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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية

  من جدول األعمال٢البند 

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

 مشروع مقرر: )باسم االحتاد األورويب(فنلندا 

  دارفور-/...٢٠٠٦

 :يقرر جملس حقوق اإلنسان اعتماد النص التايل 

. ُيرحب اجمللس باتفاق دارفور للسالم املوقّع يف أبوجا وبالتدابري اليت اختذت فعالً لتنفيذه -١" 
اق أن تفعل ذلك امتثاالً لقرارات األمم املتحدة        ويدعـو مجيع األطراف اليت مل توقع بعد على ذلك االتف          

 .ذات الصلة

بعني القلق خطورة حالة حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين يف دارفور،          يالحـظ اجمللس     -٢" 
وُيشدد على  . ويدعو إىل وضع حّد فوري لالنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل           

ودان حبماية مجاعة األفراد من االنتهاكات، مبا يف ذلك العنف اجلنسي وغري            االلـتزام األويل حلكومة الس    
وُيناشد مجيع األطراف . ذلك من أشكال العنف القائم على أساس نوع اجلنس واستخدام األطفال اجلنود    

وضـع حد جلميع أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة، مبن فيها                 
 .األطفال، على أال ُتعرقل يف الوقت ذاته عودة مجيع األشخاص املشردين داخلياً إىل ديارهمالنساء و

يالحظ اجمللس أن اتفاق دارفور للسالم ينص على مبادئ تعزيز املساَءلة ومنع اإلفالت              -٣" 
تنفيذ ويدعو مجيع األطراف إىل وضع حّد لإلفالت من العقاب والتعاون تعاوناً كامالً يف              . مـن العقاب  

اتفـاق دارفـور للسالم وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة هبذا اخلصوص، وذلك جبملة أمور من بينها                 
 .املساعدة على تقدمي املسؤولني عن اجلرائم اجلسيمة إىل العدالة مبوجب القانون الدويل
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ىل ضمان  يدعو اجمللس مجيع األطراف، سواء وقّعت اتفاق دارفور للسالم أم مل توقِّعه، إ             -٤" 
وصول مراقيب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املنتشرين يف السودان وصوالً كامالً ال يعيقه 
عائق إىل مجيع األماكن اليت عليهم االضطالع بواجبات فيها، وإىل ضمان تسليم املساعدة اإلنسانية كاملة 

 .وبأمان وبدون أية عوائق إىل احملتاجني إليها يف دارفور

يرحب اجمللس بعالقة التعاون اليت أقامتها حكومة السودان مع املقرر اخلاص املعين حبالة              -٥" 
حقـوق اإلنسـان يف السودان، ويدعو احلكومة إىل مواصلة وتكثيف تعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان                

ق اإلنسان تقدمي ويطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقو. وآلياته عن طريق تنفيذ خمتلف التوصيات
 .تقرير إىل اجمللس يف دورته الثالثة عن التقّدم احملرز هبذا اخلصوص

يدعو اجمللس اجملتمع الدويل عموماً والبلدان املاحنة وشركاء السالم خصوصاً إىل الوفاء             -٦" 
 ". حقوق اإلنسانبتعهداهتم بتقدمي الدعم واملساعدة املالية والتقنية العاجلة والكافية يف جمال تعزيز ومحاية

 ـ ـ ـ ـ ـ


