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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال١٠البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

، *، إيطالـيــا، استونيا   *، أملانـيــا، آيرلـندا    *إسـبانيا 
، اجلمهورية  *، بولـنـدا  *، بلغاريـا  *، بلجـيكا  *الـربتغال 

، سلوفينيا،  *، رومانـيا، سلوفاكيا   *، الدامنـرك  *التشـيكية 
، *، لكسمربغ *، التفيـا *، قربص *، فرنسا، فنلندا  *السـويد 
 ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا      *، مالطة *ليتوانـيا 

 رمشروع قرا: *، هولندا، اليونان*، هنغاريا*الشمالية، النمسا 

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

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني         إذ يسترشـد   
 اخلاصني حبقوق اإلنسان،

تزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات      مـن جديـد أن على مجيع الدول األعضاء ال         وإذ يؤكـد     
 ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني   حسبما ينص عليه  األساسـية   

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

 ،٢٠٠٦مارس /ار آذ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري 

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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 ٥/٢ه وقرار "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       "املعنون   ٥/١ ه إىل قرار  وإذ يشري  
 املؤرخني  "مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان           "املعنون  

  وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،ادي مهمتهتؤ  الوالية سوفة، مؤكداً أن صاحب٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

 ،٥/١ تقييماً لوالية املقررة اخلاصة اختذ شكل حوار تفاعلي خالل دورة اجمللس احلالية، وفقاً لقراره وقد أجرى 

 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٨٢ قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يعيد تأكيد 

تعلق حبالة حقوق اإلنسان يف مجيع مناطق السودان الذي قدمته املقررة         يف اعتـباره التقرير امل     وإذ يضـع   
 ، وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيه،)A/62/354(اخلاصة 

، )A/HRC/6/19( بالتقرير الذي قدمه فريق اخلرباء املعين حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور             وإذ يرحـب   
 وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيه،

سيما إزاء الوترية البطيئة   الو بالغ القلق إزاء حالة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء السودان،            يسـاوره وإذ   
 لتنفيذ اتفاق السالم الشامل، واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ال تزال ترتكب يف منطقة دارفور،

 اته، بالتعاون البناء الذي أبدته حكومة السودان مع اجمللس وآليوإذ يقر 

 متديد والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان لسنة واحدة، ويطلب   يقـرر  -١ 
 :إىل املقررة اخلاصة ما يلي

 أن ترصد حالة حقوق اإلنسان يف السودان؛ )أ( 

 أن تعزز فعالية الدعم الدويل التقين واملايل املقدم إىل السودان يف ميدان حقوق اإلنسان؛ )ب( 

، فضالً عن مجيع التقارير املتبقية،      ٢٠٠٨أن تقدم إىل اجمللس تقريراً سنوياً كامالً قبل هناية عام            )ج( 
 وفقاً لربنامج عمله السنوي؛

 التعاون تعاوناً كامالً مع املقررة اخلاصة، واالستجابة للطلبات         حكومة السودان على مواصلة    حيـث  -٢ 
 ا بكل ما يلزم من معلومات متكِّنها من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛وتزويدهالسودان املقدمة منها لزيارة 

 األمـني العـام إىل أن يـزود املقررة اخلاصة بكل ما يلزمها من مساعدة لتمكينها من                 يدعـو  -٣ 
 االضطالع بواليتها على أكمل وجه؛

ملفوضية السامية حلقوق    مجيع هيئات ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك ا           يدعـو  -٤ 
اإلنسـان، إىل تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل السودان يف جمال حقوق اإلنسان، ويهيب باملاحنني أن يواصلوا                 

 .أيضاً تقدمي املساعدة املالية والتقنية من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف السودان

----- 


