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 بعة املقرر الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية الرا-أوالً 

  حالة حقوق اإلنسان يف دارفور-٤/١٠١-دإ

 أن يعتمد دون ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣قرر جملس حقوق اإلنسان يف جلسته الرابعة املعقودة يف  
 :تصويت النص التايل

 إن جملس حقوق اإلنسان،"

  عن قلقه إزاء خطورة حالة حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين يف دارفور؛يعرب -١" 

 بالتوقـيع على اتفاق السالم بشأن دارفور، وحيث على تنفيذه تنفيذاً كامالً،             رحـب ي -٢" 
 ويدعو األطراف اليت مل توقِّع عليه بعد أن تفعل ذلك، ويدعو مجيع األطراف إىل التزام وقف إطالق النار؛

 مبا باشرته حكومة السودان من تعاون مع املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق             يرحـب  -٣" 
نسان يف السودان، ويدعو احلكومة إىل مواصلة وتكثيف تعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان وآلياته، ومع اإل

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛

 إيفاد بعثة رفيعة املستوى لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور وحاجات السودان يقرر -٤" 
من أصحاب الكفاءات الرفيعة املستوى يعيِّنهم رئيس جملس        يف هـذا الصدد، تتألُف من مخسة أشخاص         

 حقـوق اإلنسان بعد التشاور مع أعضاء اجمللس؛ وتضم أيضاً املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان     
 يف السودان؛

 إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري كل ما يلزم يطلب -٥" 
ة إدارية وتقنية ولوجستية لتمكني البعثة رفيعة املستوى من إجناز واليتها بسرعة وكفاءة،             مـن مسـاعد   

وبالتنسيق مع رئيس جملس حقوق اإلنسان، ويطلب أيضاً إىل رئيس اجمللس أن يتشاور حبسب االقتضاء مع 
 البلد املعين؛

 ".ورته الرابعةإىل البعثة رفيعة املستوى أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف ديطلب  -٦" 

 .]انظر الفصل الثاين[

  تنظيم أعمال الدورة االستثنائية الرابعة-ثانياً 

، جيوز جمللس حقوق    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ١٠وفقاً للفقرة    -١
 بتأييد ثلث أعضاء عقد دورات استثنائية، عند االقتضاء، بناء على طلب من أحد أعضاء اجمللس حيظى"اإلنسـان   

 ".اجمللس
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 موّجهة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان، طلب املمثل ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ويف رسالة مؤرخة  -٢
الدائـم لفنلـندا لـدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، باسم املوقِّعني املدرجة أمساؤهم يف الوثيقة املرفقة بتلك                   

مباشرة بعد  "ُتعقَد  " حالة حقوق اإلنسان يف دارفور    " حقوق اإلنسان عنواهنا     الرسالة، عقد دورة استثنائية جمللس    
انظر " (٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢الدورة الثالثة جمللس حقوق اإلنسان، ويفّضل أن يكون تاريخ انعقادها           

 ).A/HRC/S-4/1: الوثيقة

لطلب املذكور آنفاً هي توقيعات ممثلي      وقد تلقى الرئيس الرسالة يف اليوم ذاته مشفوعة بتوقيعات تدعم ا           -٣
االحتاد الروسي، إكوادور، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، الربازيل،       : ثالثني دولة من الدول األعضاء يف اجمللس هي       

بولـندا، بريو، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زامبيا، سويسرا،              
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا ا، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، كندا، كوبا، املغرب، املكسيك، غابون، غان
وانضمت أيضاً إىل موقِّعي الطلب آنف الذكر مخس دول أخرى        . ، موريشيوس، نيجرييا، هولندا، اليابان    الشمالية

 . واهلنداألرجنتني والسنغال والصني والكامريون: أعضاء يف اجمللس هي

ومبـا أن أكـثر مـن ثلث أعضاء اجمللس قد أّيدوا الطلب املذكور أعاله قرر الرئيس، بعد التشاور مع                     -٤
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢األطراف املعنية، عقد دورة استثنائية للمجلس يف 

  افتتاح الدورة ومدهتا-ألف 

 كانون  ١٣ و ١٢ املتحدة يف جنيف يف يومي       عقـد اجمللـس دورتـه االستثنائية الرابعة يف مكتب األمم           -٥
(A/HRC/S-4/SR.1-4)وعقد يف أثناء هذه الدورة أربع جلسات . ٢٠٠٦ديسمرب /األول

)١( . 

 .وافتتح الدورة االستثنائية الرابعة رئيس اجمللس السيد لويس ألفونسو دي إلب -٦

  احلضور-باء 

ضاء يف اجمللس، ومراقبون عن دول غري أعضاء يف اجمللس، حضر الدورة االستثنائية الرابعة ممثلو الدول األع -٧
ومراقبون عن دول غري أعضاء يف األمم املتحدة، ومراقبون آخرون، فضالً عن مراقبني عن كيانات األمم املتحدة                 
ووكاالهتا املتخصصة ومنظمات ذات صلة هبا، وعن منظمات حكومية دولية وكيانات أخرى، ومؤسسات وطنية              

 .ان ومنظمات غري حكوميةحلقوق اإلنس

  أعضاء املكتب-جيم 

، أعضاء  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ١٩انتخب اجمللس يف دورته األوىل اليت عقدت خالل الفترة من            -٨
 :املكتب التالية أمساؤهم الذين قاموا أيضاً بدور أعضاء مكتب الدورة االستثنائية الرابعة

                                                      

وُتعترب هذه احملاضر املوجزة هنائية بصدور      . ختضع احملاضر املوجزة لكل جلسة من اجللسات للتصويب        )١(
 .(A/HRC/S-4/SR.1-4/Corrigendum)تصويب موّحد 
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 )املكسيك( السيد لويس ألفونسو دي ألبا   :الرئيس 

 )اجلمهورية التشيكية(  السيد توماس هوساك   :نواب الرئيس 
 )املغرب(  السيد حممد لوليشكي     

 )سويسرا(   السيد بليز غوديه    

 )األردن(  السيد موسى بريزات : املقرر-نائب الرئيس  

  تنظيم األعمال-دال 

ملخصص للكالم خبمس دقائق لبيانات الدول      وافـق اجمللس على توصية أعضاء املكتب بتحديد الوقت ا          -٩
األعضـاء يف اجمللس والبلدان املعنية، وثالث دقائق لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني                 
اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية              

كما وافق اجمللس على . لكيانات األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكوميةالدولية وا
الدول األعضاء يف   : توصية أعضاء مكتبه بوضع قائمة املتكلمني حبسب تاريخ التسجيل وترتيبها على النحو التايل            

 . اجمللس مث املراقبون اآلخروناجمللس والبلدان املعنية مث املراقبون عن الدول غري األعضاء يف 

وفيما يتعلق بالبيانات اليت يدىل هبا ممارسةً حلق الرد، وافق اجمللس أيضاً على التوصية مبراعاة حتديد عدد                  -١٠
 .البيانات باثنني لكل وفد طوال الدورة، األول ملدة ثالث دقائق والثاين ملدة دقيقتني

  املقرر والوثائق-هاء 

 .األول من هذا التقرير املقرر الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية الرابعةيرد يف الفصل  -١١

 ومشروع القرار   (A/HRC/S-4/L.1ويتضـمن املرفق األول بيانات أُديل هبا يف اجمللس على مشروع القرار              -١٢
(A/HRC/S-4/L.2       وتعديـل مشـروع القرار ،A/HRC/S-4/L.1      كما ورد يف الوثيقة ،A/HRC/S-4/L.3  وهي ،

ونظراً إىل تعذر توفري الوقت الكايف إلعداد وتقدمي بياٍن منقح بشأن تقدير اآلثار اإلدارية              . مشـاريع سحبت كلها   
واآلثار يف امليزانية الربناجمية اليت تترتب على مشروع املقرر الذي عرضه رئيس اجمللس يف اجللسة الرابعة املعقودة يف                   

 اعتمد بدون تصويت يف اجللسة ذاهتا، فإن األمانة سوف تبلغ اجلمعية             والذي ٢٠٠٦ديسـمرب   / كـانون األول   ١٣
العامـة بتقديرات املوارد املطلوبة لتنفيذ املقرر، وذلك يف إطار التقديرات املنقحة جراء قراراٍت ومقرراٍت اعتمدها                

 " حقوق اإلنسان "عنون   من امليزانية امل   ٢٣ويـتوقع تلبـية هذه االحتياجات من املوارد املتاحة يف الباب            . اجمللـس 
 ). أدناه٢٥-١٨انظر الفقرات (

 .ويتضمن املرفق الثاين قائمة بالوثائق الصادرة للدورة االستثنائية الرابعة -١٣
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  البيانات-واو 

 ١٢أدىل السيد كويف عنان، األمني العام لألمم املتحدة، ببيان مسجَّل متلفز يف اجللسة األوىل املعقودة يف                  -١٤
 .٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 .ويف اجللسة ذاهتا، أدلت ببيان السيدة لويز آربور، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان -١٥

 ويف اجللسة الثالثة املعقودة     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢ويف اجللستني األوىل والثانية املعقودتني يف        -١٦
 :يةديسمرب أدىل بالبيانات التال/ كانون األول١٣يف 

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، أملانيا، : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بولندا،     )بالنيابة عن منظمة املؤمتر اٍإلسالمي    (إندونيسـيا، أوروغواي، باكستان     

، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زامبيا، السنغال،    )ةبالنيابة عن جمموعة الدول األفريقي    (تونس، اجلزائر   
 بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان اليت هي يف سبيلها لالنضمام إليه   (سويسـرا، الصـني، غانا، فرنسا، فنلندا        

بقة وكرواتيا،   تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السا     - بلغاريـا ورومانـيا والبلدان املُرشَّحة لالنضمام         -
 ألبانيا، والبوسنة اهلرسك،    -والـبلدان الداخلة يف عملية حتقيق االستقرار والشراكة، والبلدان املُرشَّحة املُحتملة            

 -واجلبل األسود وصربيا، وبلدان منطقة التجارة األوروبية احلرة والبلدان األعضاء يف املنطقة االقتصادية األوروبية 
، كندا، كوبا، ماليزيا، املغرب، اململكة العربية       )فضالً عن أوكرانيا ومجهورية مولدوفا    وآيسـلندا وليختنشتاين،    

، نيجرييا، اهلند،   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     ،  )بالنيابة عن جامعة الدول العربية    (السعودية  
 هولندا، اليابان؛

 السودان؛: املراقب عن البلد املعين )ب( 

أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، إيران       : راقـبون عـن دول غـري أعضاء       م )ج( 
، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، تشاد، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية           ) اإلسالمية -مجهورية  (

كيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، عمان، كوستاريكا، السورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، الدامنرك، سلوفا
لبنان، لكسمربغ، ليختنشتاين، مصر، النرويج، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن، 

 اليونان؛

 املراقب عن الكرسي الرسويل؛ )د( 

 املراقب عن فلسطني؛  )ه( 

مفوضية :  ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة هبا      مراقـبون عن كيانات األمم املتحدة      )و( 
األمـم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون               

 اإلنسانية، وصندوق األمم املتحدة للسكان؛

 االحتاد األفريقي؛: مراقبون عن منظمات حكومية دولية )ز( 
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منظمة العفو الدولية، رابطة مواطين العامل، منظمة بناي        : اقـبون عن منظمات غري حكومية     مر )ح( 
، اجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية،     )بالنيابة أيضاً عن جملس التنسيق للمنظمات اليهودية      (بريـث الدولية    

حتاد الدويل للجامعيات واملنظمة    بالنيابة أيضاً عن رابطة مواطين العامل، واال      (مـنظمة التضـامن مع نساء أفريقيا        
، احلركة اهلندية (Human Rights Watch)، منظمة الفرنسيسكان الدولية، مرصد حقوق اإلنسان )العاملية للمرأة

، املنظمة الدولية لألديان، االحتاد الدويل لرابطات حقوق       )بالنيابة أيضاً عن جملس السلم العاملي     (توبـاج أمـارو     
، اجمللس النروجيي ٢١ويل اإلنساين واألخالقي، االحتاد اللوثري العاملي، منظمة الشمال اجلنوب اإلنسان، االحتاد الد

بالنيابة أيضاً عن منظمة العمل معاً من أجل حقوق (لالجـئني، احتـاد احلقوقـيني العرب، مرصد األمم املتحدة        
ومنظمة بناي بريث الدولية، ومعهد اإلنسـان، والرابطة األمريكية لعلم النفس، وصندوق بكيت للحرية الدينية،         

القاهـرة لدراسات حقوق اإلنسان، ومجعية املهنيني املختصني باحلاسوب املنادين باملسؤولية االجتماعية، وجملس             
التنسيق للمنظمات اليهودية، وهيئة التنسيق الفرنسية جلماعة الضغط النسائية األوروبية، واالحتاد األورويب للطالب 

مؤسسة دانييل متريان، ودار احلرية،     :  نوادي املرأة األمريكية وراء البحار، ومنظمة حريات فرنسا        اليهود، واحتاد 
والتحالف العاملي للمرأة، والرابطة الدولية للحرية الدينية، واجمللس الدويل للمرأة اليهودية، واجمللس الدويل لعلماء              

حتاد الدويل للجامعيات، واملنظمة الدولية للمشاركة يف       النفس، واالحتاد الدويل ألخصائيي العمل االجتماعي، واال      
الـثقافة املـتعددة األعراق، ومنظمة التطوع الدولية للمرأة والتعليم والتنمية، واملنظمة اللربالية الدولية، والرابطة              

ادة الدولـية ملكافحـة العنصرية والعداء للسامية، وراهبات ماريكنول للقديس دومينيك، ومنظمة الصحة والسع             
والقدسية، واحلزب الرديكايل األممي، والربنامج البيئي النسائي، واالحتاد النسائي من أجل السالم العاملي، واملنظمة 

واملنظمة ) أيضاً بالنيابة عن االحتاد األورويب للطالب اليهود      (الصهيونية الدولية للمرأة، واملؤمتر اليهودي العاملي،       
 عن رابطة مواطين العامل واملنظمة الدولية لألديان، واالحتاد الدويل للجامعيات،    بالنـيابة أيضاً  (العاملـية لـلمرأة     

 ).والرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا، ومؤسسة القمة العاملية للمرأة

يران اإلسالمية  أدىل املراقب عن مجهورية إ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢ويف اجللسة الثانية املعقودة يف  -١٧
 .ببيان ممارسةً حلق الرد

  اإلجراء املتخذ بشأن مشروع مقترح�زاي 

 .  عرض رئيس اجمللس مشروع مقرر٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣يف اجللسة الرابعة املعقودة يف  -١٨

 A/HRC/S-4/L.2 و A/HRC/S-4/L.1ويف اجللسـة ذاهتـا، أبلغ الرئيس اجمللس بأن مشروعي القرارين             -١٩
 . قد سحبتA/HRC/S-4/L.3 الوارد يف الوثيقة A/HRC/S-4/L.1وتعديل مشروع القرار 

 :A/HRC/S-4/L.1فيما يلي نص مشروع القرار  -٢٠

 إن جملس حقوق اإلنسان،"

، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١يشري إىل أن اجلمعية العامة قد قررت، يف قرارها إذ " 
االت انتهاك حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية،         أن يتناول جملس حقوق اإلنسان ح     

 وأن يقدم توصيات بشأهنا،
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يسلِّم باحلاجة إىل مواصلة تزويد اجمللس مبعلومات واضحة ودقيقة ومدلَّل عليها بشأن حالة      وإذ  " 
 حقوق اإلنسان يف دارفور،

ان والوضع اإلنساين يف دارفور      إزاء خطورة حالة حقوق اإلنس     ُيعـرب عن قلقه البالغ     -١" 
ويدعو إىل وضع حد فوري لالنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل وإىل أن تكفل 

 مجيع األطراف عدم اإلفالت من العقاب يف هذا الصدد؛

 مبـا باشرته حكومة السودان من تعاون مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق              يرحـب  -٢" 
ن يف السودان ويدعو احلكومة إىل مواصلة تكثيف تعاوهنا مع اجمللس وآلياته ومع مفوضية األمم               اإلنسـا 

 املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛

 إيفاد بعثة تقييم عاجلة إىل دارفور يرأسها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يقرر -٣" 
 ".اجمللس يف دورته الرابعةيف السودان ويطلب إىل البعثة أن تقدم تقريراً إىل 

 :A/HRC/S-4/L.2فيما يلي نص مشروع القرار و -٢١

 إن جملس حقوق اإلنسان،"

  بشأن دارفور،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ املؤرخ ٢/١١٥مبقرره إذ حييط علماً " 

ن  حاجة اجمللس إىل تزويده مبعلومات واضحة ودقيقة وُمثبتة بشأن حالة حقوق اإلنساوإذ يدرك" 
 يف دارفور،

 بتعاون حكومة السودان مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان يرحب -١" 
ويدعو احلكومة إىل مواصلة تكثيف تعاوهنا مع اجمللس وآلياته ومع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 

 اإلنسان؛

اإلنسانية يف دارفور، رغم إبرام  بعني القلق خطورة حالة حقوق اإلنسان واحلالة يالحظ -٢" 
 اتفاق دارفور للسالم، الذي مل توقع عليه بعض األطراف بعد؛

 األطراف اليت مل توقع بعد على اتفاق دارفور للسالم إىل القيام بذلك، ويدعو مجيع يدعو -٣" 
 األطراف إىل التزام وقف إطالق النار؛

ة وشركاء السالم خصوصاً إىل الوفاء بتعهدهم  اجملتمع الدويل عموماً والبلدان املاحنيدعو -٤" 
بتقدمي الدعم إىل عدة جهات منها بعثة االحتاد األفريقي يف السودان اليت مددت واليتها مؤخراً، وإىل 
تقدمي املساعدة املالية والتقنية العاجلة والكافية إىل حكومة السودان واجلهات ذات الصلة من وكاالت 

 ، هلا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛تابعة للدولة وغري تابعة
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 مببادرة حكومة السودان إىل دعوة مسؤويل وأعضاء جملس حقوق اإلنسان إىل يرحب -٥" 
 احلصول على معلومات أولية عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور؛

  إيفاد بعثة لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور، يقودها رئيس اجمللس وتشمليقرر -٦" 
أعضاء املكتب ومنسقي اجملموعات اإلقليمية األعضاء يف اجمللس ويطلب كذلك إىل البعثة أن تقدم تقريراً 

 ".إىل اجمللس يف دورته الرابعة

 :A/HRC/S-4/L.3 كما وردت يف الوثيقة A/HRC/S-4/L.1وفيما يلي نص تعديالت مشروع القرار  -٢٢

قد : "العبارة التالية " اجلمعية العامة "عد عبارة   يف الفقـرة األوىل من الديباجة، ُتدرج ب        -١" 
 على متكني اجمللس من عقد      ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ من قرارها    ١٠نصـت يف الفقرة     

، "دورات استثنائية، عند االقتضاء، بناًء على طلب من أحد أعضاء اجمللس حيظى بتأييد ثلث أعضاء اجمللس
 ؛وُيحذف باقي الفقرة حىت هنايتها

 :بعد الفقرة األوىل من الديباجة، ُتدرج الفقرة التالية -٢" 

  واملتعلق بدارفور،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ املؤرخ ٢/١١٥ إىل مقرر جملس حقوق اإلنسان إذ يشري 

 ؛ "مواصلة"، ُتحذف كلمة "احلاجة إىل"يف الفقرة الثانية من الديباجة، بعد كلميت  -٣" 

، ُيستعاض  "دارفور"؛ وبعد كلمة    "البالغ"، ُتحذف كلمة    "قلقة"عد كلمة   ، ب ١يف الفقرة    -٤" 
 الذي مل توقِّع عليه بعض      `اتفاق السالم يف دارفور   `على الرغم من إبرام     : "عـن النص احلايل بالنص التايل     

 ؛"األطراف حىت اآلن

وقِّع بعد على ويدعو أيضاً األطراف اليت مل ت: "يف هنايـة الفقـرة الثانية، ُيدرج ما يلي      -٥" 
 ؛" إىل التوقيع عليه، كما يدعو األطراف كافةً إىل التقيد بوقف إطالق النار`اتفاق السالم يف دارفور`

 :، ُتدرج الفقرة التالية٢بعد الفقرة  -٦" 

 اجملتمع الدويل ككل والبلدان املاحنة والشركاء يف عملية السالم بصورة خاصة إىل الوفاء      يدعـو  
 الدعم، يف مجلة أمور، إىل بعثة االحتاد األفريقي يف السودان اليت جرى متديد واليتها      بـتعهداهتم بـتقدمي   

مؤخراً، وتقدمي مساعدة مالية وتقنية عاجلة وكافية إىل حكومة السودان وإىل اهليئات ذات الصلة التابعة               
 للدولة وغري التابعة هلا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان؛

 ُتدرج `يرأسها`؛ وبعد كلمة  `عاجلة`، ُتحذف كلمة    `تقييم`ة  ، بعد كلم  ٣يف الفقرة    -٧" 
رئيس اجمللس وتشمل أعضاء مكتب اجمللس ومنسقي اجملموعات اإلقليمية األعضاء أيضاً يف `: العبارة التالية

 ."`اجمللس

 .ببيان يتعلق مبشروع املقرر) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية(وأدىل ممثل اجلزائر  -٢٣
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 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب من آثار               ١٥٣وفقـاً للمادة    و -٢٤
 A/HRC/S-4/L.2 ومشروع القرار    A/HRC/S-4/L.1على مشروع القرار     )٢(إداريـة وآثار يف امليزانية الربناجمية     

انظر ( اليت سحبت مجيعها     A/HRC/S-4/L.3 الوارد يف الوثيقة     A/HRC/S-4/L.1والـتعديل على مشروع القرار      
 ). أعاله١٢الفقرة 

 .واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت -٢٥

وأدىل ببـيانات تعلـيالً للتصـويت بعد التصويت ممثلو االحتاد الروسي، أذربيجان، إكوادور، أملانيا،                -٢٦
مبيا، الصني، غواتيماال، فرنسا،    ، الربازيل، تونس، زا   )بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي    (إندونيسـيا، باكستان    

، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى     )بالنيابة عن جامعة الدول العربية    (فنلـندا، كوبـا، اململكة العربية السعودية        
 . وآيرلندا الشمالية، اهلند، هولندا

دورة االستثنائية  ويف اجللسـة ذاهتـا، وبعد النظر يف مشروع املقترح واختاذ إجراء بشأنه وقبل اختتام ال                -٢٧
 .الرابعة أدىل املراقب عن السودان ببيان بناًء على اقتراح من رئيس اجمللس

 . ٤/١٠١-ولالطالع على نص املقرر كما اعتمد، انظر الفصل األول، املقرر د إ -٢٨

  تقرير مقدم إىل اجلمعية العامة عن الدورة االستثنائية الرابعة للمجلس�ثالثاًً 

، اعتمد مشروع التقرير رهناً بالتشاور      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣رابعة املعقودة يف    يف اجللسـة ال    -٢٩
 .وعهد إىل املقرر بوضعه يف صيغته النهائية

                                                      

 . املرفق األولانظر )٢(
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 املرفق األول

 ما يترتب على املقرر الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية الرابعة
 )٣(من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

 ، املعنونA/HRC/S-4/L.1 شفوي من األمانة بشأن مشروع القرار بيان
 "حالة حقوق اإلنسان يف دارفور"

 ، ُيقرر جملس حقوق اإلنسان     A/HRC/S-4/L.1 من منطوق مشروع القرار      ٣مبوجـب أحكـام الفقرة       -١
 :ما يلي

الة حقوق اإلنسان يف    أن ُيوفـد بعـثة تقييم عاجلة إىل دارفور ترأسها املقررة اخلاصة املعنية حب              )أ( 
 .السودان وأن يطلب إىل البعثة أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الرابعة

 ٢٧٠ ٥٥٠ويف حال اعتماد مشروع القرار من ِقَبل جملس حقوق اإلنسان، تنشأ احتياجات ُتقدَّر مببلغ                -٢
السفر واألمن واملساعدة املؤقتة العامة يف       من املنطوق، وذلك لتغطية      ٣دوالراً لتنفيذ األنشطة املطلوبة يف الفقرة       

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني 

 اعتمادات هلذه األنشطة اإلضافية، ولذلك      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ومل ُتدرج يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني         -٣
 . دوالرا٢٧٠ً ٥٥٠وذلك مببلغ " حقوق اإلنسان" املعنون ٢٣مطلوب موارد إضافية حتت الباب 

 ، املعنونA/HRC/S-4/L.2 من األمانة بشأن مشروع القرار بيان شفوي
 "حالة حقوق اإلنسان يف دارفور"

 ، يقرِّر جملس حقوق اإلنسان     A/HRC/S-4/L.2 من منطوق مشروع القرار      ٦مبوجـب أحكـام الفقرة       -١
 :ما يلي

أعضاء املكتب أن يوفد بعثة لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور يقودها رئيس اجمللس وتشمل  )أ( 
 ومنسـقي اجملموعـات اإلقليمية األعضاء يف اجمللس، وأن يطلب كذلك إىل البعثة أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف                   

 .دورته الرابعة

 ٢٧٥ ٥١٠ويف حال اعتماد مشروع القرار من قبل جملس حقوق اإلنسان، تنشأ احتياجات تقدَّر مببلغ                -٢
 من منطوق مشروع القرار لتغطية السفر واألمن واملساعدة املؤقتة          ٦ الفقرة   دوالرات لتنفيذ األنشطة املطلوبة يف    

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦العامة يف فترة السنتني 

                                                      

 . أعاله٢٥ إىل ١٨ والفقرات من ١٢انظر الفقرة  )٣(
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 اعتمادات هلذه األنشطة اإلضافية، ولذلك      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ومل تدرج يف امليزانية الربناجمية للفترة الزمنية         -٣
 ".حقوق اإلنسان"نون  من امليزانية املع٢٣مطلوب موارد إضافية يف إطار الباب 

 ، املعنونA/HRC/S-4/L.3بيان شفوي من األمانة بشأن مشروع القرار 
 "حالة حقوق اإلنسان يف دارفور"

 ، ُيقرر جملس حقوق اإلنسان     A/HRC/S-4/L.1 من منطوق مشروع القرار      ٣مبوجـب أحكـام الفقرة       -١
 :ما يلي

ور، يقودها رئيس اجمللس وتشمل أعضاء املكتب أن يوفد بعثة لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارف )أ( 
ومنسقي اجملموعات اإلقليمية األعضاء يف اجمللس، وكذلك املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، 

 .وأن يطلب كذلك إىل البعثة أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الرابعة

 دوالراً لتنفيذ   ٣٦٤ ٥٥٠القرار نشأت احتياجات تقدَّر مببلغ      وإذا اعتمد جملس حقوق اإلنسان مشروع        -٢
، لتغطية السفر واألمن واملساعدة املؤقتة A/HRC/S-4/L.1 من منطوق القرار  ٣األنشطة املطلوبة يف تعديل الفقرة      

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦العامة يف فترة السنتني 

اعتمادات هلذه األنشطة اإلضافية، ولذلك      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ومل ُتدرج يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني         -٣
 .  دوالرا٣٦٤ً ٥٥٠، وذلك مببلع "حقوق اإلنسان" من امليزانية املعنون ٢٣مطلوب موارد إضافية يف إطار الباب 
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 املرفق الثاين

 قائمة بالوثائق الصادرة للدورة االستثنائية الرابعة للمجلس

 وثائق صادرة يف السلسلة العامة

 الرمز  

 موجهة من املمثل الدائم لفنلندا      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ مؤرخة   رسالة
 لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان 

 A/HRC/S-4/1 

 موجهة من السيد أنطونيو     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٧رسـالة مؤرخـة     
 إىل رئيس جملس كاسيسي، الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور،

 حقوق اإلنسان 

 A/HRC/S-4/2 

 موجهة من السيد خوان منديس، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨رسالة مؤرخة 
املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية، إىل رئيس جملس حقوق 

 اإلنسان 

 A/HRC/S-4/3 

السيدة سيما مسر،    موجهة من    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١١رسالة مؤرخة   
املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، إىل رئيس جملس حقوق            

 اإلنسان 

 A/HRC/S-4/4 

 وثائق صادرة يف السلسلة احملدودة

 الرمز  

 A/HRC/S-4/L.1  مشروع قرار: حالة حقوق اإلنسان يف دارفور

 A/HRC/S-4/L.2  مشروع قرار: حالة حقوق اإلنسان يف دارفور

تعديـالت عـلى مشـروع القرار      : حالـة حقـوق اإلنسـان يف دارفـور        
A/HRC/S-4/L.1 

 A/HRC/S-4/L.3 

 وثائق صادرة يف السلسلة احلكومية

 الرمز  

 موجهة من البعثة الدائمة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٤مذكرة شفوية مؤرخة 
مانة جملس حقوق   جلمهورية السودان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أ         

 اإلنسان 

 A/HRC/S-4/G/1 
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 موجهة إىل أمانة جملس     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨مذكرة شفوية مؤرخة    
حقوق اإلنسان من البعثة الدائمة جلمهورية السودان لدى مكتب األمم املتحدة           

 يف جنيف

 A/HRC/S-4/G/2 

 وثائق صادرة يف سلسلة املنظمات غري احلكومية

 الرمز  

 A/HRC/S-4/NGO/1  "٢١مشال جنوب " مكتوب مقدم من منظمة بيان

 A/HRC/S-4/NGO/2  بيان مكتوب مقدم من منظمة حقوق اإلنسان أوالً

 A/HRC/S-4/NGO/3  بيان مكتوب مقدم من منظمة بناي بريث الدولية

 A/HRC/S-4/NGO/4  بيان مكتوب مقدم من رابطة مواطين العامل

 A/HRC/S-4/NGO/5  حتاد اللوثري العامليبيان مكتوب مقدم من اال

 A/HRC/S-4/NGO/6  بيان مكتوب مقدم من اجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية

 A/HRC/S-4/NGO/7  بيان مكتوب مقدم من منظمة العفو الدولية

 A/HRC/S-4/NGO/8  بيان مكتوب مقدم من املؤمتر اليهودي العاملي

 A/HRC/S-4/NGO/9  العاملية ملناهضة التعذيببيان مكتوب مقدم من املنظمة 

 A/HRC/S-4/NGO/10  بيان مكتوب مقدم من اللجنة اليهودية األمريكية

- - - - - 


