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 مجلس حقوق اإلنسان
 اللجنة االستشارية

 ة عشرةلثالدورة الثا
 2014آب/أغسطس  11-15
 من جدول األعمال ‘7‘)أ(3البند 

ّهةااة  لال اللجنااة االستشاارية والنا  شاا ةالطلباا  الوو
 عن قرارا  مجلس حقوق اإلنسان

 نة حاليا  اطلبا  تنظر فيةا اللج
 الحكم الوحلي وحقوق اإلنسان

السايدة  ، السايد بوتياورا تشاينيدو بوااافور، السايد اااورو بوتاتاا، السيد  يويرو تاامرا   ييا و  
، الساايد ّااون تساايللر، الساايد يشااان الساايدة لااورانس تواسااون ور شااا ورن، رينااا تاتياا ااات
نغ، السااايد لطيااان ح،ساااينو ، السااايدة بنانتونياااا ريااايس تاااراوو، السااايدة ااااارال بنانيهاااا ور ّاااا

، الساايد سااميد محوااد ال يحااانيتاااري ، الساايدة ااادة اللاادة، الساايد بحواار تاا    ااوفي، 
: ، السيد ميخائيا  ليبيادينالسيد ماريو لويس اوريوالنوالسيد بل ريد نتوندويورو اارواورا، 

 مشروع  ّراء

  13.../  
 الحكم الوحلي وحقوق اإلنسان

 إن اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان، 
الذذذرل  لذذذا لسذذذ  اجمللذذذس إ  اللجنذذذذة ، 24/2بقذذذ ار  لذذذس حقذذذوق اإلنسذذذان إذ تُذذذر     

، يف حدود املوارد املتاحذة، تق يذ اق ئاامذاق علذب البشذن بشذ ن دور اليذ  ا لذ  عد  االستشارية أن تُ 
حقذذوق اإلنسذذذان يف اإلداري ا لسذذذة منظذذذور يف ذلذذذع تعمذذس  ق اإلنسذذذان،  ذذا يف تعزيذذز ويايذذذة حقذذو 

أهذذذ  التشذذذديا ، وأن تقذذذد  تق يذذذ اق م حلسذذذاق عذذذن والذذذدواا  العامذذذة، بيسذذذة  مسذذذس ألوذذذ  املمارسذذذا  و 
 لس يف دورت  السابعة والعش ين،التق ي  املطلوب القاا  علب البشن إ  اجمل
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 ن اللجنذذذة االستشذذارية  ذذذي لا يف دوريذذا ال انسذذذة عشذذ ي ل يذذذ   ذذذساغة بذذ أيوذذذاق إذ تُذذر    و  
السذذسد  و السذذسدي الةذذديو  السذذسدي ريذذسس بذذ ادوو  السذذسد ُحسذذسنو و ، السذذسد إغسذذزويتذ ل  حالسذذاق مذذن 

 لوالق عن السسدي بابس  اليت انوما إ  ل ي  الةساغة يف هره الدوري، ، وريوالنو
قد  إ   لس حقوق اإلنسان يف دورت  السذابعة بالتق ي  امل حل  املحتسط علماق  -1 
 ؛(1)والعش ين
 لذذس حقذذوق اإلنسذذان بذذ ن يطلذذا إ  اللجنذذة االستشذذارية تقذذد  تق يذذ   تو ذذ  -2 

 هناا  إ  اجمللس يف دورت  ال الثني؛
 التايل: املق ر لس حقوق اإلنسان بالنظ  يف اعتماد  تو   -3 

أن تقذد  إ  اجمللذس يف  االستشذارية إ  اللجنذة  لس حقذوق اإلنسذان"يطلا  
تق ي اق هنااساق بش ن دور الي  ا ل  يف تعزيذز ويايذة حقذوق اإلنسذان،  ذا  ال الثنيدورت  

حقذذذوق اإلنسذذان يف اإلداري ا لسذذذة والذذدواا  العامذذذة، بيسذذة  مسذذذس منظذذور يف ذلذذع تعمذذذس  
 ".أه  التشديا ألو  املمارسا  و 

    

__________ 
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