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 شرةع ةرابعالمشروع جدول أعمال الدورة 
 لمنظمة التعاون اإلسالمي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان

 (2018 ديسمبر 06-02) جدة، المملكة العربية السعودية
  

 اعتماد مشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل؛ البند األول:
 غيرها من األراضي العربية المحتلةوضعية حقوق اإلنسان في فلسطين وفي  :الثاني دالبن

 والثقافية في الدول األعضاء لمنظمة  واالجتماعية، واالقتصاديةالحقوق المدنية والسياسية  :ثالثالبند ال
 التعاون اإلسالمي.                     

 الحقوق اإلنسانية للمرأة؛          : البند الفرعي )أ(  
 حقوق الطفل؛             :(البند الفرعي)ب  
 الحق في التنمية؛               البند الفرعي )ج(:  
 التثقيف في مجال حقوق اإلنسان؛             ( :البند الفرعي )د  

مجلس إلييا حقوق اإلنساااااااان المدرجة علأ جدول أعمال المنظمةموالمياأ التي أو ليا  أوضااااااااا وقضاااااااايا :البند الرابع
 وزراء الخارجية؛

 مكافحة ظاهرة اإلسالموفوبيا والتحريض علأ الكراهية والعنف؛ البند الفرعي )أ(:
 وضعية حقوق اإلنسان في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ البند الفرعي )ب(:

غير والمجتمعات المسااااااااالمة في الدول  لألقلياتوضاااااااااعية حقوق اإلنساااااااااان  فرعي)ج(:البند ال
أوروبا  األعضاء في المنظمة، بما فييا ميانمار وجميورية أفريقيا الوسطأ؛

 والواليات المتحدة األمريكية؛
اآللية الدائمة لرصد أوضاا حقوق اإلنسان في  شمير الخاضعة لالحتالل  :البند الفرعي)د(

 اليندي؛
 

 ل الدورة القادمةتقرير الدورة ومشروا جدول أعما : البند الخامس
 مختلفات   :  السادسالبند 

 لمجلس  64 لدورةلتحضير لا( 1) بخصوصييئة المدير التنفيذي للتقرير :           البند الفرعي )أ(             
 انتخابات  ( 2)ومياأ الييئة؛  للقمة اإلسالمية، 14، والدورة الخارجية وزراء                                              
   ؛2019 ( جدول أنشطة3)؛ 2019الييئة لسنة  ميزانيةالييئة؛                                               

 بما في ذلك  وضع اتفاقية إطارية للتواصل والتفاعل مع المجتمع المدني،           (:بالبند الفرعي )                   

 المنظمات غير الحكومية؛                                                          
 البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق اإلنسان؛            (:جالبند الفرعي)  
 واإلقليمية؛ الربط الشبكي ماع الادول األعضااء والمنظمات الادولية             (:دالبند الفرعي)  

 
 أخرى  متعلقات      : بعالبند السا
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 شرةة عرابعال برنامج عمل الدورةمشروع 
 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان لمنظمة التعاون اإلسالمي

 (2018ديسمبر  06-02العربية السعودية )جدة، المملكة 
  : 8201 ديسمبر 02د األحاليوم األول: 

 
 (؛، ألعضاء الهيئة فقط)مغلقاالجتماع األول  : 13:00 – 10:00
 تالوة آيات من الذ ر الحكيم؛ : 10:10  - 10:00
  ؛الييئة الكلمة االفتتاحية لرئيس : 10:20 – 10:10
 اعتماد مشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل؛       : 10:30 – 10:20
  الدورة تحضيرات( 1للييئة بخصوص ) إحاطة يقدميا المدير التنفيذي : 12:00 – 10:30

 جدول أنشطة ( 2) ؛للقمة اإلسالمية 14والدورة  مجلس وزراء الخارجيةل 46                                
 الييئة ودراسات مياأ ( 3) السنوية؛بما في ذلك الندوة  2019الييئة لسنة                                 
 عيد مشروا مراجعة  (5انتخابات الييئة؛ ) (4)؛ بما في ذلك خطوات التتبع                                
 اإلسالأ؛في  المنظمة لحقوق الطفل                                

 ؛ةفريق العمل حول الحق في التنمي : 13:00 – 12:00
  المنظمة من طرف الييئة وباقي مؤسسات المتابعةمناقشة خطوات                                 
  الجزء الثاني؛ ومناقشة إعالن أبو ظبي حول الحق في التنميةبخصوص                                 
 ؛من منظور الييئة دراسة الييئة بشأن الحق في التنميةمن                                 

 غذاء  استراحةصالة /   : 14:00 –13:00

 (ألعضاء الهيئة فقط ،االجتماع الثاني )مغلق : 17:00 – 14:00
  اإلسالموفوبيا واألقليات المسلمةفريق العمل المعني بظاهرة                                 

 حول الوضع السائد في ميانمار،    إحاطة تقدميا األمانة العامة للمنظمة                                  

 ؛، والتطورات في المناطق األخرى جميورية أفريقيا الوسطأ                                         

 :8201 ديسمبر 03اإلثنين اليوم الثاني: 

 (، ألعضاء الهيئة فقطاالجتماع الثالث )مغلق : 12:00 – 09:00

 فريق العمل المعني بفلسطين؛ :  11:00 – 09:00
 من األمانة ومن طرف الممثل الدائم لفلسطين لدى المنظمة  إحاطة            

 تلييا الوضع السائد والتطورات األخيرة في فلسطين المحتلة؛  بخصوص                                
 مناقشة بخصوص تطورات الموضوا.                                 
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 اآللية الدائمة لرصد تحت عنوان "البند الرابع )د( مناقشة في إطار   :            12:00 – 11:00
  ؛"في  شمير الخاضعة لالحتالل اليندي أوضاا حقوق اإلنسان                                 
  ممثل األمانة العامة بخصوص التقرير األخير لمجلسإحاطة من طرف                                  
 حقوق اإلنسان في الموضوا.ل األمم المتحدة                                 

 غذاء  استراحةصالة /  : 13:00 –12:00
 (ألعضاء الهيئة فقط ،االجتماع الرابع )مغلق : 16:00 – 13:00
 ؛بحقوق المرأة والطفلفريق العمل المعني                           
 إحاطة تقدميا أمانة الييئة واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي     

 تنفيذ االتفاقية  متابعة بما في ذلك أنشطتيا في هذا المجال،  بخصوص                                 
 مؤتمر القرارات التي اتخذت خالل ال؛ المعدلة المعنية بوضعية المرأة                                  
 حول دور المرأة في التنمية للدول األعضاء؛  للمنظمةالوزاري السابع                                  
 .حقوق الطفل في اإلسالأ حولمنظمة الوالتقدأ المحرز في مراجعة ميثاق                                  

 
 : 8201 ديسمبر  04الثالثاء : ثالثاليوم ال 
 (أمانة الهيئة، حي الحمراءبمقر  االفتتاح الرسميحفل )

 ، مفتوح لكل الضيوف المدعوين وكل الدول   )علنيخامس االجتماع ال : 13:00 – 10:00
 (األعضاء والدول ذات صفة المراقب                                 

 من الذ ر الحكيم؛ اتتالوة آي : 10:10 – 10:00
 الكلمة االفتتاحية للرئيس؛ : 10:25 – 10:10
 كلمة األمين العاأ لمنظمة التعاون اإلسالمي؛ : 10:50 – 10:30
 "تعزيز وحماية حقوق حول موضوا عروض أعضاء فريق النقاش  : 13:00 – 11:00

 ؛ اإلنسان"الالجئين والمهاجرين؛ التزام إسالمي ودولي في مجال حقوق                                          
 الييئة والدول األعضاء؛ألعضاء  تلييا مناقشة مفتوحة                                 

 غذاء  استراحةصالة /  : 14:00 –13:00
 )علني(السادس االجتماع  : 17:00 – 14:00
 أعضاءمواصلة المناقشة الصباحية وبيانات الدول األعضاء وردود          :      17:00  -14:00

حول  ستقوأ الييئة بإعداد وإصدار إعالن فريق النقاش )استنادًا إلأ النقاش،
 الموضوا في نياية الدورة(؛

  المكان: مقر أمانة الهيئة()  2018 ديسمبر 05األربعاء  :لرابعاليوم ا

 (، ألعضاء الهيئة فقط)مغلق لسابعاالجتماع ا :  12:00 - 09:00
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 حقوق تعزيز وحماية  (1خصوص: )ب الييئةمناقشة واعتماد مشاريع دراسات                           
 ( 3حقوق اإلنسان والتنوا الثقافي، ) (2في إطار محاربة اإلرهاب، )اإلنسان                           
 اإلطار المقترح للتفاعل مع المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير  مناقشة                          
 .الحكومية ومتابعة االتفاق مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان                          
 مختلف المواضيع التي تم التطرق ليا  لقرارات ووضع الصيغة النيائية مناقشة                          
 ؛ بما في ذلك تقارير فرق العمل. خالل هذه الدورة                          

 
 غذاء  استراحةصالة /   : 13:00 –12:00
 مفتوح لكل الضيوف المدعوين وكل الدول    )علني ثامناالجتماع ال     :          16:00 – 13:00

 (األعضاء والدول ذات صفة المراقب                                 
 القرارات إلأ ي تقارير فرق العمل من طرق مختلف الرؤساء وباقتقديم                                   

 الدول األعضاء، متبوعة بتدخالت الدول األعضاء إلبداء اآلراء                                            

 ؛ بخصوص عمل الييئة والتعليقات                                           

 المكان: مقر أمانة الهيئة() :2018 ديسمبر 06 الخميس  :اليوم الخامس
 (، ألعضاء الهيئة فقط)مغلق التاسع االجتماع : 0021: :0010:

 للنقاش المواضيعي للدورة. مناقشة واعتماد اإلعالن الختامي                                
 

 مفتوح لكل الضيوف  )علني  شر: حفل االختتاماعاالجتماع ال  :           0031: – 00:21
 (األعضاء والمراقبة المدعوين وكل الدول                                

 ، بما في ذلك اإلعالن المتعلق عشرة للييئة رابعةتقديم توصيات الدورة ال                                
 بموضوا النقاش المواضيعي للدورة.                                
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