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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال٢البند 
 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "إلنسانجملس حقوق ا"املعنون 

 مذكرة من األمانة ُتعىن بورقة غري رمسية أعدها امليّسر وتتعلق
 جبدول األعمال وبرنامج العمل السنوي

تتضمن هذه الوثيقة نص ورقة غري رمسية ُتعىن مبشروع جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان أعّدها امليسر            
ام امليّسر بعرض هذه الوثيقة شفوياً يف اجللسة        وق). غواتيماال(حول هذه املسألة السيد كارلوس رامريو مارتينيز        
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 ورقة غري رمسية تتعلق مبشروع جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان

  املبادئ-أوالً 

 العاملية •

 احلياد •

 املوضوعية •

 عدم االنتقائية •

 )٤، الفقرة ٦٠/٢٥١متضمنان يف القرار (ّناءان احلوار والتعاون الب •

 القابلية للتنبؤ •

 املرونة •

 الشفافية •

 احملاسبة •

 التوازن •

 جامع/شامل •

  مشروع جدول أعمال جمللس حقوق اإلنسان-ثانياً 

 كافة اخليارات

 املسائل التنظيمية واإلجرائية ١البند 

 .يةترد القائمة التالية على سبيل املثال وهي ليست حصر: مالحظة

 انتخاب أعضاء جملس حقوق اإلنسان ○

 اعتماد برنامج العمل السنوي ○

 اعتماد برنامج عمل الدورة ○

 اجلزء الرفيع املستوى ○

 اعتماد تقرير الدورة ○

 اعتماد التقرير السنوي ○

 تقدمي التقارير ٢البند 

 .ترد القائمة التالية على سبيل املثال وهي ليست حصرية: مالحظة
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 ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عمليات حتديث التقريرالتقرير السنوي ملفوضة ا ○

 تقارير األمني العام ○

  ٣البند 

 اخليار ألف

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )أ( 

 احلقوق املدنية والسياسية )ب( 

 احلق يف التنمية )ج( 

 حقوق الشعوب وفئات حمددة وأفراد معينني )د( 

 اخليار باء

 وق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التنميةاحلق )أ( 

 حقوق الشعوب وفئات حمددة وأفراد معينني )ب( 

 اخليار جيم

 :تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ○

 احلقوق املدنية والسياسية ○

 احلق يف التنمية ○

  وفئات حمددة وأفراد معيننيحقوق الشعوب ○

 احلقوق والقضايا الشاملة وترابط احلقوق ○

 التعاون مع املنظمات اإلقليمية يف ميدان حقوق اإلنسان ○

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب أن ُيعريها اجمللس اهتمامه ○

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان ٤البند 

 .يست حصريةترد القائمة التالية على سبيل املثال وهي ل: مالحظة
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 هيئة خرباء إلسداء املشورة ○

 هيئات املعاهدات ○

 )جلنة التنسيق(اإلجراءات اخلاصة  ○

 إجراءات تقدمي الشكاوى ○

 معاهد حقوق اإلنسان الوطنية ○

 االستعراض الدوري الشامل ٥البند 

  ٦البند 

 اخليارات

 ٨الصيغة موافقة للبند ( مسألة انتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني )أ(
 ).من جدول أعمال جلنة حقوق اإلنسان

 :حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى )ب(

انـتهاكات حقوق اإلنسان وآثار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني وغريها من األراضي            `١`
 العربية احملتلة؛

 صريحق الشعب الفلسطيين يف تقرير امل `٢`

انـتهاكات حقـوق اإلنسان وآثار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني وغريها من األراضي العربية              )ج(
 ).٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ٢، الفقرة ١/١٠٦قرار جملس حقوق اإلنسان . (احملتلة

 .فلسطني: االحتالل األجنيب واحلق يف تقرير املصري )د(

العنصرية والتمييز العنصري وكُره األجانب ومجيع أشكال       : مم املتحدة مؤمترات واجتماعات القمة لأل    ٧البند 
 .التعصب املتصلة بذلك، متابعة وتنفيذ إعالن خطة عمل ديربان وإعالن وبرنامج عمل فيينا

 .املسائل التقنية وبناء القدرات ٨البند 

 .متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان ٩البند 

 .مسائل أخرى  ١٠البند 

----- 

 


