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(A)     GE.07-15194    121207    121207 

                جملس حقوق اإلنسان
          السادسة      الدورة
                 من جدول األعمال ٤      البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  ،  *         ، بلغاريا *        ، بلجيكا *                    ، إيطاليا، الربتغال   *          ، آيرلندا          ، أملانيا  *          ، إستونيا  *         إسـبانيا 
             ، سلوفينيا،   *                     ، رومانيا، سلوفاكيا   *          ، الدامنرك  *                     ، اجلمهورية التشيكية   *        بولـندا 
  ،  *        ، مالطة  *           ، ليتوانيا  *         ، لكسمربغ  *        ، التفيا  *      ، قربص  *                 ، فرنسا، فنلندا   *      السويد

   ،  *    اريا      ، هنغ  *                                                                 اململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا        
           مشروع قرار   *:                                                                        هولندا، اليونان

  فريق اخلرباء املعين حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور-/...٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان، 

  ،    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠        املؤرخ  ٨ / ٤         إىل قراره        إذ يشري  

                  ًً     عده فريق اخلرباء عمالًً                                                                   بالـتقرير النهائي عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور الذي أ                  يرحـب    - ١ 
  ؛ )A/HRC/6/19   ( ٨ / ٤                                                    بالوالية املسندة إليه من جانب جملس حقوق اإلنسان يف قراره 

                                                                        بتعاون حكومة السودان ويرحب باحلوار الصريح والبناء بني احلكومة وفريق اخلرباء؛      يعترف  - ٢ 

                       فريق اخلرباء، ولكنه                                                                    باجلهود اليت تبذهلا حكومة السودان لتنفيذ التوصيات اليت حددها                 يعـترف    - ٣ 
                                            ً     ً                                                           يعـرب عـن قلقه لعدم تنفيذ معظم التوصيات تنفيذاً كامالً حىت اآلن ولكوهنا مل تفض إىل حتسني حالة حقوق                    

                                                            اإلنسان يف دارفور ولكون احلكومة قد تقاعست عن تنفيذ عدة توصيات؛
                 ــــــــــــــــ

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *

Distr. 
LIMITED 

A/HRC/6/L.39 
11 December 2007 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/6/L.39 
Page 2 

 

                                                                             اص ألنه مل يتم حىت اآلن مساءلة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة السابقة واجلارية                       قلقه اخل          يعرب عن  - ٤ 
                                                                                                              حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف دارفور عن اجلرائم اليت ارتكبوها وحيث حكومة السودان على التصدي                

                        ات حقوق اإلنسان والقانون                                                                         على وجه السرعة ملسألة اإلفالت من العقاب بإجراء حتقيق شامل يف مجيع مزاعم انتهاك
                                                                                                   اإلنساين الدويل وذلك بإحضار مرتكيب هذه االنتهاكات بسرعة أمام القضاء وبالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية؛

                                                                                           حكومة السودان على مواصلة وتكثيف جهودها لتنفيذ، دومنا تأخري، التوصيات اليت عينها               حيث - ٥ 
             ؤشرات احملددة؛               ً                  فريق اخلرباء وفقاً لألطر الزمنية وامل

                                                                                    هيـئات األمـم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة حلقوق                     دعـو    ي - ٦ 
                                                                                       ً                إىل أن تستمر يف تقدمي الدعم واملساعدة التقنية للسودان لتنفيذ هذه التوصيات ويناشد املاحنني أيضاً                          اإلنسـان،   

    دد؛                                             مواصلة توفري املساعدة املالية والتقنية يف هذا الص

                                                                          مجيع األطراف لوقف مجيع أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيز بوجه خاص                إىل                 يكـرر دعوته     - ٧ 
                                                            ً                                                        عـلى الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء، واألطفال، واملشردون داخلياً، واملدافعون عن حقوق اإلنسان والعاملون يف                

             اجملال اإلنساين؛

      ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ٢٠                             حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور حىت                           جتديد والية فريق اخلرباء املعين      يقرر  - ٨  
                  املمثلة اخلاصة لألمني                                                                                     وهـو الفريق الذي ترأسه املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان يف السودان، والذي يتألف من    

                 إجراءات موجزة أو                                  املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو ب            واملقرر اخلاص    ،      املسلحة                              العام املعنية باألطفال والرتاعات 
                       األمني العام املعين حبقوق     وممثل  ،                                                                         واملمـثلة اخلاصـة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان          ً ً،       تعسـفا 

                                                      وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                  التعذيب      مبسألة                    واملقرر اخلاص املعين       ،                        ً     اإلنسـان للمشردين داخلياً   
  :                           ، وذلك من أجل القيام مبا يلي                              العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه                         قررة اخلاصة املعنية مبسألة     ، وامل                    الالإنسانية أو املهينة

                                                                                                  مواصلة تأمني متابعة وتنفيذ التوصيات قصرية األجل بفعالية وهي التوصيات اليت عينها يف تقريره                ) أ (  
                            ك بإجراء حوار صريح وبناء مع                                                       وتقيـيم أثـرها عـلى حالة حقوق اإلنسان يف دارفور وذل       ) A/HRC/5/6 (      األول  

               حكومة السودان؛

                                                                                                       تـأمني مـتابعة وتنفيذ التوصيات متوسطة األجل بفعالية، وهي التوصيات اليت عينها يف تقريره األول                  ) ب (  
                                                                                         وتقييم أثرها على حالة حقوق اإلنسان يف دارفور وذلك بإجراء حوار صريح وبناء مع حكومة السودان؛

                                                                   على دعوة من حكومة السودان، لتقييم حالة تنفيذ توصيات الفريق وأثرها؛                   زيارة دارفور، بناء   ) ج (  

  .                                                                           تقدمي تقرير عن حالة تنفيذ التوصيات وأثرها إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة  ) د (  

- - - - - 

 


