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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٦/١٩  
   ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالتعاون بني تونس

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
علـى  بأن تـشّجع    التـزاماهتا  بالوفاء ب  تعهد مجيع الدول رمسياً    يؤكد من جديد  إذ    

 وفقاًومراعاهتا ومحايتها   للجميع  نطاق عاملي احترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         
  ،القانون الدويلوقوق اإلنسان حباملتعلقة ك األخرى مليثاق األمم املتحدة والصكو

يف يف تونس وبالتزام احلكومة االنتقالية      بدأت  بعملية التحول السياسي اليت     وإذ يرحب     
الكرامة اإلنسانية واحلريـة والدميقراطيـة   العاملية املتمثلة يف    القيم  تونس بأن حتقّق بشكل كامل      

  وحقوق اإلنسان،
هبا حتدث  سادا يف البلد على الرغم من السرعة اليت         قد  م والنظام   بأن السال  وإذ ُيسلّم   

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

بإعراب احلكومة االنتقالية عـن     كذلك  االلتزامات املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية، و      
  قالل القضاء وتنفيذ القوانني،عزمها على تعزيز است

__________ 

القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان ترد يف تقرير اجمللس عن دورته الـسادسة عـشرة                   *  
)A/HRC/16/2(الفصل األول ،.  
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باجلهود اليت بذلتها احلكومة االنتقالية إلطالق سراح مجيع السجناء       وإذ يرحب أيضاً      
لعمل مببدأ الشفافية يف نظام السجون، وال سيما عن لالسياسيني عن طريق إصدار عفو عام، و  

  إىل السجون،غري احلكومية املنظمات  املنظمات الدولية وإتاحة إمكانية وصول طريق
 بالدعوة الدائمة املوجهة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار            كذلك  يرحب وإذ  

  اإلجراءات اخلاصة،
 بالعملية اجلارية من أجل التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة            حييط علماً وإذ    

 أو املهينة، والربوتوكول    مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية          
االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ونظام روما األساسي للمحكمـة             

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

   اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان؛إىلانتقال سياسي سريع وسلمي وإىل حتقيق 
الـسامية  مفوضية األمم املتحدة    أوفدهتا  اليت  بعثة التقييم    مبسألة حييط علماً   -٢  

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

الواردة اليت قبلتها و  التوصيات  تنفيذ   احلكومة االنتقالية على مواصلة      يشجع  -٣  
  ؛بعثة التقييم، واليت ستنفذها بدعم من املفوضية الساميةيف تقرير 
 احلكومة االنتقالية على مواصلة جهودها لضمان املساءلة عـن   يشجع أيضاً   -٤  

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

 عن طريـق  مساعدهتا  والدول األعضاء، إىل مساعدة العملية االنتقالية يف تونس، مبا يف ذلك            
ا تونس، لتصدي للتحّديات االقتصادية واالجتماعية اليت تواجهه   بغية ا دعم عملية تعبئة املوارد     

  ؛ احلكومة ووفقاً لألولويات اليت حتددهاالتونسيةاحلكومة وذلك بالتنسيق مع 
ا أبداه من تضامن مع الالجئني وما قدمه مـن          مل على الشعب التونسي     يثين  -٦  

  مساعدة إليهم؛
  .هذا الشأنيف التونسية احلكومة  املفوضة السامية إىل مواصلة التعاون مع يدعو  -٧  

  ٤٦اجللسة 
   ٢٠١١مارس /ذار آ٢٤
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