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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثالثة والثالثون الدورة
 من جدول األعمال 10 البند

 2016أيلول/سبتمبر  30قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في   

 حقددددوق حالددددة لتحسددددي  القدددددرا  وبنددددا  التقنيددددة المسدددداعدة تقدددددي  -33/26
 السودان في اإلنسان

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
الييدوا اصيياحل ويياوقوق املدنييي   اإلنسييان، والع ييد العيياملحل وقييوقإىل اإلعيي ن  وإذ يشيير 

وغيير ذليي  ميين والسياسييي ، والع ييد الييدوا اصيياحل ويياوقوق ااالتتييادي  وااجتماعييي  والثقا ييي ، 
 صكوك حقوق اإلنسان الدولي  ذات التل ،

 2006آذام/مييييام   15امليييي م   60/251إىل اليييياام اةمعييييي  العاميييي   وإذ يشيييير  ي ييييا   
 ،2007حزياان/يونيه  18امل مخني  5/2و 5/1اإلنسان  جملس حقوق والاامي

عييين ةنيييي  السييييلم  2016حزياان/يونيييييه  13يف  ذي صييييدمالييي  غوييييالب وإذ حيييييل علمييييا   
اليذي حييح حكومي  السيودان علي  عيد  واألمن التاوع  ل حتاد األ ايقيحل وشي ن اوالي  يف دام يوم، 

ادخيام  ي ج ييد يف سيبيق فواليييض ومقاعيياة يبييأل مييافكج األعمييال اإلجااميي  وااعتييدا ات عليي  
مييوي حل و صيييول العملييي  املالتلدييي  ل حتييياد األ ايقييحل واألميييم املتحيييدة يف دام ييوم وعلييي  املن ميييات 

عيين مسيييس  2016سييدس آب/ غ 9اإلنسيياني  وموي ي ييا، وإذ يشيير إىل البيييان الييذي صييدم يف 
م وعيييي  ااحتييياد األ ايقيييحل، واليييذي حييييح األليييااا علييي  عيييمان التقيييد  السيييايأل يف امل اوعيييات 

 الاامي  إىل إمسا  سلم داسم ومستدا ، 
 عل   ن الدول هحل املس ول  يف املقا  األول عن فعزيز ومحاي  يبيأل حقوق اإلنسان، وإذ يشدد 
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اسيتقاام السياسيحل إلعميال يبييأل اوقيوق املدنيي   مهيي  السيلم واألمين وا وإذ يعيد ف كييد 
 والسياسي  وااالتتادي  وااجتماعي  والثقا ي ،

 والتزا  حكوم  السودان حبماي  وفعزيز حقوق اإلنسان يف البلد، وإذ ياحب 
والاامييي  إىل استاتييال  2018وااسييرتافيةي  الولنييي ، املمتييدة إىل عييا   وإذ ياحييب  ي ييا   

 يييا  التناسيييلي  ل نييياي يف يييياا جيييق مييين اليييزمن ، وإذ حييييح علييي  فن ييييذها ممامسيي  فشيييويه األع
  فن يذا  كام  ،

ميييا اسيييتةد مييين فديييومات يف السيييودان وسيييةقت حكومييي  السيييودان يف فعزييييز  وإذ ي حييي  
 حقوق اإلنسان ومحايت ا،

، 2016الزييامة اليأ  جااهيا، يف نيسيان/ وايق   ثنيا وتعاون حكوم  السيودان  وإذ ياحب 
فشييييياين  يفاصبييييير املسيييييتقق املعيييييس حبالييييي  حقيييييوق اإلنسيييييان يف السيييييودان، والزييييييامة اليييييأ  جااهيييييا، 

ثام السلبي  للتيداور القسياي  اان ااديي  علي  التمتيأل اآلاملقام اصاحل املعس و، 2015الثاين/نو مرب 
 ، حبقوق اإلنسان

خديي  عمييق والعت ييا  2016تميياد حكوميي  السييودان يف آذام/مييام  واع وإذ ياحييب  ي ييا   
اوكومييي  واألميييم املتحيييدة مييين  جيييق محايييي  األل يييال يف النزاعيييات املسيييلح  ومنيييأل  نييييد األل يييال 

ييي ، ميين خيي ل فييدعيم آليييات محاييي  األل ييال، كوماو واسيتالدام م غيير القييانوين يف الييوات األميين
 م  ،وإذ حيح عل  فن يذ هذه اصد  فن يذا  كا

الييأ البلت يييا يف سيييياق توصييييات الج يييود حكوميي  السيييودان مييين  جييق فن ييييذ  وإذ يشييةأل 
عمليييي  ااسيييتعاار اليييدومي الشيييامق، وإذ يشيييةأل حايييي  التنقيييق ويعييياب عييين اللقيييه الشيييديد ألن 
اوكوميييي  اليييييدت سيييي ا   ييييااد كييييانوا يسييييعون إىل املشييييامك  يف اجتمييييا  مييييا البييييق الييييدومة املعقييييود يف 

 ااستعاار الدومي الشامق املتعلق والسودان، وش ن 2016آذام/مام  
 وفقيد  املسياعدة إىلوصيول املسياعدة اإلنسياني  إمكانيي  عل  عاومة عيمان  وإذ يشدد 

 األشالاحل املشادين داخليا ،
 ؛عمق اصبر املستقق املعس حبال  حقوق اإلنسان يف السودانو احبي -1 
وييالتقايا الييذي الدمييه اصبيير املسييتقق إىل جملييس حقييوق اإلنسييان يف  حييييل علمييا   -2 

 ؛، ووتعليقات حكوم  السودان عل  ما جا   يه(1)الث ثنيالثالث  و دومفه 
سييتقق لتمكينييه ميين  دا  مييأل اصبيير امل فعيياون حكوميي  السييودان ي حيي  وتقييديا -3 

 إع ن اوكوم  التزام ا مبواصل  هذا التعاون؛وايته، و 

__________ 

(1) A/HRC/33/65. 
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حتقييييق السييي   هبيييدا جييياا  حيييوام وليييس شيييامق يف السيييودان إ عمليييي  يشيييةتأل -4 
 شييامق   افييي  إلجيياا  حييوام  و ويايي  م هتيايي عليي   اة ييات املعنييي  السييوداني ةأل يبيييأل يشييكمييا الييداسم،  

 وذي متداالي ؛ ش اا  و 
وييالع ن حكوميي  السييودان والييض األعمييال العداسييي  يف املندقتييني وإ ييا  ياحييب  -5 

، ويشيةأل يبييأل األليااا علي  هتياي  جيو 2016العسكاي  يف دام يوم يف حزياان/يونييه العمليات 
م سييم ي  ييحل إىل فواليييأل والييض داسييم إلليي ق النييام واييي  حتقيييق سيي   داسييم حترتمييه يبيييأل األلييااا 

 وي دي إىل حتسن مستما يف حال  حقوق اإلنسان؛
للسيي   يف دام ييوم، جب ييود حكوميي  السييودان يف سييبيق فن يييذ وثيقيي  الدوحيي   يسييلم -6 

 ويدعو اجملموعات املسلح  املتبقي  إىل والض القتال واملشامك  يف عملي  الس   والت اور حبسن ني ؛
ميييا  شيييام إلييييه اصبييير املسيييتقق مييين  نيييه ميييا  ال يتعيييني علييي  األليييااا  ي حييي  -7 

قيد  إىل جمليس املعني ، مغم إحاا  فقيد  ل ييض، فن ييذ العدييد مين التوصييات اليوامدة يف فقايياه امل
، ومن ييا  ن فواصييق حكوميي  السييودان فعزيييز ج ودهييا الاامييي  (2)حقييوق اإلنسييان يف دومفييه الث ثييني

إىل مكا حييي  اإل يييي ت ميييين العقيييياب، ويفتنييييأل عييين التييييدخق يف  نشييييد  اجملتمييييأل املييييدين؛ و ن فييييو ا 
ايت يييا، وفواصيييق اوكوميي  للةنييي  الولنييي  وقيييوق اإلنسيييان املييوامد املاليييي  اإلعيييا ي  ال  ميي  ألدا  و 

ج ودها املبذول  يف سياق اويوام اليولس مين  جيق فن ييذ عمليي  شي ا   وشيامل  للةمييأل، وفعميق 
مييأل يبيييأل األلييااا عليي  فيسيير املسيياعدة اإلنسيياني ؛ و ن يعييز  اجملتمييأل الييدوا فعاونييه التقييس مييأل 

س، ويستما يف العمق اوكوم  ومساعدفه التقني  هلا، ويواصق ج وده الاامي  إىل دعم اووام الول
عن كثيب ميأل اة يات املعنيي  يف اجملتميأل امليدين، ويقيد  املسياعدة اإلنسياني  إىل املشيادين داخلييا ؛ 
و ن فتاليييذ حاكيييات املعامعييي  املسيييلح  يف السيييودان إجييياا ات ملموسييي  صيييوب فن ييييذ التوصييييات 

وق اإلنسييان والقييانون املقدميي  ميين املكل ييني والواييي  السيياوقني، ا سيييما  يمييا يتعلييق ويياحرتا  حقيي
 الدوا اإلنساين؛

ز التثقييض يف جميال حقيوق اإلنسيان ومواصيل  السيودان وتعزيي حكوم   التزاو يشيد -8 
إدماج مبادئ حقوق اإلنسيان يف ن يا  التعلييم، ويشيةأل اوكومي  علي  فكثييض ج ودهيا مين  جيق 

 ؛كام     فن يذا   2023-2013لل رتة فن يذ اصد  الولني  وماي  وفعزيز حقوق اإلنسان 
اة ييييود املتواصييييل  الييييأ فبييييذهلا حكوميييي  السييييودان يف مكا حيييي   ي حييي  وتقييييديا -9 

 ؛وحييل علما  والنشا  اللةن  الولني  ملكا ح  اا ام والبشااا ام والبشا، 
 إنشا  اهليا  الولني  ملكا ح  اإلمهاب؛ ي ح  -10 
است يييا   السيييودان مايييات آاا ال جايييني مييين وليييدان جمييياومة  ي حييي  وتقيييديا -11 

 وولدان يف املندق ؛

__________ 

(2) A/HRC/30/60. 
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حكوميييي  السييييودان عليييي  مواصييييل  فعزيييييز ومحاييييي  اوييييق يف حاييييي  الييييدين  يشييييةأل -12 
 ؛والدولي التزاماهتا الدستومي  وهذا التدد  التقيد يفاملعتقد، وعل   و 
إلنسان وانت اكاهتا اليأ عل   ن التحقيق يف ادعا ات خاوالات حقوق ا يشدد -13 

 ود  ن يكونا من  وىل  وليات حكوم  السودان؛  فافكب ا يبيأل األلااا وحماسب  مافكبي ا ا
الغ ق وعي  املن مييات ف ييد وييفقيياميا مين إ ا  مييا ومد  الشيديد يعياب عين اللقييه -14 

صييدومها  غيير اوكومييي ، والقيييود امل اوعيي  عليي  وسيياسل اإلعيي  ، والاالاويي  عليي  املنشييومات البييق
حقييييوق  وإ ا  انت اكيييياتووعييييده، ومتييييادمة التييييحض، و ييييار او ييييا عليييي  وعيييي  التييييح يني، 

يف  األ يااد، مبين  يي م الدي ب وامليدا عون عين حقيوق اإلنسيان و ع يا  من ميات اجملتميأل املييدين،
 التةمأل السلمحل؛و  حاي  فكوين اةمعياتو  حاي  التعبر

ااحتةيا   و للتوالييض األ يااد فعيار سودان عل  عمان عد  حكوم  ال حيح -15 
، و  ويعيياب عيين اللقييه الشييديد إ ا  حيياات  احييرتا  حقييوق اإلنسييان ةميييأل األ يااد،عليي  التعسي يني،

 عييين نياملييدا عو  ا  ي يييا اويياات الييأ بيي  الديي بمبيي التواليييض وااحتةييا  التعسيي يني املزعوميي ،
 حقوق اإلنسان و ع ا  من مات اجملتمأل املدين؛

 لييااا النييزا  يف وايييات دام ييوم عيين امفكاوييه ميين جانييب يبيييأل ليي   ُومييا  يييدين -16 
ميييين انت اكييييات اإلنسييييان و قييييوق و خاواليييياتانت اكييييات  و ميييين  وجنييييوب كاد ييييان والنيييييق األ مق

 ةاملييييدنيني والعيييياملني يف جمييييال املسيييياعد اهلةمييييات عليييي يف ذليييي   اإلنسيييياين، مبييييا الييييدوا قييييانونلل
وحييييح  العنيييض اةنسيييحل واةنسييياين،و  ،ات اإلنسييياني القتيييض العشيييواسحل ملاا يييق اصيييدم، و اإلنسيياني 

 ؛وفواليأل والض داسم إلل ق النام للسلم اةنوحيبيأل األلااا عل  
حكومي  السيودان علي  التحقييق يف ادعيا ات انت اكيات حقيوق اإلنسيان  حيح -17 

 ؛انت اكاتتل  االأ امُفكبت يف خميمات املشادين داخليا ، واي  وعأل حد ل
ىل السيييكان يبييييأل األليييااا علييي  فيسييير وصيييول املسييياعدة اإلنسييياني  إ يشيييةأل -18 

من  جق  ، ويشةأل حكوم  السودان عل  فكثيض مساعي اي ا وساع  ودون معوالاتاحملتاجني إل
 فلبي  ااحتياجات اإلنساني  يف املنالق املت ثاة والنزا ؛

اإلنسييان، وقييوق  حكوميي  السييودان عليي  التتييديق عليي  التييكوك الدولييي  يشييةأل -19 
 املتعلق والسودان؛ ااستعاار الدومي الشامق  ثنا البلت ا اوكوم  والتوصيات الأ  عم   
مين  قلقيانوين اليولس الشيامالتزا  حكوم  السودان مببادمات اإلصي ح ا يشةأل -20 

التزاماهتيا الدسيتومي  والدوليي  يف جميال حقيوق اإلنسيان، و الكاميقالدول   و ا  جق مواصل  عمان 
، واليانون األمين علي  صيعيد الواييات الانون التحا  ، واليانون محايي  اجملتمعيات احملليي فنقيح ثق م

مين ، 1991 لعيا  القانون اةناسحل يف  حكا    ، وحييل علما  والتعدي ت الأ  ُدخلت عل الولس
جا يي    و الييأ فييدمج ،عيين الييزى تييل ا فو فعايييض جا يي  ااغتتيياب  البيييق التعييدي ت الييأ فعيييد

مكا حيييي  اا ييييام والبشييييا وهتايييييب  الييييانون وفن يييييذ واعتميييياد ، كمييييا حييييييل علمييييا  التحييييان اةنسييييحل
 األشالاحل، والانون مكا ح  ال ساد، والانون حقوق األشالاحل ذوي اإلعاال ؛ 
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 اليييييدول األع يييييا  وم يييييور األميييييم املتحيييييدة السيييييامحل وقيييييوق اإلنسيييييان حييييييح -21 
حكومي  اليأ فبيذهلا  علي  دعيم اة يوداألخيا  عنيي  املواة يات  املالتتي ووكاات األمم املتحيدة 

سيييان يف البليييد، مييين خييي ل حتسيييني حالييي  حقيييوق اإلن امل يييحل يفالسيييودان و قيييا  هليييذا القييياام وايييي  
 للبات اوكوم  املتعلق  واملساعدة التقني ؛إىل  ااستةاو 

إىل  إىل امل وعي  السامي ، مأل مااعاة فوصيات اصبر املستقق،  ن فقيد  يدلب -22 
ونيا  القيدمات  يميا اي  السيبق خيدمات حكوم  السودان، ونيا   علي  للب يا، املسياعدة التقنيي  و 

وايييي  فزوييييده واليييدعم الييي    للو يييا  والتزامافيييه  ،الك يلييي  وتحسيييني حالييي  حقيييوق اإلنسيييان يف البليييد
نييي  جمييال حقييوق اإلنسييان، مبييا يف ذليي  فقييد  املسيياعدة حتديييدا  يف سييياق اإلصيي حات القانو  يف

التزاميات   عي ه، لكيحل فكيون هيذه القيوانني مداوقي    20اةامي  يف البليد واملشيام إلي يا يف ال قياة 
 السودان الدولي ؛

 املتييي ثاةحالييي  حقيييوق اإلنسيييان واألمييين يف املنيييالق  يعييياب عييين ويييال  القليييق إ ا  -23 
ميا ينةيا عين ذلي  مين جنيوب كاد يان والنييق األ مق، و   سيتما يف إالليم دام وم وواييأوالنزا ، ا

علييي  السيييودان حكومييي  يشيييةأل سييييتما النسيييا  واألل يييال، و  اامليييدنيني،  علييي  سيييلبي  والاييي آثيييام 
 وايته؛  دا يف إلام   يامافه إىل منالق النزا  مواصل  فعاو ا مأل اصبر املستقق واي  فيسر

 ؛اصبر املستقق ن  دد لسن  واحدة واي   يقام -24 
بيييييير املسييييييتقق  ن يقييييييد  إىل اجمللييييييس فقاييييييياا  عيييييين فن يييييييذ وايتييييييه يدلييييييب إىل اص -25 

فوصيييات  يمييا يتعلييق واملسيياعدة التقنييي  وونييا  القييدمات، لكييحل ين ييا  يييه اجمللييس يف دومفييه  ي ييمهنه
 السادس  والث ثني؛

حبكومييي  السيييودان  ن فواصيييق فعاو يييا الكاميييق ميييأل اصبييير املسيييتقق و ن  ي ييييب -26 
اة يييات  وكيييقاجتميييا  ال ال عليييحل إىل يبييييأل منيييالق البليييد لزيامهتيييا و فسيييتما يف السيييماح والوصيييو 

 ال اعل  املعني ؛
يبييأل امليوامد املاليي  والبشياي  ال  مي  ليدعم  و اف ن   السامي ي إىل امل وع يدلب -27 

 اصبر املستقق يف فن يذ وايته؛
 حبكوم  السودان  ن فواصق فعاو ا مأل امل وعي  السامي  يف فن يذ هذا القاام؛ ي يب -28 
 من جدول األعمال. 10ن ا يف هذه املس ل  يف إلام البند ال يقام -29 
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