
ـة العامـةاجلمعي

 A األمم املتحدة
 

 
 

 

(A)     GE.06-14517    041006    041006 

 
 جملس حقوق اإلنسان

 الدورة الثانية
  من جدول األعمال٢البند 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "وق اإلنسانجملس حق"واملعنون 

 مشروع مقرر): باسم اجملموعة األفريقية(اجلزائر 

  دارفور-/... ٢٠٠٦

 :اعتماد النص التايليقرر جملس حقوق اإلنسان  

ُيرحب جملس حقوق اإلنسان باتفاق دارفور للسالم املوقع يف أبوجا وبالتدابري اليت اختذت فعالً               -١"
د على ذلك االتفاق أن تفعل ذلك امتثاالً لقرارات األمم          ويدعو مجيع األطراف اليت مل توقع بع      . لتنفيذه

 .املتحدة ذات الصلة

يالحظ اجمللس بعني القلق خطورة حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف دارفور، ويدعو مجيع  -٢"
األطـراف إىل وضـع حّد فوري لالنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وذلك               

كيز خاص على الفئات الضعيفة، مبن فيها النساء واألطفال، على أال تعرقل يف الوقت ذاته عودة مجيع           بتر
 .األشخاص املشردين داخلياً إىل ديارهم

يالحـظ اجمللـس أن اتفاق دارفور للسالم ينص على مبادئ تعزيز املساَءلة ومنع اإلفالت من                 -٣"
بادئ اليت تنطبق على الدول واجلهات الفاعلة خالف    ويدعـو مجيع األطراف إىل التمسك بامل      . العقـاب 

 .الدول على قدم املساواة، وأن تتعاون تعاوناً كامالً يف تنفيذ االتفاق
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يدعو اجمللس مجيع األطراف، سواء وقّعت اتفاق دارفور للسالم أم مل توقِّعه، إىل ضمان وصول                -٤"
املنتشرين يف السودان وصوالً كامالً ال يعيقه عائق        مراقيب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

إىل مجـيع األمـاكن اليت عليهم االضطالع بواجبات فيها، وإىل ضمان تسليم املساعدة اإلنسانية كاملة             
 .بسالم وبدون عوائق إىل احملتاجني إليها يف دارفور

رر اخلاص املعين حبالة حقوق يرحب اجمللس بعالقات التعاون اليت أقامتها حكومة السودان مع املق -٥"
 .اإلنسان يف السودان، ويدعو احلكومة إىل مواصلة وتكثيف تعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان وآلياته

يدعو اجمللس اجملتمع الدويل عموماً والبلدان املاحنة وشركاء السالم خصوصاً إىل الوفاء بتعهدهم              -٦"
لة والكافية إىل حكومة السودان يف جمال تعزيز ومحاية حقوق          تقدمي الدعم واملساعدة املالية والتقنية العاج     

 ".اإلنسان
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