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 جملس حقوق اإلنسان 
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال٢البند 

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

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٤/١٠١-مـتابعة املقرر دإ    -/... ٤
الـذي اعـتمده جملـس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الرابعة            

 "حالة حقوق اإلنسان يف دارفور"واملعنون 

 مشروع قرار: أملانيا

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 اآلراء الذي ينشئ بعثة رفيعة املستوى لتقييم حالة حقوق ، املعتمد بتوافق٤/١٠١- إىل مقرره دإ إذ يشري  
 اإلنسان يف دارفور، والذي يطلب إىل البعثة الرفيعة املستوى أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الرابعة،

  بأن حكومة السودان قد رحبت بذلك املقرر وأعربت عن استعدادها للتعاون،وإذ يذكِّر 

 عثة الرفيعة املستوى مل تتمكن من زيارة دارفور؛ أن البيالحظ بأسف -١ 

 بتقرير البعثة الرفيعة املستوى عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور عمالً مبقرر جملس              حييط علماً  -٢ 
 ؛(A/HRC/4/80) ٤/١٠١-حقوق اإلنسان دإ

ين الدويل  إزاء خطورة االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسايعرب عن عميق أسفه -٣ 
يف دارفور، مبا فيها اهلجمات اليت تشنها قوات املتمردين وقوات احلكومة على السكان املدنيني والعاملني يف اجملال        
 اإلنساين، وكذلك قصف القرى، واستمرار العنف اجلنسي على نطاق واسع، وعدم مساَءلة مرتكيب هذه اجلرائم؛
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 وقف مجيع أعمال العنف ضد املدنيني، على أن ُيركّز  مجيع أطراف النـزاع يف دارفور إىليدعو -٤ 
يف ذلـك تركيزاً خاصاً على الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء، واألطفال، واملشردون داخلياً، والعاملون يف اجملال            

 اإلنساين؛

فاق،  املوقعني على اتفاق السالم لدارفور إىل االمتثال اللتزاماهتم القائمة مبوجب ذلك االت            يدعو -٥ 
 واألطراف غري املوقعة عليه إىل االنضمام إليه وااللتزام به؛

 أن يشكل فريقاً برئاسة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، يتألف من             يقـرر  -٦ 
القضاء املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج     

أو بإجـراءات موجـزة أو تعسفاً، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر              
اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وممثل               

لياً، واملقرر اخلاص ملسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة         األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخ      
 العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛

 إىل الفريق أَن يعمل مع حكومة السودان ومع اآلليات املناسبة من آليات حقوق اإلنسان               يطلب -٧ 
 ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسان بشأن        يف االحتاد األفريقي لضمان املتابعة والتنفيذ الفّعالني للتوصيات احلالية        

 دارفور، وضمان اتساقها، واملسامهة يف الرصد امليداين حلالة حقوق اإلنسان؛

  حكومة السودان إىل التعاون تعاوناً كامالً مع الفريق؛يدعو -٨ 

  إىل الفريق أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته اخلامسة؛يطلب -٩ 

بقاء هذه ايقرر -١٠   .ملسألة قيد نظره ِإ
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