
(A)   GE.13-17810    111013    161013 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

   مبا فيها احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية،

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٤/٢  
   وحقوق اإلنساناحلكم احمللي

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ املؤرَّخ   ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       إذ يشري   

 / أيلـول ٢٧ املـؤرَّخ  ٦/١٠٢، وإىل مقـرَّره  ٢٠١١مـارس  / آذار٢٥ املؤرخ  ١٦/٢١و
  ،٢٠٠٧ سبتمرب

 يف قـرار اجلمعيـة      ا إىل والية جملس حقوق اإلنسان املنصوص عليه       وإذ يشري أيضاً    
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرَّخ ٦٠/٢٥١العامة 

 ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١٠ املؤرخ   ٩/١ بإجراء اللجنة االستشارية     وإذ حييط علماً    
ي وحقوق اإلنسان، الـيت     ، ومنها مقترح حبث بشأن احلكم احملل      )١(بشأن مقترحات البحوث  

واملوافقة عليها وفقاً ملهامهـا املبّينـة يف        للنظر فيها   قّدمتها اللجنة إىل جملس حقوق اإلنسان       
  ،٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٧٨ إىل ٧٥الفقرات من 

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته الرابعة والعشرين                 *  
)A/HRC/24/2(اجلزء األول ،.  
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 أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية حق يكتسبه كل إنسان          وإذ يضع يف اعتباره     
  عزيزها ميثالن املسؤولية األوىل للحكومات، عند مولده، وأن محايتها وت

 بدور احلكم احمللي يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان دون أي إخـالل              موإذ يسلِّ   
  باملسؤولية الرئيسية للحكومة الوطنية يف هذا الصدد،

 بأن للحكم احمللي أشكاالً ووظائف خمتلفة يف كل دولة وفقاً لنظامها            وإذ يسلِّم أيضاً    
  القانوين،الدستوري و

 باملبادرات الدولية واإلقليمية ذات الصلة الرامية إىل تعزيـز حقـوق      وإذ حييط علماً    
  اإلنسان على الصعيد احمللي،

 إىل جلنته االستشارية أن تعد، يف حدود املوارد املتاحة، تقريراً قائماً            يطلب  -١  
على البحث بشأن دور احلكم احمللي يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك تعمـيم                 
حقوق اإلنسان يف اإلدارة احمللية والدوائر العامة، بغية جتميع أفضل املمارسات والتحـديات             

يراً مرحلياً عن التقرير املطلوب القائم على البحث إىل جملس حقـوق       الرئيسية، وأن تقدم تقر   
  يف دورته السابعة والعشرين، للنظر فيه؛

 إىل اللجنة االستشارية أن تلتمس آراء وإسـهامات الـدول           يطلب أيضاً   -٢  
األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق            

ذات الصلة، فضالً عن املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان           ان، واإلجراءات اخلاصة  اإلنس
  واملنظمات غري احلكومية، من أجل إعداد التقرير القائم على البحث املشار إليه آنفاً؛

 اللجنة االستشارية على أن تأخذ يف احلـساب، حـسبما يكـون             يشجِّع  -٣  
هيئات معاهدات حقـوق    ، التوصيات املقدمة من     مالئماً، عند إعداد التقرير السالف الذكر     

اإلنسان خالل االستعراض الدوري الشامل ومن املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات      
ذات  وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها     وكذلك األعمال اليت اضطلعت هبا    اخلاصة،  

  الصلة بشأن هذه املسألة، كلّ يف إطار واليته؛

  ٣٤اجللسة 
  ٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٦
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