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 مجلس حقوق اإلنسان
 القانون وسيادة والديمقراطية اإلنسان بحقوق المعني المنتدى
 األولى الدورة

  2016 نوفمرب/الثاين شرينت 21-22
 املؤقت األعمال جدول من 1 البند
 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار

 األعمال المؤقت وشروحهجدول   
 المؤقت األعمال جدول  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -1
 .صنع القرار العامملشاركة الشباب مشاركة فعالة يف  هتيئة بيئة متكينية -2
 من املشاركة الرمسية للشباب إىل املشاركة التحويلية. -٣
 مشاركة الشباب يف جمال التنمية املستدامة ومحاية حقوق اإلنسان يف سياقات حمددة.  -٤
عمييال جبييدول األعمييال العيياملق للشييبابش دور الشييباب يف صيييا ة جييدول  اً املضييق قييدم -٥

 األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية. 
 .مالحظات ختامية -6
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 الشروح  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -١ 

 مكان انعقاد المنتدى  
، سيييعقد املنتييدع املعيي  إلقييوق اإلنسييان، 28/1٤بقييرار جملييو حقييوق اإلنسييان  عمييالً  

 21بقصيير األميييم، ييييومق  XVIIوالدميقراطييية وسييييادة القيييانون دورتيين األوىل يف جنيييي  يف القاعييية 
 .2016تشرين الثاين/نوفمرب  22و

كيق   وسُيعرض على املشاركني يف املنتدع جيدول األعميال املؤقيت اليوارد يف ايوث الو يقية 
 ويرد يف املرفق جدول زم  مؤقت ألعمال الدورة. ينظر فين بغرض إقرارث.

 الجلسة االفتتاحية  
سيديل رئيو جملو حقوق اإلنسان ببيان افتتاحق، تليين بيانيات ييديل نيا نائيني األميني  

قيييوق اإلنسيييان العيييام وم يييوض األميييم املتحيييدة السيييامق يقيييوق اإلنسيييان ورئيسيييا املنتيييدع املعييي  إل
 والدميقراطية وسيادة القانون. 

 الوثائق  
سييييييييييتتاا قيييييييييييع الو ييييييييييائق املتعلقيييييييييية بالييييييييييدورة علييييييييييى الصيييييييييي حة الشييييييييييبكية للمنتييييييييييدع  
(www.ohchr.org/democracyforum)  . 

 حلقات النقاش  
مييية للمواملييييع األربعييية املدرجييية يف جيييدول األعميييال، سيييُت رع   بعيييد ايييوث العيييروض املقدض

 مناقشة م توحة يُدعى قيع املشاركني إىل املسامهة فيها. 
وخييالل كييل حلقيية نقييار، سييُينظر بالتحديييد يف مسييللة التمييييو وال ييوارق اليي   ييول دون  

، ودون مشييياركة صيينع القييرار العييامة يف مشيياركة النسيياش الشييابات وال تيييات مشيياركًة اادفيية وفعاليي
الشباب املنتمني إىل السكان األصليني واألقليات، الوين يعيشون يف مناطق ري يية  و يعيانون مين 
، اإلعاقييييية،  و الشيييييباب اليييييوين ايييييم مييييين املهييييياجرين،  و عيييييدميق ا نسيييييية،  و املشيييييردين داخليييييياً 

 ملتمسق الل وش  و الالجئني.  و

 لمشاركة الشباب مشاركة فعالة في صنع القرار العام تهيئة بيئة تمكينية -٢ 
عنصييير  ساسيييق للمؤسسيييات  صييينع القيييرار العيييامإن مشييياركة الشيييباب مشييياركة فعالييية يف  

التمثيليييية املسيييؤولة والشييي افة داخيييل الدولييية. وسيييألكو املناقشيييات عليييى األطييير القانونيييية واملؤسسيييية 
سيات العامية  و التيل ي فيهيا، ومين مسياشلة الالزمة لتمكني الشيباب مين املسيامهة يف صييا ة السيا

 واملعق السياسات.
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علييى إعمييال قيييع حقييوق اإلنسييان دون متييييو كشيير  مسييبق اً وسييألكو املناقشييات  يضيي 
لبيئيية متكينييية تتيييا للشييباب املشيياركة يف عملييية صيينع القييرار فيمييا يتعلييق جبمليية  مييور منهييا ايقييوق 

اخلاصييية إلريييية الييير ، والتعبيييي، وتكيييوين ا معييييات،  االقتصيييادية واالجتماعيييية والثقافيييية وايقيييوق
 مهية هتيئة بيئة آمنة ومواتية ملنظمات اجملتميع امليدين وامليدافعني اً والت مع السلمق. وستناَقش  يض

 عن حقوق اإلنسان املشاركني يف تعويو ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالشباب. 
رب   ييوار التحييديات اليي  يواجههييا وستسييتهدا املناقشييات مسيياعدة املشيياركني علييى سيي 

الشيييباب يف  قييييق املشييياركة ال عالييية يف ومليييع السياسيييات ويف اييييياة السياسيييية، مثيييل التحيييديات 
املتمثليييية يف الوصييييول ااييييدود إىل املعلومييييات يات الصييييلة بالقضييييايا اليييي  تييييؤ ر فيييييهم، وحمدودييييية 

علييى املسييامهة  ملشييباب وقييدرهتالتمويييل، واملواقيي  االجتماعييية والتصييورات  ييي الصييحيحة لييدور ا
 يف ايياة العامة للدولة، واخلوا من االنتقام.

علييى رارسييتها  مولعييل الشيير  املسييبق ااييدد ملشيياركة الشييباب مشيياركة فعاليية اييو قييدرهت 
للموارد لتمويلهيا. ويف   نياش املناقشيات، سيينظر املشياركون يف  مهيية التعلييم والتيدريني،  موامتالكه

وبنيياش القييدرات وبييرامك التمكييني املبصصيية للشييباب بشييلن حقييوق اإلنسييان واملبيياد  الدميقراطييية 
 وسيادة القانون بوص  يلك شرطاً  ساسياً ملشاركتهم ال عالة.

 إلى المشاركة التحويليةمن المشاركة الرسمية للشباب  -٣ 
 يف للشييباب السياسييية املشيياركة زيييادة تييروم اليي  القائميية اآلليييات املشيياركون سيسييتعرض 

 اآللييات  دييد املناقشيات وستشيمل .االيق املسيتوع على صنع القرار العام ومؤسسات عمليات
 الينظم إصيالا يف شياركتهممبو  واالية، اإلقليمية واجملالو الربملانات، إىل الشباب وصولالك يلة ب

 إشييييرا  اسييييألاتي يات وسييييُتقي م .السياسييييية األحييييواب ويف الدسييييتور وملييييع وعمليييييات االنتبابييييية،
 الراسيبة مشياركتهم لتطيوير وسييلة يليك سيشيكل حيي  وبعيداا االنتبابيية اليدورة طيلة الشباب
 .ومواطنني ناخبني بص تهم

لرامييييية إىل تعويييييو ودعييييم ايييييوار بييييني ويف املناقشييييات، سيسييييتعرض املشيييياركون املبييييادرات ا 
األجيييييال والتعيييياون بييييني الشييييباب وةتليييي   صييييحاب املصييييلحة، مبيييين فيييييهم القييييادة السياسيييييون، 

 ووسائط اإلعالم.  ،واملؤسسات الوطنية يقوق اإلنسان، وواملعو السياسات
وسيائط اإلعيالم االجتمياعق واسيتبدام تكنولوجييا ل ومن املسلم بن على نطاق واسع  ن 
توسيييع اييييو الييدميقراطق و سييني املشيياركة. وسيييحدد املشيياركون دوراً يف علومييات واالتصيياالت امل

السييبل الك يليية بألقيية النضييال علييى اإلنألنييت إىل مشيياركة طويليية األجييل ومسييتدامة للشييباب يف 
عمليييات صيينع القييرار. وسييألكو املناقشييات علييى التحييديات ايالييية املرتبطيية باملشيياركة اإللكألونييية، 
 مثل القضايا املتعلقة بالشمولية وإمكانية الوصول فيما خيص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
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وسيحاول املشاركون  ديد  مثلة ابتكاريية لتقاسيم املعرفية، ونشير املعلوميات ومناقشيتها،  
مبا يف يلك على شبكة اإلنألنت، ندا تعويو قيدرة منظميات الشيباب عليى املشياركة ب عاليية يف 

 .نع القرار العامص

 مشاركة الشباب في مجال التنمية المستدامة وحماية حقوق اإلنسان في سياقات محددة  -٤ 
سيييألكو املناقشييييات علييييى دور الشيييباب يف تن يييييو  اييييداا التنميييية املسييييتدامة. وسيييييحدد  

املشاركون تدابي فعالة إلنشاش حيو للشيباب قصيد املشياركة يف ترقية جيدول األعميال العياملق إىل 
 سياسات وطنية وإقليمية وحملية، وإنشاش آليات فعالة ملساشلة ايكومات. 

ع هنيييك قيييائم عليييى حقيييوق اإلنسيييان يسييياام يف زييييادة وسييييع املشييياركون كيييي   ن اتبيييا  
 االعألاا بدور الشباب ودعمن يف جمال منع النواعات وحلها.

ش االسييألاتي يات والسياسييات اليي  كييان جيييا   يير إتييام يف رفييع مسييتوع مشيياركة ناقَ وسييتُ  
ات، الشيييباب يف جهيييود ميييا بعيييد النيييواع وبنييياش السيييالم )عليييى سيييبيل املثيييال، يف الوسييياطة وامل اوملييي

وإعييييادة بنيييياش اجملتمعييييات االييييية، وعمليييييات العداليييية واملصيييياية، مبييييا يف يلييييك مبييييادرات العداليييية 
 االنتقالية(.

التيدابي امللموسية لضيمان مشياركة الشيباب يف تصيميم وتن ييو اً وسيحدد املشاركون  يضي 
 االسألاتي يات ملنع التطرا العني  وتعويو االندماج االجتماعق.

بجييدول األعمييال العييالمي للشييبابش دور الشييباب فييي صيييا ة جييدول  عمييال اً المضييي قييدم -٥ 
  األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية

سييألكو املناقشييات علييى اآلليييات واملبييادرات املتبييوة علييى الصييعيدين الييدويل واإلقليمييق  
 جبدول األعمال العاملق يقوق اإلنسان اخلاصة بالشباب. اً ال  تساام يف املضق قدم

ينظر املشيياركون يف اذيياي تييدابي لضييمان مشيياركة الشييباب يف  عمييال األمييم املتحييدة وسيي 
واآلليات اإلقليمية يقوق اإلنسان، مبا يف يلك السبل املمكنة لضمان قدرة الشباب على عرض 
االدعيييياشات املتعلقيييية بانتهاكييييات حقييييوق اإلنسييييان علييييى اآلليييييات يات الصييييلة، والسييييبل الك يليييية 

 املوكورة يف القضايا يات الصلة بالشباب. بضمان نظر اآلليات

  مالحظات ختامية -٦ 
 سيديل رئيسا املنتدع مبالحظات ختامية وبتوصيات للمتابعة.  
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 المرفق

 الجدول الزمني ألعمال الدورة  
 2016 نوفمرب/الثاين تشرين 21 اال نني،

00/10-00/1٣ 00/1٥-00/18 
 والديمقراطييية اإلنسييان بحقييوق المعنييي المنتييدى افتتيياح
 القانون وسيادة

 رئييو نا يديل افتتاحية ومالحظات ترحيني كلمة 
 اإلنسان حقوق جملو

 العام األمني نائني من رسالة 
 السيامق املتحيدة األمم م وض نا يديل مالحظات 

 اإلنسان يقوق
 إلقيييوق املعييي  املنتيييدع رئيسيييا نيييا ييييديل مالحظيييات 

  القانون وسيادة والدميقراطية اإلنسان
 فعاليية مشيياركة الشييباب لمشيياركة تمكينييية بيئيية تهيئيية
 صنع القرار العام  في

 إليييييييى للشيييييييباب الرسيييييييمية المشييييييياركة مييييييين
 التحويلية المشاركة

 

 2016 نوفمرب/الثاين تشرين 22 الثال اش
00/10-00/1٣ 00/1٥-00/18 

 المسيييييتدامة التنميييييية مجيييييال فيييييي الشيييييباب مشييييياركة
 محددة سياقات في اإلنسان حقوق وحماية

 العيييييالمي األعميييييال بجيييييدولاً قيييييدم المضيييييي
 جييدول صيييا ة فييي الشييباب دورش للشييباب
 اإلقليمية والمنظمات المتحدة األمم  عمال

 ختامية مالحظات

    


