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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

، بولنـدا،   *بلجيكـا، بلغاريـا    ،*، الربتغال *، آيرلندا، إيطاليا  *، أملانيا *إسبانيا، إستونيا     
، الـسويد، فرنـسا،     *، سلوفاكيا، سلوفينيا  *، رومانيا *، الدامنرك *اجلمهورية التشيكية 

، اململكة املتحدة لربيطانيا *ة، مالط*، ليتوانيا*، لكسمربغ*، التفيا*، كندا*، قربص*فنلندا
ملتحـدة األمريكيـة،    الواليات ا ،  *هولندا، هنغاريا،   *العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا   

  مشروع قرار *:اليونان

    ١٦.../  
  السامية حلقوق اإلنساناألمم املتحدة التعاون بني تونس ومفوضية 

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 بعملية االنتقال السياسي اليت بدأت يف تونس وبالتزام حكومـة تـونس             إذ يرحب   

سان، واحلرية، والدميقراطيـة، وحقـوق      االنتقالية باإلعمال الكامل للقيم العاملية لكرامة اإلن      
  اإلنسان،
عملية السرعة اليت تتم هبا     بأن السالم والنظام سادا يف البلد على الرغم من          وإذ يسلّم     

  االنتقال اجلارية،
بعملية اإلصالح الدستوري وبااللتزام جبعل التشريعات متطابقـة مـع          وإذ يرحب     

ولية، ومبا أعربت عنه احلكومة االنتقاليـة مـن         االلتزامات املنصوص عليها يف املعاهدات الد     
   القضاء وتنفيذ القوانني،تعزيز استقاللعزمها على 

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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بالعفو العام وباجلهود اليت بذلتها احلكومة االنتقالية إلطالق سراح         ذ يرحب أيضاً    وإ  
دأ الشفافية يف نظام السجون،     بمجيع السجناء السياسيني، وإغالق مرافق االحتجاز والعمل مب       

   املنظمات الدولية وغري احلكومية إىل السجون،إتاحة إمكانية وصول وال سيما من خالل
املكلفني بواليـات يف إطـار       بالدعوة الدائمة املوجهة إىل مجيع       كذلك  يرحب وإذ  

  اإلجراءات اخلاصة،
 بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه         وإذ يرحب   

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري األول 
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ونظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة         ل

  ة الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،الدولية، واالتفاقي
الرامية  بشجاعة الشعب التونسي ويؤيد بقوة جهود احلكومة االنتقالية      يشيد  -١  

   اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان؛إىلانتقال سياسي سريع وسلمي وإىل حتقيق 
ة حلقـوق   السامياليت قامت هبا مفوضية األمم املتحدة        ببعثة التقييم    يرحب  -٢  

 بعد الدعوة اليت وجهتها احلكومة      اُتخذ،اإلنسان إىل تونس وبتقريرها، وكذلك بالقرار الذي        
  االنتقالية، بإنشاء مكتب قطري للمفوضية السامية يف تونس؛

 احلكومة االنتقالية على مواصلة العمل بصورة وثيقة مع املفوضـية           يشجع  -٣  
  رير بعثتها؛التوصيات الواردة يف تقيف تنفيذ السامية 
 احلكومة االنتقالية على مواصلة جهودها لضمان املساءلة عـن   يشجع أيضاً   -٤  

  انتهاكات حقوق اإلنسان؛
 مجيع اجلهات يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك املفوضية السامية            يدعو  -٥  

 عملية  والدول األعضاء، إىل مساعدة العملية االنتقالية يف تونس، مبا يف ذلك من خالل دعم             
تعبئة املوارد للتصدي للتحّديات االقتصادية واالجتماعية اليت تواجهها تونس، وذلك بالتنسيق           

  مع السلطات التونسية؛
ا أبداه من تضامن مع الالجئني وما قدمه مـن          مل على الشعب التونسي     يثين  -٦  

  مساعدة إليهم؛
هـذا  يف  تونسية   املفوضة السامية إىل مواصلة التعاون مع السلطات ال        يدعو  -٧  
  .الشأن

        


