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 جملس حقوق اإلنسان
 اللجنة االستشارية

  ة عشرةلثالدورة الثا
  ٢٠١٤أغسطس / آب١٥-١١

   من جدول األعمال‘٧‘)أ(٣البند 
 شـئة الطلبات املوّجهة إىل اللجنة االستشارية والنا     

  عن قرارات جملس حقوق اإلنسان
  نة حالياًـطلبات تنظر فيها اللج

  احلكم احمللي وحقوق اإلنسان

السيدة ، السيد أوبيورا تشينيدو أوكافور، السيد كاورو أوباتا، السيد إميريو تامرات إغيزو    
، السيد جون تسيغلر، السيد يشان      السيدة لورانس بواسون دي شازورن    ،  رينا بابيل اكات
نغ، السيد لطيف ُحسينوف، السيدة أنانتونيا رييس برادو، السيدة كارال أنانّيـا دي             جا

، السيد  السيد سعيد حممد الفيحاين   باريال، السيدة هدى الصدة، السيد أمحر بالل صويف،         
: ، السيد ميخائيل ليبيديف   السيد ماريو لويس كوريوالنو   ألفريد نتوندوغورو كاروكورا،    

  مشروع إجراء

    ١٣.../   
  احلكم احمللي وحقوق اإلنسان

  إن اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان،  
الذي طلب فيه اجمللـس إىل اللجنـة        ،  ٢٤/٢بقرار جملس حقوق اإلنسان     إذ ُتذكِّر     

، يف حدود املوارد املتاحة، تقريراً قائماً على البحث بـشأن دور احلكـم     عّداالستشارية أن تُ  
حقوق اإلنـسان يف اإلدارة  منظور يف ذلك تعميم ق اإلنسان، مبا احمللي يف تعزيز ومحاية حقو 

أهم التحديات، وأن تقدم تقريراً مرحلياً   احمللية والدوائر العامة، بغية جتميع أفضل املمارسات و       
  لس يف دورته السابعة والعشرين،عن التقرير املطلوب القائم على البحث إىل اجمل
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أن اللجنة االستشارية شكّلت يف دورهتا الثانية عشرة فريق صياغة          ب أيضاًإذ ُتذكِّر   و  
السيد  و السيدة الصدة  و السيدة رييس برادو   و السيد ُحسينوف و،  السيد إغيزو يتألف حالياً من    

   فضالً عن السيدة بابيل اليت انضمت إىل فريق الصياغة يف هذه الدورة،،كوريوالنو
قدم إىل جملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه         بالتقرير املرحلي امل  حتيط علماً     -١  

  ؛)١(السابعة والعشرين
 جملس حقوق اإلنسان بأن يطلب إىل اللجنة االستشارية تقدمي تقرير           توصي  -٢  

  هنائي إىل اجمللس يف دورته الثالثني؛
  : التايلاملقرر جملس حقوق اإلنسان بالنظر يف اعتماد توصي  -٣  

أن تقدم إىل اجمللس يف       االستشارية إىل اللجنة  جملس حقوق اإلنسان  يطلب  "  
 تقريراً هنائياً بشأن دور احلكم احمللي يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،            الثالثنيدورته  

حقوق اإلنسان يف اإلدارة احمللية والدوائر العامـة، بغيـة          منظور  مبا يف ذلك تعميم     
  ".أهم التحدياتجتميع أفضل املمارسات و
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