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 جملس حقوق اإلنسان
 والثالثون تاسعةالدورة ال

 2018أيلول/سبتمرب  10-28
 من جدول األعمال 10 البند

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

لرلنتتتتدا آاململكتتتتة املتلتتتتدة لالعانيتتتتا الع متتتت  و ، †، الستتتتو ان§تتتتتونس ،‡توغتتتتو، *ابكستتتتتان  
 مشروع قرار: الشمالية

تقتتدا املستتاعدة التقنيتتة وبنتتاء القتتدرات لتلستتا حالتتة حقتتوق اإلنستتان  .../39
 السو ان يف

  إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
وإذ يشري إىل اإلعالن العةامل  حلقةوق اإلنسةان، والعهةد الةدوي اخلةا  ابحلقةوق املدنية   

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

وإذ يشةةري أيضةةا   إىل قةةرا  اجلمعيةة  العامةة  251/60 املةةخ   15 آذا /مةةا   2006 وقةةرا    
 جملس حقوق اإلنسان 1/5 و2/5 املخ خني 18 حزيران/يونيه 2007،

 ،2017أيلول/سبتمرب  29املخ    36/26إىل قرا  جملس حقوق اإلنسان  وإذ يشري كذل  
وإذ يشدد علة  أن الةدول هة  املسةخول  يف املقةا  األول عةن تعزيةز ومحاية  مجية  حقةوق  
 اإلنسان،
وصةول املسةاعدة  الرامي  إىل تسهيلابلسياسات اإلنساني  حلكوم  السودان،  وإذ يرحب 

يف الوقة  نسسةه احلكومة  علة  محاية  املسةاعدات  يشةع وإذ اإلنساني  بسرع  ومن دون عوائة،، 
__________ 

 األمم املتحدة األعضاء يف منظم  التعاون اإلسالم .ابسم الدول األعضاء يف  *
  ابسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموع  الدول األةريقي . ‡
 ابسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموع  الدول العربي . §
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يشةةع  احلكومةة  أيضةةا  علةة  تكثيةةا مسةةاعيها الراميةة  إذ اإلنسةةاني  وتوةريهةةا للسةةكان ا تةةاجني، و 
 إىل االستمرا  يف التزامها بتلبي  االحتياجات اإلنساني  يف املناط، املتضر ة من النزاع،

وكةةةاالت األمةةةم املتحةةةدة واملمثةةةل مةةة  اإلجيةةةاا والبنةةةاء احلكومةةة   تعةةةاونب أيضةةةا  رحةةب يوإذ  
القائمة   ةة  اسةم احلكومة  مةن إىل  ىاملسةل،، الةأ أداخلا  لألمني العا  املعين ابألطسال والنزاع 

 م  األمم املتحدة، احلكوم  خط  عمل استكمالتعنيد األطسال واستخدامهم بعد املتعلق  ب
ابستضةاة  حكومة  السةودان مساو ةات السةال  بةني حكومة  جنةو   رحب كةذل يوإذ  

لتنمي ، وإذ يثين عل  دو  املعني  اب السودان واحلركات املعا    حت   عاي  اهليئ  احلكومي  الدولي 
جةة  بتوقيةة  اتسةةاق و   حكومةة  السةةودان يف عمليةة  املساو ةةات، الةةأ تة  ا ةةطلع  بةةه الوسةاط  الةةذ  

 ،2018آ /ألسطس  5سال  يف 
 بعمل اخلبري املستقل املعين حبال  حقوق اإلنسان يف السودان؛ يرحب -1 
تقل إىل جملةةس حقةةوق اإلنسةةان يف ابلتقريةةر الةةذ  قدمةةه اخلبةةري املسةة حيةةيع علمةةا   -2 
 ؛(2)وبتعليقات حكوم  السودان عل  ما جاء ةيه ،(1)والثالثني تاسع دو ته ال

إىل تعةاون حكومةة  السةةودان مة  اخلبةةري املسةتقل لتمكينةةه مةةن أداء  يشةري بتقةةدير -3 
 واليته، وإىل إعالن احلكوم  التزامها مبواصل  هذا التعاون؛

إىل اخلبةةةري املسةةةتقل العمةةةل مةةة  مجيةةة  الشةةةركاء املعنيةةةني مةةةن أجةةةل تةةةوةري  يطلةةةب -4 
املساعدة التقني  ويف جمال بناء القد ات للكيةاتت املختصة  التابعة  حلكومة  السةودان، والوكةاالت 

 املصلح ؛ اجلهات األخرى صاحب الوطني ، و 
ملسةةةةتمر يف إىل النتةةةةائيت الةةةةأ حققهةةةةا حةةةةين ا ن احلةةةةوا  الةةةةوطين ا يشةةةةري بتقةةةةدير -5 
ويشةةةع  علةةة  املشةةةا ك  الشةةةامل  ، هبةةةدل الوصةةةول إىل سةةةال  دائةةةمومةةةا نة س  ةةةذ حةةةين ا ن السةةةودان 
علة  ييئة  بيئة  مواتيةة   املصةلح  اجلهةةات صةاحب ، ويشةع  مجية   السةودانياجلهةات املعنية  جلمية  

 صداقي ؛وامل يشمل اجلمي  ويتسم ابلشساةي إلجراء حوا  
متديد اإلعالن األحاد  اجلانب بوقا األعمال  حكوم  السودان عل  يشع  -6 

العدائيةةة ، ويةةةدعو ا موعةةةات املسةةةلح  املتبقيةةة  إىل إعةةةالن وقةةةا لةةةري مشةةةرو  لألعمةةةال العدائيةةة  
 والتساوض حبسن ني  من أجل التوصل إىل وقا دائم إلطالق النا ؛

 علةة  استضةاة  السةةودان أكثةر مةةن مليةون الجةةجم مةن بلةةدان جمةاو ة وبلةةدان ثةيني -7 
ملتضةةر ين اممةةرات إنسةةاني  مةةن أجةةل تةةوةري تةةدخالت منقةةذة حليةةاة  مخسةة يف املنطقةة  وةتحةةه أخةةرى 

 النزاع؛ من
اجلهةةود املتواصةةل  الةةأ تبةةذهلا حكومةة  السةةودان مةةن أجةةل تنسيةةذ  بتقةةديريالحةة   -8 

توصيات االستعراض الدو   الشامل الأ حظي  بقبوهلا، ويشع  احلكوم  عل  مواصل  تعاوهنةا 
 ؛، مبا يف ذل  مواصل  تنسيذ التوصيات املقبول عملي  االستعراضم  

 ئةةةةيس وتئةةةةب  ئةةةةيس  التطةةةةو ات اإلجيابيةةةة ، مثةةةةل تعيةةةةني بتقةةةةدير يضةةةةا  أ يالحةةةة  -9 
واجلهةةةود الةةةأ ، 2018وأعضةةةاء املسو ةةةي  القوميةةة  حلقةةةوق اإلنسةةةان يف السةةةودان يف نيسةةةان/أبريل 

وعمةةل احلكومةة  وتعاوهنةةا لبشةةر والتهريةةب، حكومةة  السةةودان مةةن أجةةل مكاةحةة  اال ةةا  ابتبةةذهلا 
__________ 

(1) A/HRC/39/71. 
(2) A/HRC/39/71/Add.1. 
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احلملة  املتعلقة  يف سةياق اخلطةوات الةأ اهتةذيا و م  خمتلا الشةركاء يف هةذه ا ةاالت، املستمرين 
املتعلقةة  طةة  العمةةل خل امبراقبةة  األسةةلح  الصةةفرية هبةةدل كسالةة  األمةةن وسةةيادة القةةانون، واسةةتكماهل

 ؛ات املسلح النزاع أثناءماي  األطسال من االنتهاكات حب
ابملالحظات الأ قدمها اخلبري املستقل يف تقريره، وحيث حكومة  السةودان ينوه  -10 

املبلةةع عنهةةا وادث احلةةعلةة  كسالةة  احةةرتا  حقةةوق اإلنسةةان جلميةة  األةةةراد، ويعةةر  عةةن القلةة، إ اء 
 نيوالصةةةحسي لطةةةال ل، مبةةةا يف ذلةةة  املطةةةو لملضةةةايق  واالعتقةةةال التعسةةةس  واالحتعةةةا  املتعلقةةة  اب

تزايد عدد عمليةات احلعةز  واملداةعني عن حقوق اإلنسان وأعضاء منظمات ا تم  املدين، وإ اء
يف حرية  التعبةري وتكةوين اجلمعيةات  وقالقيود املسرو   علة  احلقة عن والرقاب  عل  اجلرائد، ةضال  

سةةتو ي  والتعمةة  السةةلم ، ويف الوقةة  نسسةةه حيةةث احلكومةة  علةة  احةةرتا  التزامايةةا وتعهةةدايا الد
 وصون حري  الدين أو املعتقد؛والدولي  
تحقية، يف االنتهاكةات املزعومةة  للابجلهةود الةأ تبةذهلا حكومة  السةودان  رحةبي -11 

أوىل كةةالراميةة  إىل ساسةةب  اجلنةةاة   هةةاهودجشةةع  يحلقةةوق اإلنسةةان الةةأ ترتكبهةةا مجيةة  األطةةرال، و 
شةةةي  مةةة  امجيةةة  الوكةةةاالت واملكاتةةةب احلكوميةةة  متم جعةةةلالةةةرأ  القائةةةل إن  ويشةةةري إىلأولةةةو ت، 
الدولةةةة  والتزامايةةةةا يف جمةةةةال حقةةةةوق اإلنسةةةةان  كةةةةن أن حيسةةةةن بيئةةةة  حقةةةةوق اإلنسةةةةان  تعهةةةةدات

 السودان؛ يف
يف جمةةةال األمةةةن يف منةةةاط، النةةةزاع يف الةةةأ أ دخلةةة  ابلتحسةةةينات  أيضةةةا  رحةةةب ي -12 

حيةةث حكومةة  السةةودان و  لتطةةو ات،السةودان، ويشةةع  مجيةة  األطةةرال علةة  االسةةتسادة مةةن هةةذه ا
يشةةمل  التعةةاو ات املزعومةة  حلقةةوق اإلنسةةان يف منةةاط، النةةزاع، مبةةا النتهاكةةات أولعلةة  التصةةد  

األطةةرال  مجيةة  ، وحيةةثلعنةةا القةةائم علةة  نةةوع اجلةةنستلةة  الةةأ تنطةةو  علةة  العنةةا اجلنسةة  وا
 عل  محاي  املدنيني والسع  إىل حتقي، السال ؛

حلقةوق اإلنسةان ووكةاالت   األمةم املتحةدة السةامي  ء ومسو الدول األعضا حيث -13 
األمم املتحدة ذات الصل  واجلهات األخرى صاحب  املصلح  عل  دعةم اجلهةود الةأ تبةذهلا حكومة  

هةةذا القةةرا ، بفيةة  مواصةةل  حتسةةني حالةة  حقةةوق اإلنسةةان يف البلةةد، علةة   ةةو يتماشةة  مةة  السةةودان 
 املتعلق  ابملساعدة التقني  وبناء القد ات؛ من خالل االستعاب  لطلبات احلكوم و 

مةةن  إىل املسو ةةي  السةةامي  أن تةةوةر، مبةةا يراعةة  توصةةيات اخلبةةري املسةةتقليطلةةب  -14 
حتسةني حالة  حقةوق اإلنسةةان يف تكسةل سةبل ب، املسةاعدة التقنية  وبنةاء القةةد ات بةني أمةو  أخةرى

 ابلتزاماته وتعهداته يف جمال حقوق اإلنسان؛ لك  يس بلد لتقدمي الدعم ل دلالبلد وهب
أحكةةا   بةةدء نسةةاذ  ديةةد واليةة  اخلبةةري املسةةتقل لسةةرتة سةةن  واحةةدة أو حةةين يقةةر  -15 
 ؛كان أقر أدته، أيهما   19السقرة 

إىل اخلبري املستقل أن يقد  إىل جملس حقةوق اإلنسةان تقريةرا  عةن تنسيةذ  يطلب -16 
ملسةاعدة التقنية  وبنةاء القةد ات، لكة  ينظةر ةيةه ا لةس يف دو تةه واليته يضم  نه توصةيات تتعلة، اب

 ؛الثاني  واأل بعني
حبكومةةة  السةةةودان أن تواصةةةل تعاوهنةةةا الكامةةةل مةةة  اخلبةةةري املسةةةتقل وأن  يهيةةةب -17 

اجلهةةةات اةةةة  بكلتقةةةاء تسةةةتمر يف السةةةماو ابلوصةةةول السعلةةة  إىل مجيةةة  منةةةاط، البلةةةد لز  يةةةا واال
 الساعل  املعني ؛
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مجيةةةة  املةةةةةوا د املاليةةةةة  للخبةةةةري املسةةةةةتقل إىل املسو ةةةةةي  السةةةةامي  أن تةةةةةوةر  يطلةةةةب -18 
 واليته؛داء والبشري  الال م  أل

 تعلن ةيةهإهناء والي  اخلبري املستقل سيدخل حيز النساذ يف اليو  الذ  أن  يقر  -19 
لقرا   ةقا  ، و بدء تشفيل مكتب قطر  للمسو ي  السامي عن  وحكوم  السودانالسامي  املسو ي  

 ؛1993كانون األول/ديسمرب   20املخ    48/141اجلمعي  العام  
العمةةةل بصةةةو ة بنةةةاءة للتوصةةةل إىل  السةةةامي  املسو ةةةي و إىل حكومةةة  السةةةودان  يطلةةةب -20 

 ؛2019أيلول/سبتمرب أقصاه الوالي  املتعلق  إبنشاء مكتب قطر  يف موعد و طرائ، الاتساق بشأن 
إىل األمني العا  أن يةوةر للمسو ةي  السةامي  مجية  املةوا د الال مة  لتنسيةذ  طلبي -21 

 هذا القرا ؛
عةن التقةد  شةسوي  إىل حكوم  السودان واملسو ي  السامي  تقدمي تقا ير  يطلب -22 
اةتتةةاو مكتةةب قطةةر  خةةالل جلسةة  حتةةاو  مكثةةا يف الةةدو ة احلاديةة  واأل بعةةني  مةةا  ةة ا ةةر  ةي

 ان؛ لس حقوق اإلنس
 .من جدول األعمال 10النظر يف هذه املسأل  يف إطا  البند يقر   -23 

    


