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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 جدول األعمال من ١٠البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

 ، الوالايت املتحدة األمريكية: مشروع قرار*، قطر، مصر†، السودان‡تونس  

تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسني  حالنية حقنيوق اإلنسنيان    .../٣٦  
 السودان

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
وإذ يشةر إىل اإلعةة ن العةةامل  حلقةوق اإلنسةةان، والعهةةد الةدوي اخلةةا  ابحلقةةوق املدنيةة   

والسياسةةي ، والعهةةد الةةدوي اخلةةا  ابحلقةةوق االقتصةةادي  واالجتماعيةة  والثقاةيةة ، ولةةر ذلةة  مةةن 
 صكوك حقوق اإلنسان الدولي  ذات الصل ،

وإذ يشةر أيضةا   إىل قةةرا  اجلمعية  العامة  ٢5١/6٠ املةةخ   ١5 آذا /مةا   ٢٠٠6 وقةةرا    
 جملس حقوق اإلنسان ١/5 و٢/5 املخ خني ١8 حزيران/يونيه ٢٠٠٧،

 ،٢٠١٠أيلول/سبتمرب  3٠املخ    33/٢6إىل قرا  جملس حقوق اإلنسان  وإذ يشر كذل  
وإذ يشةدد علةة  أن الةةدول هةة  املسةةخول  يف املقةا  األول عةةن تعزيةةز ومحايةة  مجيةة  حقةةوق  
 اإلنسان،
ابلسياسةةةات اإلنسةةةاني  اجلديةةةدة حلكومةةةة  السةةةودان، الةةة  تةةةدعو إىل وصةةةةول  وإذ يرحةةة  

املسةةةاعدة اإلنسةةةاني  وسةةةرع  ومةةةن دون عوا ةةةه، ويف الوقةةةة نلسةةةه، يشةةة   احلكومةةة  علةةة  محايةةة  
علة  تكثيةم مسةاعيها ا  املساعدات اإلنساني  وتوةرها للسكان احملتاجني، ويش   احلكوم  أيضة

 الرامي  إىل االستمرا  يف التزامها وتلبي  االحتياجات اإلنساني  يف املناطه املتضر ة من النزاع،
__________ 

 ابسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموع  الدول األةريقي . ‡
 دول  لر عضو يف جملس حقوق اإلنسان. †
 األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموع  الدول العروي .ابسم الدول  *
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 وعمل اخلبر املستقل املعين حبال  حقوق اإلنسان يف السودان؛ يرح  -١ 
ابلتقريةةر الةةذ  قدمةةه اخلبةةر املسةةتقل إىل جملةةس حقةةوق اإلنسةةان يف  حيةةيع علمةةا   -٢ 

 ؛(٢)، ووتعليقات حكوم  السودان عل  ما جاء ةيه(١)ه السادس  والث ثنيدو ت
إىل تعةةاون حكومةة  السةةودان مةة  اخلبةةر املسةةتقل لتمكينةةه مةةن أداء  يشةةر وتقةةدير -3 

 واليته، وإىل إع ن احلكوم  التزامها مبواصل  هذا التعاون؛
إىل اخلبةةةر املسةةةتقل العمةةةل مةةة  مجيةةة  الشةةةركاء املعنيةةةني مةةةن أجةةةل تةةةوةر  يطلةةة  -٤ 

 دان، والوكةاالتومة  السةو املساعدة التقني  ويف جمال وناء القةد ات للكيةا ت املصتصة  التاوعة  حلك
 الوطني ، وأصحاب املصلح  اآلخرين؛

يف السةودان  إىل النتا ج ال  حققهةا حةا اآلن احلةوا  الةوطين املسةتمر يشر وتقدير -5 
ودانيني، صلح  السةهبدف الوصول إىل س   دا م، ويش   عل  املشا ك  الشامل  جلمي  أصحاب امل
وشةلاف  ل لل مية ويش   مجي  اجلهات صاحب  املصلح  علة  ييةة  ويةة  مواتية  إلجةراء حةوا  شةام

 وذ  مصداقي ؛
األعمال حكوم  السودان عل  متديد اإلع ن األحاد  اجلان  ووقم  يش   -6 

لقتاليةةة  ألعمةةةال الالعدا يةةة ، ويةةةدعو ا موعةةةات املسةةةلح  املتبقيةةة  إىل إعةةة ن وقةةةم لةةةر مشةةةرو  
 والتلاوض حبسن ني  من أجل التوصل إىل وقم دا م إلط ق النا ؛

إىل استضةةاة  السةةودان مةةةات آالف ال جةةةني مةةن ولةةدان جمةةاو ة  يشةةر وتقةةدير -٧ 
ة للمتضةر ين ذة للحيةات إنساني  من أجل تةوةر تةدخ ت منقةوولدان يف املنطق  وةتحه أ وع  ممرا

 من النزاع وا اع ؛
اجلهود املتواصل  ال  تبذهلا حكوم  السودان مةن أجةل تنليةذ توصةيات  ي حظ -8 

 االستعراض؛ م  عملي  االستعراض الدو   الشامل ال  قبلتها، ويش   احلكوم  عل  مواصل  تعاوهنا
يةد مةن التطةو ات اإلياوية ، مثةل ةصةل مكتة  املةدع  العةا  العدا  ي حظ أيضة -٩ 

ق اإلنسةةةةان ني  حلقةةةةو يف اآلونةةةة  األخةةةةرة عةةةةن ووا ة العةةةةدل، وتعيةةةةني   ةةةةيس الل نةةةة  الوطنيةةةة  السةةةةودا
سلح  يف دا ةةو ، من حرك  التمرد املا  عضو  ٢5٩، والعلو الرائس  عن ٢٠١٧أاي /مايو  ١6 يف

عةا  الةذ  أعلةن سةن ، وينةوه ابلعلةو ال ١٢لسة ن ملةدة وكذل  عن قسيسني كان قد حكةم عليهمةا اب
 ٤ويف  نسةان،عن ممثل  ا تمة  املةدو والناشةطني يف جمةال حقةوق اإل ٢٠١٧آب/ألسطس  ٢٩يف 

 أيلول/سبتمرب اإلةراج وكلال  عن ممثل  ا تم  املدو؛
ابمل حظةةات الةة  قةةدمها اخلبةةر املسةةتقل يف تقريةةره، وحيةةن حكومةة  السةةودان  ينةةوه -١٠ 

علةةةةة  كلالةةةةة  احةةةةةرتا  حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان جلميةةةةة  األةةةةةةراد، وتعةةةةةرب عةةةةةن القلةةةةةه إواء حةةةةةواد  املضةةةةةايق  
واالعتقال التعسل  واالحت او للةرتات طويلة ، مبةا يف ذلة  يف حةه الطة ب واملةداةعني عةن حقةوق 

 تم  املةدو، وإواء القيةود امللرو ة  علة  احلةه يف حرية  التعبةر وتكةوين اإلنسان وأعضاء منظمات ا
اجلمعيةةةات والت مةةة  السةةةلم ، واسةةةتمرا  الرقاوةةة  اإلع ميةةة ، ويف الوقةةةة نلسةةةه حيةةةن احلكومةةة  علةةة  
احةةرتا  التزامايةةا وتعهةةدايا الدسةةتو ي  والدوليةة  والتصةةد  ملسةةال  هةةد  أمةةاكن العبةةادة والتقةةا ير الةةوا دة 

 ايق  الزعماء الدينيني؛عن مض
__________ 

(١) A/HRC/36/63.  

(٢) A/HRC/36/63/Add.1.  
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علةة  أن إجةةراء اقيقةةات يف االعتةةداءات واالنتهاكةةات املزعومةة  حلقةةوق  يشةةدد -١١ 
اإلنسان من مجي  األطراف وحماسةب  اجلنةاة ينب ة  أن تكةون مةن أوىل أولةوايت حكومة  السةودان، 

للحكومةة  مةة  اإلشةةا ة يف إىل الةةرأ  القا ةةل نن مةةن شةةان جعةةل كاةةة  الوكةةاالت واملكاتةة  التاوعةة  
متماشي  م  تعهدات الدول  والتزامايا الدولي  يف جمال حقوق اإلنسان أن يةخد  إىل اسةني ويةة  

 حقوق اإلنسان يف السودان؛ 
إواء االنتهاكةةةات أو االعتةةةداءات املزعومةةة  علةةة  حقةةةوق  يعةةةرب عةةةن ابلةةة  القلةةةه -١٢ 

اجلنسة  واجلنسةاو، وحيةن اإلنسان يف منةاطه النةزاع، مبةا يف ذلة  تلة  الة  تنطةو  علة  العنةم 
 األطراف عل  محاي  املدنيني والسع  إىل اقيه الس  ؛

الدول األعضاء وملةوض األمةم املتحةدة السةام  حلقةوق اإلنسةان ووكةاالت  حين -١3 
األمم املتحدة ذات الصل  واجلهات األخرى صاحب  املصلح  علة  دعةم اجلهةود الة  تبةذهلا حكومة  

ا ، و يةةةة  مواصةةةةل  اسةةةةني حالةةةة  حقةةةةوق اإلنسةةةةان يف البلةةةةد، مةةةةن خةةةة ل السةةةةودان وةقةةةةا  هلةةةةذا القةةةةر 
 االست او  لطلبات احلكوم  املتعلق  ابملساعدة التقني  ووناء القد ات؛

إىل امللو ةةةةي  السةةةةامي  أن تةةةةوةر، مبةةةةا يراعةةةة  توصةةةةيات اخلبةةةةر املسةةةةتقل،  يطلةةةة  -١٤ 
املسةةاعدة التقنيةة  وونةةاء القةةد ات اسةةت او  لطلةة  حكومةة  السةةودان املتعلةةه وةةدعم السةةبل الكليلةة  
وتحسةةني حالةة  حقةةوق اإلنسةةان يف البلةةد وو يةة  تقةةدب الةةدعم هلةةذا البلةةد مةةن أجةةل وةا ةةه ابلتزاماتةةه 

 ق اإلنسان؛وتعهداته يف جمال حقو 
 أن ميدد لسن  واحدة والي  اخلبر املستقل؛ يقر  -١5 
إىل اخلبر املستقل أن يقد  إىل جملةس حقةوق اإلنسةان تقريةرا  عةن تنليةذ  يطل  -١6 

واليتةةه يضةةم تنه توصةةيات ةيمةةا يتعلةةه ابملسةةاعدة التقنيةة  وونةةاء القةةد ات، لكةة  ينظةةر ةيةةه ا لةةس يف 
 دو ته التاسع  والث ثني؛

حبكومةةةة  السةةةةودان أن تواصةةةةل تعاوهنةةةةا الكامةةةةل مةةةة  اخلبةةةةر املسةةةةتقل وأن  يهيةةةة  -١٧ 
تسةةةتمر يف السةةةماو ابلوصةةةول اللعلةةة  إىل مجيةةة  منةةةاطه البلةةةد لزاي يةةةا واالجتمةةةاع وكةةةل اجلهةةةات 

 اللاعل  املعني ؛
إىل امللو ي  السةامي  أن تةوةر مجية  املةوا د املالية  والبشةري  ال ومة  لةدعم  يطل  -١8 
 ملستقل يف تنليذ واليته؛اخلبر ا

نن حالةةة  حقةةةوق اإلنسةةةان يف السةةةودان تةةةوةر املعلومةةةات لعمليةةة  إنشةةةاء  يعةةةرتف -١٩ 
جملس حقوق اإلنسان والايٍت متصل  ابلسودان وجتديدها ونقلهةا، وحيةن حكومة  السةودان علة  

التحسةةن التعةةاون مةة  اخلبةةر املسةةتقل وامللو ةةي  السةةامي  واجلهةةات األخةةرى صةةاحب  املصةةلح  لعةةل  
املتواصل واملطةرد حلالة  حقةوق اإلنسةان يف السةودان ييفسةهم يف انتقةال الوالية  يف هناية  املطةاف مةن 

 اخلبر املستقل إىل آلي  أخرى مناسب  من آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛
 من جدول األعمال. ١٠النظر يف هذه املسال  يف إطا  البند  يقر  -٢٠ 

    


