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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال ٢البند 

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

 مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(اجلزائر 

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

 "حالة حقوق اإلنسان يف دارفور"

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي اعتمد بتوافق اآلراء، والذي أنشأ بعثة رفيعة املستوى لتقييم حالة            ٤/١٠١-ره دإ  إىل مقر  إذ يشري  
 حقوق اإلنسان يف دارفور وطلب إىل البعثة الرفيعة املستوى أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الرابعة،

  بأن حكومة السودان رحبت بذلك املقرر، ذ يذكروإ 

 وبالتدابري ٢٠٠٦مايو /تفاق السالم لدارفور املوقع يف أبوجا يف أيار بايكرر اإلعراب عن ترحيبه -١ 
اليت اختذت فعالً لتنفيذه، ويدعو مجيع األطراف اليت مل توقع بعد على اتفاق السالم لدارفور أن تفعل ذلك امتثاالً             

 لقرارات األمم املتحدة؛

 ؛ باستعداد السودان لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف دارفوريرحب -٢ 

 بالعوائق اليت حالت دون تقييم البعثة الرفيعة املستوى حالة حقوق اإلنسان حييط علماً مع األسف -٣ 
 يف دارفور تقييماً شامالً؛
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 ؛(A/HRC/4/80) بتقرير البعثة الرفيعة املستوى حييط علماً -٤ 

انون اإلنساين   إزاء خطورة ما ُيرتكب من انتهاكات حلقوق اإلنسان والق         يعرب عن قلقه العميق    -٥ 
الـدويل يف دارفـور، مبـا يف ذلك االعتداءات وأعمال العنف الواسعة النطاق اليت يتعرض هلا السكان املدنيون                   

 والعاملون يف اجملال اإلنساين، فضالً عن عدم مساءلة مرتكيب هذه اجلرائم؛

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

 عقد اجتماع لفريق استعراض يشارك فيه رئيس جلنة اإلبالغ عن عملية احلوار والتشاور بني يقرر -٧ 
 حبقوق اإلنسان يف السودان، واملكلفون بالواليات املوضوعية الذين األطراف يف دارفور، واملقرر اخلاص املعين حبالة

 تعينهم املفوضة السامية حلقوق اإلنسان؛

 إىل هذا الفريق أن يستعرض مع حكومة السودان واالحتاد األفريقي القرارات والتوصيات             يطلب -٨ 
ه من هيئات ومؤسسات األمم     الـيت اعـتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة وكذلك جملس حقوق اإلنسان وغري            

املـتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، من أجل ضمان اتساقها ومالءمتها لألحداث اجلارية أو حاجتها للتحديث، وأن        
 يوصي إىل اجمللس مبجموعة من التدابري العملية الناشئة من االستعراض، باتباع هنج متدرج إذا اقتضى األمر ذلك؛

  التعاون الكامل مع الفريق؛ حكومة السودان إىليدعو -٩ 

 إىل الفريق أن يقدم تقريره النهائي إىل اجمللس يف دورته السادسة وأن يقدم إليه تقريراً                يطلـب  -١٠ 
 مرحلياً يف دورته اخلامسة؛

 . أن يبقي املسألة قيد نظره ريثما يقدم الفريق تقريره النهائييقرر -١١ 

- - - - - 


