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                جملس حقوق اإلنسان
                          الدورة االستثنائية الرابعة

     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢

                                ، ألبانيا، أملانيا، أوكرانيا،      **          ، إسرائيل   **            ، إسـتونيا    **             ، أسـتراليا    **         إسـبانيا 
  ،   **         ، بلجيكا   **          ، الربتغال   **           ، باراغواي   **          ، إيطاليا   **       سـلندا      ، آي   **         آيرلـندا 
                                            ، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا   **                ، البوسنة واهلرسك  **       بلغاريا

  ،   **                     ، رومانيا، سلوفاكيا    **          ، الدامنرك   **         ، جورجيا   **                        اليوغوسـالفية السـابقة   
        ، كندا،   **         ، كرواتيا  **                    ، فرنسا، فنلندا، قربص  **       ، صربيا  **        ، السويد  **        سلوفينيا
                                ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   **       ، مالطة  **          ، ليتوانيا  **        ، لكسمربغ  **     التفيا

   ،   **            ، نيوزيلندا   **         ، النمسا   **            ، الـنرويج    **                                  وآيرلـندا الشـمالية، مولدوفـا     
           مشروع قرار  :  * *         ، اليونان  **                                 ، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية  **           هنغاريا

 حالة حقوق اإلنسان يف دارفور

                لس حقوق اإلنسان،    إن جم

            ، أن يتناول     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                                          يشري إىل أن اجلمعية العامة قد قررت، يف قرارها    إذ  
                                                                                                        جملـس حقـوق اإلنسـان حـاالت انتهاك حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية، وأن يقدم               

              توصيات بشأهنا،

 

                                                      

  . ُ                       أُعيد إصدارها ألسباب فنية *
  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان **
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                               َّ                                اجمللس مبعلومات واضحة ودقيقة ومدلَّل عليها بشأن حالة حقوق           ِّ                               يسـلِّم باحلاجة إىل مواصلة تزويد          وإذ   
                 اإلنسان يف دارفور،

                                                                         إزاء خطورة حالة حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين يف دارفور ويدعو إىل            ُ                       ُيعرب عن قلقه البالغ    - ١ 
             األطراف عدم                                                                                وضع حد فوري لالنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل وإىل أن تكفل مجيع

                             اإلفالت من العقاب يف هذا الصدد؛

                                                                                       مبا باشرته حكومة السودان من تعاون مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف                     يرحـب  - ٢ 
                                                                                                               السـودان ويدعـو احلكومة إىل مواصلة وتكثيف تعاوهنا مع اجمللس وآلياته ومع مفوضية األمم املتحدة السامية                 

             حلقوق اإلنسان؛

                                                                                             إيفـاد بعثة تقييم عاجلة إىل دارفور يرأسها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف                      يقـرر  - ٣ 
  .                                      ً                         السودان ويطلب إىل البعثة أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الرابعة

- - - - - 


