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مجلس حقوق اإلنسان

اللجنة االستشارية
الدورة الثالثة عشرة
 15-11آب/أغسطس 2014
البند (3أ)‘ ‘7من جدول األعمال
الووّةااة لال اللجنااة االستشاارية والناشا ة
الطلباا
ه
عن قرارا مجلس حقوق اإلنسان
طلبا تنظر فيةا اللجانة حاليا
الحكم الوحلي وحقوق اإلنسان
السيد يويرو تاامرا ييا و ،السايد اااورو بوتاتاا ،السايد بوتياورا تشاينيدو بوااافور ،السايدة
ااتارينااا تاتيا  ،الساايدة لااورانس تواسااون ور شااا ورن ،الساايد ّااون تساايللر ،الساايد يشااان
ّااانغ ،الساايد لطياان ،حسااينو  ،الساايدة بنانتونيااا رياايس ت اراوو ،الساايدة اااارال بنانيهااا ور
ااوفي ،الساايد سااميد محوااد ال يحاااني،
تاااري  ،الساايدة ااادة اللاادة ،الساايد بحواار ت ا
السيد بل ريد نتوندويورو اارواورا ،السيد ماريو لويس اوريوالنو ،السيد ميخائيا ليبيادين:
مشروع ّراء

.../13
الحكم الوحلي وحقوق اإلنسان
إن اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان،
إذ ت ذُذر بقذ ذ ار ل ذذس حق ذذوق اإلنس ذذان  ،2/24ال ذذرل ل ذذا لسذ ذ اجملل ذذس إ اللجن ذذة
االستشارية أن تُعد ،يف حدود املوارد املتاحذة ،تق يذ اق ئاامذاق علذب البشذن بشذ ن دور اليذ ا لذ
يف تعزيذذز ويايذذة حقذذوق اإلنسذذان ،ذذا يف ذلذذع تعمذذس منظذذور حقذذوق اإلنسذذان يف اإلداري ا لسذذة
والذذدواا العامذذة ،بيسذذة مسذذس ألو ذ املمارسذذا وأه ذ التشذذديا  ،وأن تقذذد تق ي ذ اق م حلس ذاق عذذن
التق ي املطلوب القاا علب البشن إ اجمللس يف دورت السابعة والعش ين،
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وإذ تذُذر أيو ذاق ب ذ ن اللجنذذة االستشذذارية ذذيلا يف دوريذذا ال انسذذة عش ذ ي ل ي ذ ذذساغة
يتذ ل حالسذاق مذذن السذذسد إغسذذزو ،والسذذسد ُحسذذسنو والسذذسدي ريذذسس بذ ادو والسذذسدي الةذذدي والسذذسد
وريوالنو ،لوالق عن السسدي بابس اليت انوما إ ل ي الةساغة يف هره الدوري،
-1
والعش ين()1؛

حتسط علماق بالتق ي امل حل املقد إ

لس حقوق اإلنسان يف دورت السذابعة

 -2تو ذ لذذس حقذذوق اإلنسذذان بذ ن يطلذذا إ اللجنذذة االستشذذارية تقذذد تق يذ
هناا إ اجمللس يف دورت ال الثني؛
-3

تو

لس حقوق اإلنسان بالنظ يف اعتماد املق ر التايل:

"يطلا لس حقذوق اإلنسذان إ اللجنذة االستشذارية أن تقذد إ اجمللذس يف
دورت ال الثني تق ي اق هنااساق بش ن دور الي ا ل يف تعزيذز ويايذة حقذوق اإلنسذان ،ذا
يف ذلذذع تعمذذس منظذذور حقذذوق اإلنسذذان يف اإلداري ا لسذذة والذذدواا العامذذة ،بيسذذة مسذذس
ألو املمارسا وأه التشديا ".
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