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(A)     GE.07-12772    120607    130607 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة اخلامسة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "ق اإلنسانجملس حقو"املعنون 

لفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية العامل ملا بني الدورات املعين بوضع           ا
 وأساليب عمله،  جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان وبرنامج عمله السنوي،         

 ٣/٤             ونظامه الداخلي، الذي أُنشئ عمالً بقرار اجمللس 

 *مل السنويورقة غري رمسية بشأن جدول األعمال وبرنامج الع

 أُعدت يف إطار صالحية امليسِّر سعادة السيد كارلوس رامريو مارتينس
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧، )غواتيماال(

                                                      

 .ُتعمَُّم هذه الوثيقة كما وردت *
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  املبادئ-أوالً 

 العاملية �

 احلياد �

 املوضوعية �

 عدم االنتقائية �

 احلوار والتعاون البنَّاءان �

 القابلية للتنبؤ �

 املرونة �

 الشفافية �

 احملاسبة �

 لتوازنا �

 جامع/شامل �

  مشروع جدول األعمال جمللس حقوق اإلنسان-ثانياً 

 املسائل التنظيمية واإلجرائية ١البند 

 انتخاب أعضاء مكتب جملس حقوق اإلنسان �

 اعتماد برنامج العمل السنوي �

 اعتماد برنامج عمل الدورة �

 اعتماد تقرير الدورة �

 اعتماد التقرير السنوي �

 ير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقارير املفوضية واألمني العامالتقر ٢البند 

 :تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ٣البند 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  �
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 احلقوق املدنية والسياسية  �

 حقوق الشعوب وفئات حمددة وأفراد معينني �

 *نسان داخلة يف عدة جماالتقضايا يف مواضيع حقوق اإل �

 *حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب أن يعريها اجمللس اهتمامه �

 احلق يف التنمية ٤البند 

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان  ٥البند 

 هيئة خرباء إلسداء املشورة � 

 إجراءات تقدمي الشكاوى � 

 االستعراض الدوري الشامل ٦البند 

 *: فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرىحالة حقوق اإلنسان يف ٧البند 

 ألراضي العربية احملتلةاانتهاكات حقوق اإلنسان وآثار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني وغريها من  � 

 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري � 

 :مؤمترات واجتماعات القمة لألمم املتحدة املتصلة حبقوق اإلنسان ٨البند 

ة والتمييز العنصري وكره األجانب ومجيع أشكال التعصب املتصلة بذلك، متابعة وتنفيذ العنصري � 
 إعالن وبرنامج عمل ديربن 

 إعالن وبرنامج عمل فيينا � 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات ٩البند 

 متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان ١٠البند 

 *مسائل أخرى ١١البند 

 ـــــــــــــــ
 .ذه البنود القسط األكرب من املناقشة وتتطلب مزيداً من املفاوضاتنالت ه *
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  مشروع برنامج العمل السنوي-ورقة غري رمسية 

 الدورة الثالثة 
 أبريل/ نيسان-مارس /آذار

 ) أسابيع٤(
 - الدورة الرئيسية -

 الدورة الثانية
 ) أسابيع٣(

 الدورة األوىل
 ) أسابيع٣(

 الدورة التنظيمية
 نصف يوم

املســائل التنظيمــية : ١لبــند ا
 :واإلجرائية

 .اعتماد برنامج عمل الدورة -

اجلزء الرفيع املستوى واملناقشة  -
 .العامة

 .اعتماد تقرير الدورة -

 .اعتماد التقرير السنوي -

املسـائل التنظيمية   : ١البـند   
 :واإلجرائية

.اعتماد برنامج عمل الدورة -

 .اعتماد تقرير الدورة -

سائل التنظيمية  امل: ١البـند   
 :واإلجرائية

ــرنامج عمــل  - اعــتماد ب
 .الدورة

 .اعتماد تقرير الدورة -

ــند  ــائل : ١الب املس
:التنظيمية واإلجرائية

ــاء  - ــتخاب أعض ان
مكتب جملس حقوق   

 .اإلنسان

اعـتماد برنامج    -
 .العمل السنوي

التقرير السنوي ملفوضة   : ٢البـند   
األمـم املـتحدة السامية حلقوق       

تقارير املفوضية السامية  اإلنسـان و  
 .حلقوق اإلنسان واألمني العام

 .تقدمي التقرير السنوي -

التقرير السنوي ملفوضة   : ٢البـند   
األمـم املـتحدة السـامية حلقوق       
اإلنسـان وتقارير املفوضية السامية     

 .حلقوق اإلنسان واألمني العام

التقرير السنوي ملفوضة   : ٢البـند   
 األمـم املـتحدة السامية حلقوق     
اإلنسان وتقارير املفوضية السامية    

 .حلقوق اإلنسان واألمني العام

 

تعزيـز ومحايـة حقوق    : ٣البـند   
 :اإلنسان

ــادية   � ــوق االقتصـ احلقـ
 :واالجتماعية والثقافية

 .احلقوق الثقافية -

 .حقوق اإلنسان والبيئة -

 .العمل -

تقرير رئيس الفريق العامل املعين      -
بوضـع بـروتوكول اختياري     

ـ  د الدويل اخلاص باحلقوق    للعه

زيـز ومحاية حقوق    تع: ٣البـند   
 :اإلنسان

ــادية  � ــوق االقتصـ احلقـ
 :واالجتماعية والثقافية

 .الصحة -

 .سكنال -

 .التعليم -

سياسات اإلصالح االقتصادي    -
 .والدين اخلارجي

 

تعزيز ومحاية حقوق   : ٣البـند   
 :اإلنسان

احلقـــوق االقتصـــادية  �
 :واالجتماعية والثقافية

 .احلق يف الغذاء -

 .الفقر -

 :احلقوق املدنية والسياسية �

 .االجتار يف األشخاص -

 .ماعيةبادة اجلاإلمنع  -
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 الدورة الثالثة 
 أبريل/ نيسان-مارس /آذار

 ) أسابيع٤(
 - الدورة الرئيسية -

 الدورة الثانية
 ) أسابيع٣(

 الدورة األوىل
 ) أسابيع٣(

 الدورة التنظيمية
 نصف يوم

االقتصــادية واالجتماعــية  
 .والثقافية

 :احلقوق املدنية والسياسية �

 .استقالل القضاة واحملامني -

 .اإلفالت من العقاب -

 .حرية املعتقد والضمري والدين -

 .حرية الرأي والتعبري -

 .حرية تكوين اجلمعيات -

حقوق الشعوب وفئات حمددة     �
 :وأفراد معينني

 .شخاص ذوو اإلعاقةألا -

 .املدافعون عن حقوق اإلنسان -

 .األشخاص املشرودن داخلياً -

قضـايا يف مواضـيع حقوق       �
ــدة  ــل يف ع ــان تدخ اإلنس

 *:جماالت

حقـوق اإلنسـان واحلريات      -
األساسـية يف أثـناء مكافحة      

 .اإلرهاب

اليت  حقوق اإلنسان حـاالت    �
تتطلــب أن يعريهــا اجمللــس 

 *.اهتمامه

 :احلقوق املدنية والسياسية �

 .تعذيبال -

اإلعدام خارج إطار القضاء أو      -
 .بإجراءات موجزة أو تعسفية

يقة والعدالة  احلق يف معرفة احلق    -
 .والتعويض

حقـوق الشـعوب وفئات      �
 :حمددة وأفراد معينني

 .شعوب األصليةال -

حقوق األشخاص املنتمني إىل     -
أقلـيات قومــية أو إثنــية أو  

 .أقليات دينية ولغوية

 .املهاجرون -

قضـايا يف مواضـيع حقوق       �
اإلنســان تدخــل يف عــدة 

 *:جماالت

 الشركات عرب الوطنية -

اليت  اإلنسانحقوق  حاالت   �
تتطلـب أن يعريهـا اجمللس      

 *.اهتمامه

حاالت االختفاء القسري أو     -
 . الطوعيغري

حقـوق الشـعوب وفئات      �
 :حمددة وأفراد معينني

 .الطفل -

 .املرأة واملنظور اجلنساين -

قضـايا يف مواضيع حقوق      �
اإلنسـان تدخـل يف عدة      

 *:جماالت

 .الفُضالت السمية -

حاالت حقوق اإلنسان اليت     �
تتطلـب أن يعريها اجمللس     

 *.اهتمامه

 : احلق يف التنمية: ٤البند  

 .ئيس الفريق العاملتقرير ر -
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 الدورة الثالثة 
 أبريل/ نيسان-مارس /آذار

 ) أسابيع٤(
 - الدورة الرئيسية -

 الدورة الثانية
 ) أسابيع٣(

 الدورة األوىل
 ) أسابيع٣(

 الدورة التنظيمية
 نصف يوم

 .التضامن الدويل -

هيئات وآليات حقوق   : ٥البـند   
 :اإلنسان

 .إجراء تقدمي الشكاوى -

هيئات وآليات حقوق   : ٥البـند   
 :اإلنسان

 .إجراءات تقدمي الشكاوى -

 .هيئة خرباء إلسداء املشورة -

هيئات وآليات حقوق   : ٥البند  
 :اإلنسان

 .هيئة خرباء إلسداء املشورة -

 

االسـتعراض الدوري   : ٦البـند   
 .الشامل

االسـتعراض الدوري   : ٦البـند   
 .الشامل

االستعراض الدوري  : ٦البـند   
 .الشامل

 

حالة حقوق اإلنسان يف    : ٧البـند   
فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة     

 *:األخرى

انتهاكات حقوق اإلنسان وآثار     -
االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني   

عربية وغريهـا مـن األراضي ال   
 .احملتلة

حق الشعب الفلسطيين يف تقرير      -
 .املصري

   

مؤمتـرات واجتماعات   : ٨البـند   
القمة لألمم املتحدة املتعلقة حبقوق     

 :اإلنسان

 .إعالن وبرنامج عمل فيينا -

مؤمترات واجتماعات  : ٨البـند   
القمة لألمم املتحدة املتعلقة حبقوق     

 :اإلنسان

العنصـرية والتمييز العنصري     -
ره األجانب ومجيع أشكال    وك

التعصب املتصلة بذلك، متابعة    
وتنفـيذ إعالن وبرنامج عمل     

 .ديربن

 .تقارير رؤساء األفرقة العاملة -

مؤمترات واجتماعات  : ٨البـند   
القمـة لألمـم املتحدة املتعلقة      

 .حبقوق اإلنسان

 



A/HRC/5/13 
Page 7 

 الدورة الثالثة 
 أبريل/ نيسان-مارس /آذار

 ) أسابيع٤(
 - الدورة الرئيسية -

 الدورة الثانية
 ) أسابيع٣(

 الدورة األوىل
 ) أسابيع٣(

 الدورة التنظيمية
 نصف يوم

املسـاعدة التقنية وبناء    : ٩البـند   
 .القدرات

بناء املساعدة التقنية و  : ٩البـند   
 .القدرات

املساعدة التقنية وبناء   : ٩البـند   
 .القدرات

 

متابعة مقررات جملس   : ١٠البـند   
 .حقوق اإلنسان

متابعة مقررات جملس   : ١٠البند  
 .حقوق اإلنسان

متابعة مقررات جملس   : ١٠البند  
 .حقوق اإلنسان

 

  *.مسائل أخرى: ١١البند  *.مسائل أخرى: ١١البند  *.مسائل أخرى: ١١البند 

 .نالت هذه البنود القسط األكرب من املناقشة وتتطلب مزيداً من املفاوضات * 

- - - - - 


