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(A)     GE.07-12190    280307    280307 

                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                 من جدول األعمال ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة تنفيذ
 "حقوق اإلنسان جملس "املعنون

 مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية (اجلزائر

 ٢٠٠٦ديسمرب /األول كانون ١٣ املؤرخ ٤/١٠١- املقرر دإمتابعة -/... ٤
الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الرابعة 

 " حقوق اإلنسان يف دارفورحالة "واملعنون

        اإلنسان،           جملس حقوق   إن

  ،    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨        املؤرخ    ١١٥ / ٢        مقرره   إىل       يشري  إذ 

  ،    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٣    ؤرخ     امل   ١٠١ / ٤-          مقرره دإ  إىل    ً  أيضاً        يشري  إذ و 

   ،           كال املقررين ب                     حكومة السودان رحبت    بأن        يذكر  إذ و 

       تدابري    وبال      ٢٠٠٦     مايو  /                                    السالم لدارفور املوقع يف أبوجا يف أيار      باتفاق            عن ترحيبه       اإلعراب      يكرر - ١ 
                       اليت مل توقع بعد على                                              إىل احترام أحكامهما كما يدعو األطراف                   ً                                  اليت اختذت فعالً لتنفيذه، ويدعو مجيع األطراف        

  ؛           ذات الصلة                                 ً                      السالم لدارفور أن تفعل ذلك امتثاالً لقرارات األمم املتحدة     اتفاق

                                           السودان لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف دارفور؛        باستعداد      يرحب - ٢ 
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         اإلنسان     حقوق                                                اليت حالت دون تقييم البعثة الرفيعة املستوى حالة         بالعوائق        مع األسف       ً علماً     حييط - ٣ 
                ً     ً   يف دارفور تقييماً شامالً؛

  ؛(A/HRC/4/80)                        البعثة الرفيعة املستوى       بتقرير      ً علماً     حييط - ٤ 

    اين    اإلنس          ُ                                                  خطورة ما ُيرتكب من انتهاكات حلقوق اإلنسان والقانون              إزاء                 قلقه العميق      عن      يعرب - ٥ 
   ني             السكان املدني                 اليت ترتكب ضد                                                                                  الـدويل يف دارفـور، مبا يف ذلك االعتداءات وأعمال العنف الواسعة النطاق              

                                                                              ويؤكد بوجه خاص على احلاجة املاسة إىل مضاعفة اجلهود من أجل ضمان مساءلة                                  يف اجملال اإلنساين،      ني       والعامل
  ؛                              مرتكيب هذه اجلرائم على نطاق أوسع

      بوجه                                                                       ف إىل وضع حد جلميع أعمال العنف املرتكبة حبق املدنيني، مع التركيز                     األطرا     كافة      يدعو - ٦ 
                 يف اجملال اإلنساين؛       العاملني                                                              ً         خاص على الفئات الضعيفة، وال سيما النساء واألطفال واملشردين داخلياً، وكذلك 

    بني   ور                                       رئيس جلنة اإلبالغ عن عملية احلوار والتشا       تكون من                        اجتماع لفريق استعراض ي   عقد      يقرر - ٧ 
       تعينهم                      خرباء آخرين مستقلني     و                                                                             األطـراف يف دارفـور، واملقرر اخلاص املعين حبالة حبقوق اإلنسان يف السودان،              

  ؛                                  بالتشاور مع مفوضية االحتاد األفريقي                          املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

    سان                وجملس حقوق اإلن                                       مع حكومة السودان واالحتاد األفريقي           عمل                       هذا الفريق أن ي      إىل        يطلـب  - ٨ 
    جملس             اليت اعتمدها                    القرارات والتوصيات                                                                   على تقييم احتياجات السودان والنظر يف الطرق والوسائل الكفيلة بتنفيذ 

        بشأن                                       األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان           مؤسسات       من    ا   غريمه                             جلنة حقوق اإلنسان السابقة و                     حقـوق اإلنسان و   
                                           إعادة السالم وحتقيق تسوية سلمية ألزمة دارفور؛                                     وكذلك على اختاذ التدابري املالئمة من أجل   ،       دارفور

                                       السودان إىل التعاون الكامل مع الفريق؛     حكومة      يدعو - ٩ 

  ؛    امسة                                                  الفريق أن يقدم تقريره النهائي إىل اجمللس يف دورته اخل  إىل      يطلب -  ١٠ 

  .                                 ً                                 أن يتخذ اجمللس يف دورته اخلامسة مقرراً بشأن ما يلزم من إجراءات املتابعة      يقرر -  ١١ 
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