تـام   عقوبة اإلعدام هبـدف إلغائهـا       ل الوقف االختياري   -٨٨-٨٣

 ؛)١٠()إسبانيا(

عقوبـة  اختيـاري ل  وقف  اعتماد  على   يف أقرب وقت ممكن      العمل  -٨٩-٨٣
 ؛)بلجيكا (مستقبالًاإلعدام هبدف إلغائها 

 ؛)إيطاليا(ئها  إللغا اإلعدام متهيداًختياري لعقوبةالوقف اال  -٩٠-٨٣

 ؛)١١()فرنسا(ختفيف أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن   -٩١-٨٣

 ؛)١٢()سلوفينيا(بعقوبة بديلة مناسبة استبدال عقوبة اإلعدام   -٩٢-٨٣

عقوبة اإلعدام، احترام املعايري الدولية     فرض   إىل   ينبغي عند اللجوء    -٩٣-٨٣
االقتـصادي  قـرار اجمللـس     سيما املبادئ املنصوص عليها يف      ذات الصلة، وال    

للمعاقبة على   عدم تطبيق هذه العقوبة إال    اليت تضمن   ،  ١٩٨٤/٥٠واالجتماعي  
، وأال تصدر إال حبق أشخاص كانوا فوق الثامنة عشرة عند ارتكاب            اجلرائمأشد  

 ؛)بلجيكا(اجلرمية 

 عـن   والكف فـوراً  فرض حظر على عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها          -٩٤-٨٣
  ؛)أوروغواي( األطفال حبق ة القاسيالعقوبة هفرض هذ

 

__________ 

 ".عاماً ١٨النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام، وخاصة لألطفال دون سن " التوصية خالل احلوار التفاعلي رأتقُ )٩(
الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها الكلي، وحظر فوري         " التوصية خالل احلوار التفاعلي      رأتقُ )١٠(

 ". على القاصرينلتطبيقها
حظر إعدام القـصر    والسجن  إىل أحكام ب   ختفيف األحكام باإلعدام  " خالل احلوار التفاعلي      التوصية رأتقُ )١١(

 ".٢٠١٠ للقانون الطفل لعام وفقاً
دون  األشخاص   حبقالتأكد من عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام على األقل         " التوصية خالل احلوار التفاعلي      رأتقُ )١٢(

 ".يلة مناسبةعقوبات بدب، واستبدال أي أحكام إعدام الثامنة عشرة
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 ؛)١٣()٢ إسبانيا( على القصر ا ومنع تطبيقه فوراًاإلعدامحظر عقوبة   -٩٥-٨٣

 ؛)إيطاليا(إلغاء عقوبة اإلعدام ضد املذنبني األحداث   -٩٦-٨٣

عقوبـة اإلعـدام علـى      فرض   يف إلغاء     على وجه اخلصوص   النظر  -٩٧-٨٣
 ؛)١٤()الربازيل (الثامنة عشرةال دون األطف

عدم تنفيذ حكم اإلعدام على جرمية كـان مرتكبيهـا دون           ضمان    -٩٨-٨٣
 قـصر   اليت صدرت ضـد   وختفيف أحكام اإلعدام    الثامنة عشرة وقت وقوعها،     

 ؛)سويسرا( بديلة مناسبة إىل أحكام وضوحاً

 اإلعدام علـى    ختفيض املسؤولية اجلنائية لألطفال، وحظر تطبيق عقوبة        -٩٩-٨٣
 ؛)فلسطني(األطفال، وحظر جتنيد األطفال ومشاركتهم يف الرتاعات املسلحة 

 ؛)١٥()فرنسا (٢٠١٠قانون الطفل لعام ب عمالًحظر إعدام القصر  -١٠٠-٨٣

 األشخاص الـذين    حبقضمان عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام على األقل         -١٠١-٨٣
 ؛)١٦()سلوفينيا (الثامنة عشرةتقل أعمارهم عن 

إلغاء عقوبة اإلعدام، والعقاب البدين وغريه من ضروب املعاملة أو           -١٠٢-٨٣
 ؛)إكوادور(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من تشريعها الوطين 

 من التدابري ملنع ومكافحة مجيع أشكال العنـف ضـد           اًاختاذ مزيد  -١٠٣-٨٣
لتعامـل مـع    على ا ون  األطفال والنساء، مبا يف ذلك تدريب موظفي إنفاذ القان        

 ؛)الربازيل(حاالت العنف اجلنسي 

عامـة   الشرطة والـسلطات األخـرى و      لتوعية رجال اختاذ تدابري    -١٠٤-٨٣
 عـن   فـضالً  العنف القائم على اجلنس ضد النساء والفتيات،         يف جمال اجلمهور  

  ؛)١٧()فنلندا(حقوق املرأة التوعية يف جمال 
__________ 

فوري الظر  احل و متاماًالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها       " التوصية خالل احلوار التفاعلي      رأتقُ )١٣(
 ". على القاصريناتطبيقهل

 ".الثامنة عشرةلألطفال دون بالنسبة النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام، وخاصة " التوصية خالل احلوار التفاعلي رأتقُ ) ١٤(
ختفيف األحكام باإلعدام والسجن ملدد حظر إعدام القـصر وفقـا           "ية خالل احلوار التفاعلي      التوص رأتقُ )١٥(

 ".٢٠١٠للقانون الطفل لعام 
دون  األشخاص   حبقالتأكد من عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام على األقل         " التوصية خالل احلوار التفاعلي      رأتقُ )١٦(

 ".ناسبةعقوبات بديلة مب، واستبدال أي أحكام إعدام الثامنة عشرة
الشرطة والسلطات األخرى، واجلمهـور      لتوعية رجال اختاذ تدابري   "توصية خالل احلوار التفاعلي      ال رأتقُ )١٧(

املرأة، والتصديق  التوعية حبقوق    اجلنس ضد النساء والفتيات، فضالً عن         نوع  العنف القائم على   بشأنالعام  
إلغـاء  ة والربوتوكول امللحق هبا، عالوة على اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأ علىمن دون أي حتفظات   

 ."مجيع القوانني اليت تنطوي على متييز ضد املرأة 
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تـشويه األعـضاء    ر صـراحة    وضع وتنفيذ تشريعات وطنية حتظ     -١٠٥-٨٣
ربامج املدرسـية واجملتمعيـة     التعزيز  و. ، وضمان تنفيذها عملياً   التناسلية لإلناث 

 من أشكال  خطرياًتعد شكالًاآلثار الضارة هلذه املمارسة اليت     بلزيادة الوعي العام    
 ؛)كوادورإ ( حلقوق اإلنسان خطرياًوانتهاكاًالعنف ضد املرأة 

 للقضاء على تشويه األعضاء التناسـلية     دابري الالزمة   اختاذ مجيع الت   -١٠٦-٨٣
 ؛)بلجيكا (واملعاقبةوالتوعية والرقابة  إلناث، وال سيما فيما يتعلق بالوقايةل

تـشويه األعـضاء    إصدار تشريع على املستوى االحتادي حلظـر         -١٠٧-٨٣
هلـذه  الفعلـي   تطبيـق   ال والزواج القسري املبكر، وضـمان       التناسلية لإلناث 

 ؛)سلوفينيا(عات التشري

حتظر صراحة تشويه األعضاء    اعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى       -١٠٨-٨٣
 ؛)أوروغواي(تأثرياته الضارة بإلناث وتعزز برامج التوعية والتثقيف التناسلية ل

 على ممارسـة     والقضاء متاماً  "السنة"ختان   القانون الذي جييز     إلغاء -١٠٩-٨٣
ناث من خالل محالت التثقيف والتوعية يف اجملتمعات إلل تشويه األعضاء التناسلية

 ؛)هندوراس(احمللية 

 التدابري املناسبة إلصالح قانون العقوبات، وال سيما اليت هتدف      اختاذ -١١٠-٨٣
 ؛)الربازيل (العقوبة البدنيةإىل القضاء على 

مواصلة اختاذ تدابري قوية لوضع حد لتجنيد واسـتخدام اجلنـود            -١١١-٨٣
 ؛)ماليزيا (األطفال

 تدابري فعالة لوضع حد لتجنيد األطفال يف القوات املـسلحة           اختاذ -١١٢-٨٣
واجلماعات املسلحة التابعة هلا، وكذلك حماربة التجنيد القـسري واختطـاف           

 ؛)أوروغواي(األطفال من قبل اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة 

 مجيع األطفال من القوات     حتسري مجيع التدابري الالزمة لضمان      اختاذ -١١٣-٨٣
،  ونفسياً  جسدياً لتعافيهم املساعدة الالزمة    وتوفرياملسلحة واجلماعات املسلحة،    

 ؛)سلوفينيا(مبا يف ذلك الرعاية الطبية اخلاصة لضحايا العنف اجلنسي 

 أسوأ أشكال عمل األطفال، واالنضمام إىل املعاهدات الدولية         جترمي -١١٤-٨٣
 ؛)اململكة العربية السعودية(سة اليت حتظر هذه املمار

 تشريعات وطنية حلماية حقوق الطفـل، وإنـشاء آليـات           اعتماد -١١٥-٨٣
لمتابعة، وجترمي أسوأ أشكال عمل األطفال، واالنضمام إىل املعاهدات الدوليـة           ل

 ؛)موريتانيا(اليت حتظر هذه املمارسة 
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 يف جمـاالت     جهود لتنظيم املزيد من برامج التدريب للعاملني       بذل -١١٦-٨٣
 ؛)مصر( للمبادئ الدولية حلقوق اإلنسان وفقاًالشؤون القضائية وإنفاذ القانون، 

 من أداء   م املهنيني يف جمال الشؤون القضائية وذلك لتمكينه       تدريب -١١٧-٨٣
 ؛)فلسطني( بشكل فعال مدوره

يف  العدالـة    حتقيق اختاذ تدابري لدعم سيادة القانون وضمان        مواصلة -١١٨-٨٣
 ؛)سوريا(ور دارف

بناء القدرات من وكاالت    الدعم يف جمال     املساعدة التقنية و   التماس -١١٩-٨٣
قوق اإلنسان،  حب املعنيةمن املنظمات الدولية األخرى     واألمم املتحدة ذات الصلة     

وتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للقضاة واملدعني العامني واملستـشارين           
 ؛)تركيا(إنفاذ القانون ب نيواملوظفني املعنيالقانونيني 

العاملني يف جمـال    حقوق اإلنسان وتدريب    يف جمال    التثقيف   زيادة -١٢٠-٨٣
القوات املسلحة والقـضاة    و الشرطة    رجال إنفاذ القانون، مبا يف ذلك    و القضاء
 ؛)ماليزيا(ن وواحملام

 التوعية والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما بالنسبة          تعزيز -١٢١-٨٣
 ؛)األردن(لقضاة وموظفي إنفاذ القانون ل

معاملة النساء   بشأن   اليت اعتمدت مؤخراً  تنفيذ قواعد األمم املتحدة      -١٢٢-٨٣
 لتحسني  ،)قواعد بانكوك  (اجلانياتالسجينات والتدابري غري االحتجازية للنساء      

جانـب   مـن    ذه القواعـد  ه  والتماس املساعدة املناسبة لتنفيذ    اجلانياتمعاملة  
 ؛)تايلند(ت األمم املتحدة ذات الصلة وكاال

 يف  عامـاً  ١٢    باحملـددة    احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية       زيادة -١٢٣-٨٣
 ؛)فرنسا(اللتزامات الدولية ل  امتثاالًوذلك، الوقت الراهن

دعـاءات  اال مجيع التحقيق الفعال واملستقل يف أقرب وقت ممكن يف   -١٢٤-٨٣
نطاق القضاء واالختفاء القسري والتعذيب وغريه من        خارج   اتاإلعداماملتعلقة ب 

 عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون       فضالً،   السيئة ضروب املعاملة 
اإلنساين الدويل، وتقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة، بغض النظر عن رتبهم            

 ؛)سويسرا(أو وظائف 

رائم مبوجب القانون الدويل    ج بارتكابالتحقيق مع املتهمني    ضمان   -١٢٥-٨٣
يف دارفور وحماكمتهم أمام حماكم مستقلة ونزيهة، من دون اللجوء إىل عقوبـة             

 ؛)النمسا(اإلعدام 
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 إجراءات ملموسة إلهناء اإلفالت مـن العقـاب يف دارفـور         اختاذ -١٢٦-٨٣
 ؛)النرويج(

ـ    مجلة قضايا منها   التدابري ملعاجلة    سرعة تعزيز  -١٢٧-٨٣ اب،  اإلفالت من العق
، وعدم احلصول على حماكمة عادلة واالعتمـاد        ني التعسفي  واالحتجاز واالعتقال

 ؛)اليابان( على احملاكم التقليدية

 تدابري قوية وحامسة ملعاقبة املسؤولني عن اغتصاب الفتيـات          اعتماد -١٢٨-٨٣
 ؛)هندوراس(والنساء 

تهاكات اخلطرية  مجيع التدابري الالزمة لتقدمي مرتكيب مجيع االناعتماد -١٢٩-٨٣
 ؛)سلوفينيا(حلقوق اإلنسان يف البالد إىل العدالة 

التحقيق على النحو الواجب يف مجيع مـزاعم انتـهاكات          ضمان   -١٣٠-٨٣
ضمان تقـدمي اجلنـاة إىل العدالـة        حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، و     

 ؛)أستراليا(

االت اإلنـسانية    يوناميد والوك   بعثة  عرقلة حرية حركة   الكف عن  -١٣١-٨٣
 ؛)آيرلندا(

 احلماية الفعالة للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ضد         كفالة -١٣٢-٨٣
 ؛)سويسرا(عتقال واملضايقة واالحتجاز واالالترهيب 

جتماعية واالقتصادية  لتنمية اال ا تطبيق استراتيجيات وخطط     مواصلة -١٣٣-٨٣
 ؛)كوبا(فقر سيما تلك اليت هتدف إىل احلد من ال للبلد، وال

وضع استراتيجية طويلـة    على   مبساعدة من اجملتمع الدويل،      العمل -١٣٤-٨٣
 ؛)سنغافورة (للمواطنني يعيشاملستوى املاألجل للقضاء على الفقر وحتسني 

 اختاذ تدابري لزيادة االعتمادات املخصصة للحد من الفقـر          مواصلة -١٣٥-٨٣
 ؛)أذربيجان( والزراعة ساسيةاأل اهلياكل التركيز على إعادة تأهيل وزيادة

هود ملكافحة الفقر بدعم وتعاون من اجملتمـع الـدويل          اجل مواصلة -١٣٦-٨٣
 ؛)بنغالديش(

 للفقراء هبـدف تنفيـذ اسـتراتيجية        النفقات العامة املوجهة  زيادة   -١٣٧-٨٣
 ؛)سري النكا(القضاء على الفقر 

مـام خـاص   ضمان التوزيع العادل للدخل الوطين، مع إيـالء اهت      -١٣٨-٨٣
ـ   للمناطق اجلنوبية اليت     مجهوريـة الكونغـو    (سنوات طويلـة    تأثرت باحلرب ل

 ؛)الدميقراطية
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 التعليم والرعايـة    يف الوصول إىل  ساعدة الفقراء   مب مواصلة االلتزام  -١٣٩-٨٣
 ؛)عمان(الصحية 

مواصلة العمل مع منظمة الصحة العاملية وغريها مـن املنظمـات            -١٤٠-٨٣
 بنـاء   وإعادةتحسني فرص احلصول على الرعاية الصحية       الدولية ذات الصلة ل   
 ؛)سنغافورة(لصحة يف املناطق املتضررة من الرتاع اهلياكل األساسية ل

 السبب  متثلزيادة اجلهود املبذولة ملكافحة األمراض املتوطنة واليت         -١٤١-٨٣
 ؛)عمان(الرئيسي الرتفاع عدد الوفيات بني املواطنني 

الية كافية للقطاع الصحي من أجل حتسني فـرص         ختصيص موارد م   -١٤٢-٨٣
 ؛)تركيا(ة يلصحا األساسية اهلياكلاحلصول على الرعاية الصحية وإعادة بناء 

 احلصول على الرعايـة الـصحية،      اختاذ تدابري فعالة لتحسني فرص     -١٤٣-٨٣
 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(سيما يف املناطق النائية والريفية  وال

رص احلصول على املياه الصاحلة للشرب لكل الـسودانيني         توفري ف  -١٤٤-٨٣
 ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(

املياه الـصاحلة للـشرب     احلصول على   اختاذ تدابري فعالة لضمان      -١٤٥-٨٣
مجهورية ( الصرف الصحي، وال سيما يف املناطق الريفية النائية          والربط بشبكات 
 ؛)إيران اإلسالمية

مجهوريـة  ( خطوات خلفض معدل وفيات األطفـال        مواصلة اختاذ  -١٤٦-٨٣
 ؛)كوريا الشعبية الدميقراطية

مواصلة جهودها فيما يتعلق بالنهوض حبقـوق املـرأة، وختفـيض            -١٤٧-٨٣
معدالت وفيات األطفال ومعدالت األمية، وإعادة إدماج األطفال يف جمتمعـاهتم          

 ؛)أذربيجان(احمللية 

التعليم جلميـع األطفـال     توفري  مان  مواصلة اجلهود الرامية إىل ض     -١٤٨-٨٣
 ؛)اجلزائر(واختاذ الترتيبات الالزمة لتحسني أداء نظام التعليم 

هتمام لتعليم األطفال واختاذ تدابري خلفض نسبة التـسرب         اال إيالء -١٤٩-٨٣
 ؛)البحرين (املدرسي

تعزيز قدرات وكفاءات املؤسسات التعليمية مـن حيـث تـوفري            -١٥٠-٨٣
 ؛)عمان(التأهيل، خاصة املدارس االبتدائية اخلدمات وإعادة 

 ضمان حـصول مجيـع      إىل اهلادفةتدابري  الربامج و المواصلة تطبيق    -١٥١-٨٣
 ؛)كوبا(على التعليم اجليد واخلدمات الصحية السكان 
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تعليم األطفال واستخدام التعليم لنـشر ثقافـة حقـوق         بهتمام  اال -١٥٢-٨٣
 ؛)ململكة العربية السعوديةا( املناهج الدراسية عن طريقاإلنسان 

ألطفال يف مجيـع    ل إتاحتهزيادة النفقات املخصصة للتعليم من أجل        -١٥٣-٨٣
 ؛)سري النكا(أحناء البالد 

مجهوريـة  ( التعلـيم املدرسـي      اهلادفة إىل إتاحة  زيادة اإلجراءات    -١٥٤-٨٣
 ؛)الكونغو الدميقراطية

 األمية يف مجيع أحناء الـبالد       اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على      -١٥٥-٨٣
 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

واصلة التعليم وبرامج التوعية يف جمال حقوق اإلنسان واملعاهدات         م -١٥٦-٨٣
 ؛)١٨()اجلزائر(الدولية 

وضع حد ألزمة دارفـور،     بغية  واصلة احلوار مع مجيع األطراف      م -١٥٧-٨٣
 ؛)الكويت( قراهم ومدهنم متكني مجيع املشردين والالجئني يف العودة إىلو

 حوافز للعودة الطوعية للمواطنني السودانيني الذين غـادروا         تقدمي -١٥٨-٨٣
. املشردون والالجئون واملهـاجرون   البالد بسبب العنف الداخلي، مبا يف ذلك        

 لتمكني إعادة الدمج االقتـصادي واالجتمـاعي        حكومية وتنفيذ برامج    ووضع
 ؛)إكوادور (عات الضعيفةاجملموهلؤالء الناس، وال سيما 

 تقـدمي الـدعم الـالزم       بغية املساعدة من اجملتمع الدويل      التماس -١٥٩-٨٣
 املتبقية للعودة   ية الربامج املستقبل  تنفيذوالتنسيق بني مجيع اجلهات املعنية من أجل        

 ؛)فلسطني( عن برامج التنمية فضالًالطوعية للنازحني والالجئني، 

 الظروف املعيشية    بغية حتسني   املعنية ذات الصلة   التعاون مع اجلهات   -١٦٠-٨٣
 من خالل توفري املساعدات اإلنسانية، مع ضمان         سالمة املشردين داخلياً   وتأمني

لنساء والفتيات مـن العنـف      ل ةماياحلأمن العاملني يف اجملال اإلنساين، وتعزيز       
 ؛ )دنتايل (اجلنسي يف خميمات املشردين داخلياً

مت يف ضوء الترتيبات الدستورية املقبلة،      ولدولة قيد االستعراض،     على طلب ا   بناًء  -٨٤
 الـسالم   يـة التوصيات املقدمة إىل السودان وجنوب السودان أو إىل أطراف اتفاق         جتميع  

 : الشامل على النحو التايل

__________ 

متابعة برامج التعليم والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان واملعاهـدات          " التوصية خالل احلوار التفاعلي      قرأت )١٨(
 ".الدولية جلميع املوظفني املعنيني
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 يةه اتفاق تبذل كل جهد ممكن للحفاظ على مناخ السالم الذي حقق           -١-٨٤
 ؛)جيبويت(سنوات  ستاليت استمرت  نتقالية االالفترةالسالم الشامل خالل 

 والدوليني لضمان التوصـل     اإلقليمينيمواصلة العمل مع الشركاء       -٢-٨٤
 ؛)إثيوبيا( بعد االستفتاء  العالقةلقضايالإىل حلول ودية 

 ؛)سوريا (اخلالفات العالقةاملفاوضات حلل ب مواصلة االلتزام  -٣-٨٤

 إىل حل سلمي للمسائل العالقة      مواصلة املفاوضات هبدف التوصل     -٤-٨٤
 ؛)جيبويت(

 مثـل   العالقةمواصلة املفاوضات للتوصل إىل اتفاق بشأن القضايا          -٥-٨٤
 ؛)لبنان(احلدود واملوارد الطبيعية 

مبـا   سـلمية    الوصول إىل الوفاء بصورة   مواصلة املفاوضات هبدف      -٦-٨٤
ايا ترسـيم    السالم الشامل، وخاصة فيما يتعلق بقـض       ية اتفاق تبقى من نصوص  

اسـتبعاد  احلدود والديون اخلارجية، وتقاسم النفط واملياه واملواطنة، على أساس          
 ؛)الصومال( اجلنسية مسألة انعدام

 السالم الشامل   ية اتفاق هتيأت بفضل  اليت   ةسلميال البيئةاحلفاظ على     -٧-٨٤
طيلة السنوات الست من الفترة االنتقالية، من خالل اختاذ تدابري للحـد مـن              

 أحادية اجلانب  االمتناع عن اختاذ أي خطوات       األطراف ويتعني على كافة     ،لتوترا
 ؛)الصومال (ية االتفاقه هذاإلضرار بأغراض امن شأهن

ديدة وإنـشاء   اجلدساتري  ال حقوق اإلنسان للمواطنني يف ظل       كفالة -٨-٨٤
، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء مؤسـسة          احلقوق آليات فعالة لضمان احترام هذه    

 ؛)اململكة املتحدة(بادئ باريس مل وفقاًنية حلقوق اإلنسان وط

اجملتمـع املـدين واملـرأة       مبشاركة   صياغة الدستور بصورة شاملة     -٩-٨٤
قوق اإلنسان، وال سيما    قائمة حب ديدة  اجل وكفالة أن تتضمن الدساتري   . واألقليات

 ؛)النمسا( األعراق واألديان ومراعاة تعدديةحرية التعبري والتجمع، 

 ية النصوص الدستورية والقوانني ذات الصلة مع اتفاق       مواءمة مجيع   -١٠-٨٤
 ؛)النرويج(السالم الشامل وااللتزامات الدولية 

 ؛)النمسا(تعزيز التعاون مع مجيع آليات اجمللس   -١١-٨٤

 ؛)النمسا(التعاون يف متابعة هذا االستعراض   -١٢-٨٤

تقل املعين حبالة حقوق اإلنسان     مواصلة التعاون التام مع اخلبري املس       -١٣-٨٤
 ؛)فرنسا(يف السودان 
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تعزيز القدرة على توفري احلماية الكافية وتعزيز حقـوق اإلنـسان             -١٤-٨٤
 ؛)النرويج ( السامية حلقوق اإلنسانبالتعاون مع املفوضية

 ملبادئ باريس   وفقاًالنظر يف إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان          -١٥-٨٤
 ؛)اهلند(

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       على  ق، دون حتفظات،    يتصدال  -١٦-٨٤
 ؛)النمسا(التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري 

التصديق على بروتوكول امليثـاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان             -١٧-٨٤
 ؛)النمسا(والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا 

 ؛)النمسا(إلغاء مجيع القوانني اليت متيز ضد املرأة   -١٨-٨٤

االنتمـاء  بعد االستقالل بسبب    عدم التمييز بني األشخاص     ضمان    -١٩-٨٤
 ؛)النمسا(إىل الدولة األخرى 

 ؛)فرنسا (ئها اإلعدام هبدف إلغالعقوبة وقف اختياريفرض   -٢٠-٨٤

االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكـول االختيـاري           -٢١-٨٤
ولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري         وإىل االتفاقية الد   ،امللحق هبا 

 ؛)فرنسا(

تعزيز الوعي واحترام حقوق اإلنسان داخـل القـوات املـسلحة             -٢٢-٨٤
 ؛)النرويج(والشرطة والقضاء 

تكوين اجلمعيات والتجمع من خالل     التعبري و احترام احلق يف حرية       -٢٣-٨٤
التعبري بسيني والصحفيني   السماح للمدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السيا      

 ؛)اململكة املتحدة( مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان عن آرائهم حبرية متشياً

 والتحقيـق يف    اإلعالماختاذ خطوات ملموسة لضمان حرية وسائل         -٢٤-٨٤
ترهيب واعتقال تعسفي للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنـسان        ممارسات  أي  

 ؛)النرويج(ات ثل هذه املمارسمل وضع حدهبدف 

رية ممارسة األديان يف السودان     حباعتماد تشريعات وتدابري للسماح       -٢٥-٨٤
 ؛)لبنان(ويف جنوب السودان 

ـ   التدابري اليت من شأهنا ضمان احلق يف         التحسب الختاذ   -٢٦-٨٤  نديحرية ال
للجماعات اليت ستصبح أقليات يف كال البلدين بعد والدة الدولة اجلديـدة، أي             

 ؛)الصومال( يف جنوب السودان وغري املسلمني يف مشال السودان املسلمني
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النظر يف اختاذ تدابري هتدف إىل ضمان حرية الدين بالنسبة للفئـات             -٢٧-٨٤
 ؛)جيبويت( الدولة اجلديدة قيامالبلدين بعد كل من اليت ستصبح أقليات يف 

 اليت مير   يةستثنائاالظروف  اليف ظل   ،  نداء إىل اجملتمع الدويل   إطالق    -٢٨-٨٤
 حنو  ملحوظاًشكل تقدماًيس وهو ما على إلغاء ديون السودان، ةلموافقل، هبا البلد

تنمية اقتـصادية   لتحقيق  ظروف  هتيئة ال ضمن  يحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، و    
 لماليـني مـن  لجيايب على التمتع حبقـوق اإلنـسان   إ مع التأثري بشكلعادلة، 

 ؛)جيبويت(السودانيني 

 ديـون   إلعفاء اجملتمع الدويل اختاذ مبادرات فردية ومجاعية        مناشدة  -٢٩-٨٤
 ).الصومال(السودان 

يف ضوء الترتيبـات الدسـتورية      ومن الدولة قيد االستعراض،     بناًء على طلب      -٨٥
  : جنوب السودان على النحو التايلاملقدمة إىلالتوصيات مت جتميع املقبلة، 

ري إىل نظام دميقراطي قائم على      ستكمال التحول من جمتمع عسك    ا  -١-٨٥
  ؛)النرويج(لقانون يف ظل حكم مدين سيادة ا

 الفترة االنتقالية   خاللزيادة اجلهود املبذولة يف جمال احلماية املدنية          -٢-٨٥
  ؛)النرويج(

 إىل اتفاقية حقوق الطفـل والربوتوكـولني االختيـاريني      االنضمام  -٣-٨٥
 من م جتنيد األطفال أو استخدامهملنع باريس  واملوافقة على التزاماتا،امللحقني هب

  ؛)فرنسا(لحة أو اجلماعات املسلحة قبل القوات املس
 إللغـاء عقوبـة     م متهيداً تنفيذ أحكام اإلعدا  ض وقف اختياري ل   فر  -٤-٨٥

 ).يطالياإ(اإلعدام 

لتوصـيات  ا  ردها يف الوقت املناسب علـى       االستعراض موضوعالدولة  ستقدم    -٨٦
 يف موعد ال يتجاوز انعقاد الدورة الثامنة عـشرة          وذلك،  ٨٥ و ٨٤ نيرتالواردة يف الفق  

  .٢٠١١سبتمرب /أيلولجمللس حقوق اإلنسان يف 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير مواقف الدول /مجيع االستنتاجات ووتعكس   -٨٧

يـد  وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظـى بتأي       . أو الدولة موضع االستعراض   /اليت قدمتها و  
  .الفريق العامل ككل
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