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(A)     GE.07-15286    141207    141207 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٤البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 مشروع قرار): ةباسم اجملموعة األفريقي(مصر 

  والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان-/...٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 مبـبادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين            إذ يسترشـد   -١ 
 الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،

الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        أن على مجيع     وإذ يؤكـد مـن جديـد       -٢ 
واحلريات األساسية وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني               

 اخلاصني حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

 / نيسان٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٨٢نة حقوق اإلنسان    قـرار جل  وإذ يؤكـد مـن جديـد أيضـاً           -٣ 
 ،٢٠٠٥أبريل 

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  -٤ 

بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم " املعنون ٥/١إىل القـرار    وإذ يشـري أيضـاً       -٥ 
ك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس        مدونة قواعد السلو  " املعنون   ٥/٢والقـرار   " املـتحدة 

، ويؤكد أن صاحب الوالية سيؤدي مهمته وفقاً هلذين         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  " حقـوق اإلنسـان   
 القرارين ومرفقاهتما،
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 التقرير الذي قدمته املقررة اخلاصة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجيع            وإذ يضـع يف اعتـباره      -٦ 
  وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيه، (A/62/354)لسودان مناطق ا

  والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان،وقد استعرض -٧ 

 متديد والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان لسنة واحدة،             يقرر -١ 
 ؛٢٠٠٥/٨٢وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان 

 حكومة السودان على مواصلة التعاون بالكامل مع املقررة اخلاصة واالستجابة           حيـث  -٢ 
لطلـباهتا اخلاصة بزيارة السودان وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من االضطالع بواليتها               

 مبزيد من الفعالية؛

طار واليتها وأن    من املقررة اخلاصة أن ُتجري تقييماً الحتياجات السودان يف إ          يـرجو  -٣ 
تعبئ الدعم التقين واملايل الدويل الالزم للسودان يف ميدان حقوق اإلنسان، ويدعو هيئات األمم املتحدة               
ووكاالهتـا املختصـة، مبـا يف ذلـك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إىل االستمرار يف تقدمي الدعم           

 إىل املاحنني أن يواصلوا أيضاً تقدمي       ويطلب واملسـاعدة التقنـية إىل السودان يف ميدان حقوق اإلنسان،         
 املساعدة املالية والتقنية واملعدات الالزمة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف السودان؛

املقررة اخلاصة أن تقدم تقريرها السنوي الذي مل تقدمه بعد إىل اجمللس  منويرجو أيضاً  -٤ 
وأن تقدم تقريرها التايل إىل اجمللس يف دورته التاسعة  ٢٠٠٨مارس /يف دورته السابعة اليت سُتعقد يف آذار

 ؛٢٠٠٨سبتمرب /اليت سُتعقد يف أيلول

من املقررة اخلاصة أن تكفُل متابعة فعالة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات            يـرجو كذلك     -٥ 
 هذا  وأن تعزز ) A/HRC/5/6(القصـرية األجل واملتوسطة األجل احملددة يف التقرير األول لفريق اخلرباء            

التنفيذ بإجراء حوار صريح وبناء مع حكومة السودان، على أن تضع يف اعتبارها التقرير النهائي لفريق                
وردود احلكومة عليه، وأن تدرج املعلومات املتعلقة هبذا الشأن يف تقريرها إىل            ) A/HRC/6/19(اخلرباء  

 اجمللس يف دورته التاسعة؛

 املقررة اخلاصة كل املساعدة الالزمة لتمكينها من       إىل األمني العام أن يقدم إىل     يطلـب    -٦ 
 .أداء واليتها بالكامل، مبا يف ذلك السماح بإجراء أي مشاورات الزمة يف هذا الشأن

 ـ ـ ـ ـ ـ


