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(A)     GE.07-15293    141207    141207 

                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة السادسة

  من جدول األعمال٤البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 مشروع قرار ): باسم االحتاد األورويب (*، الربتغال)ريقيةباسم جمموعة الدول األف(مصر 

  فريق اخلرباء التابع جمللس حقوق اإلنسان واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور-/...٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

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

  ،    ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران    ٢٠          ، املؤرخ  ٣ / ١-             إىل قراراه إ ت            ً  وإذ يشري أيضاً  

  ) A/HRC/6/19 (                                                                     بالتقرير املقدم من فريق اخلرباء عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور                    يرحـب    - ١ 
                                   وبالردود اليت قدمتها حكومة السودان؛

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

                                                                     حكومة السودان لتنفيذ التوصيات اليت حددها فريق اخلرباء، ولكنه                            باجلهود اليت تبذهلا           يعـترف    - ٣ 
                                                  ً     ً                                       يعرب عن قلقه لعدم تنفيذ توصيات عديدة حىت اآلن تنفيذاً كامالً ألسباب عديدة حبيث تفضي إىل حتقيق املستوى 

                                                               املستحب الوصول إليه فيما يتعلق بتحسني حالة حقوق اإلنسان يف دارفور؛

 

                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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                                                                        نه مل يتم حىت اآلن مساءلة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة السابقة واجلارية                           قلقه اخلاص أل           يعرب عن  - ٤ 
                                                                                                              حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف دارفور عن اجلرائم اليت ارتكبوها وحيث حكومة السودان على التصدي                

                 والقانون اإلنساين                                                                                                هلـذه املسـألة على وجه السرعة بإجراء حتقيق شامل يف مجيع مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان                 
                                                         الدويل وذلك بإحضار مرتكيب هذه االنتهاكات بسرعة أمام القضاء؛

                                                                                          حكومة السودان على مواصلة وتكثيف جهودها لتنفيذ التوصيات اليت عينها فريق اخلرباء               حيث - ٥ 
     ً                              وفقاً لألطر الزمنية واملؤشرات احملددة؛

                                    ا فيها مفوضية األمم املتحدة حلقوق                                                      هيـئات األمـم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة، مب               دعـو    ي - ٦ 
                                                                                                      إىل أن تستمر يف تقدمي الدعم واملساعدة التقنية للسودان لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء ويناشد املاحنني                          اإلنسـان،   

                                                                مواصلة توفري املساعدة املالية والتقنية واملعدات الالزمة يف هذا الصدد؛

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

             اجملال اإلنساين؛

       ّ   ق، ويسلّم                                                                                          املوقعني على اتفاق السالم لدارفور إىل االمتثال اللتزاماهتم القائمة مبوجب ذلك االتفا                يدعو - ٨ 
                     ً                                                                        ً                                 بالـتدابري اليت اختذت فعالً لتنفيذه، ويدعو األطراف غري املوقعة عليه إىل االنضمام إليه وااللتزام به امتثاالً لقرارات األمم                   

  . ٨ / ٤                          من قرار جملس حقوق اإلنسان  ٥                                  املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك الفقرة 

- - - - - 

 


