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 مشروع إطاٍر لربنامج عمل

 ٤الدورة 
٢٠٠٧أبريل / نيسان-مارس /آذار

 ) أسابيع٤(

 أبريل / نيسان٦ -مارس / آذار١٢

 ٣الدورة 
 ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 )أسبوعان(
 كانون ٨ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٧

 ديسمرب /األول

 ٢الدورة 
 ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 ) أسابيع٣(

 تشرين ٦ -سبتمرب / أيلول١٨
 أكتوبر /األول

 تقارير اآلليات والواليات -١

. تقاريـر جديدة لإلجراءات اخلاصة    
التجميع يف /ترتيبال. (حوارات تفاعلية

شكل منظم وغري انتقائي للتقارير اليت      
 ).تتخذ قرارات بوضعها

احلوارات . تقارير اإلجراءات اخلاصة   
التجميع يف شكل   /الترتيب. (التفاعلية

منظم وغري انتقائي للتقارير اليت تتخذ      
 ).قرارات بوضعها

الـتقارير والدراسـات وغريهـا من         
 أو املفوضة   الوثائق اليت تعدها األمانة،   

السامية أو املفوضية السامية أو األمني      
 العام بطلب من جلنة حقوق اإلنسان

 تقارير اللجنة الفرعية  

 ١٥٠٣إجراء القرار ) تقارير(تقرير   

 االستعراض وبناء املؤسسات -٢

 :القرارات بشأن
 االستعراض الدوري الشامل؛ �
اسـتعراض الواليـات واآلليات      �

 .ؤولياتواملهام واملس
 أساليب العمل
 جدول األعمال

التقارير املرحلية واملناقشات اإلضافية أو     
القـرارات األخـرى املـتعلقة بآليات       
 :ما بني الدورات وذلك بشأن أمور منها

 االستعراض الدوري الشامل؛ �
اسـتعراض الواليـات واآلليات      �

 .واملهام واملسؤوليات
 أساليب العمل
 جدول األعمال

ملرحلـية آللـيات ما بني      الـتقارير ا  
 :الدورات عن أمور منها

 االستعراض الدوري الشامل؛ �
اسـتعراض الواليـات واآلليات      �

 .واملهام واملسؤوليات

 مسائل موضوعية أخرى -٣

الـتقرير السنوي املقدم من املفوضة      
 السامية حلقوق اإلنسان

تقـدمي أحدث املعلومات من املفوضة      
 السامية حلقوق اإلنسان

مي أحدث املعلومات من املفوضة     تقـد 
 السامية حلقوق اإلنسان

مسـائل أخرى تتصل بتعزيز ومحاية      
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما تقدمه       

قرارات /مسائل/الوفـود من مبادرات   
من خالل الرئيس يف موعد ال يقل عن    

 . يوماً قبل بدء الدورة١٥

مسـائل أخرى تتصل بتعزيز ومحاية      
ذلك ما تقدمه   حقوق اإلنسان، مبا يف     
قرارات /مسائل/الوفـود من مبادرات   

من خالل الرئيس يف موعد ال يقل عن    
 . يوماً قبل بدء الدورة١٥

مسـائل أخرى تتصل بتعزيز ومحاية      
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما تقدمه       

قرارات /مسائل/الوفـود من مبادرات   
من خالل الرئيس يف موعد ال يقل عن    

 . يوماً قبل بدء الدورة١٥
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