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االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع
 األشخاص من االختفاء القسري

  اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري
  الدورة األوىل

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١-٨

  جدول األعمال املؤقت والشروح    

  مذكرة من األمني العام    
نية حباالت االختفاء القسري يف مكتب األمم املتحدة        سُتعقد الدورة األوىل للجنة املع      -١

وسُتعقد اجللـسة األوىل مـن      . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ إىل   ٨جبنيف يف الفترة من     
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٨الدورة يف الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء 

لـدورة األوىل للجنـة     وأعدَّ األمني العام جدول األعمال املؤقت والشروح املرفق ل          -٢
 يف ذلك األحكام ذات الصلة من االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن                مراعياً

  .القسري االختفاء
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  جدول األعمال املؤقت    
 من االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         ٢٦ من املادة    ٧ للفقرة    وفقاً افتتاح الدورة،   -١

  .األشخاص من االختفاء القسري
  . اللجنة للتعهد الرمسيأداء أعضاء  -٢
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٣
 .إقرار جدول األعمال  -٤

  . من االتفاقية٢٦ من املادة ٦ للفقرة  وفقاًاعتماد النظام الداخلي املؤقت،  -٥
 .املسائل املتعلقة بأساليب عمل اللجنة  -٦

 مبا يف ذلك  من االتفاقية،٢٨ للمادة  وفقاًالتعاون والتشاور مع األجهزة ذات الصلة،    -٧
  .االجتماع مع الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

  .االجتماعات املقبلة  -٨
  .مسائل أخرى  -٩

  الشروح    

 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص       ٢٦ من املادة    ٧ للفقرة    وفقاً افتتاح الدورة،   -١  
  من االختفاء القسري

، حيث  ٢٦ من املادة    ٧ للفقرة    وفقاً ىل للجنة ممثل لألمني العام،    سيفتتح الدورة األو    
  .سريأس االجتماع إىل حني انتخاب رئيس اللجنة

  أداء أعضاء اللجنة للتعهد الرمسي  -٢  
 املنتخبـون يف االجتمـاع األول       يديل أعضاء اللجنة  وفقاً للنظام الداخلي املؤقت،       

 :ي التايل الرمسالتعهدللدول األطراف يف االتفاقية ب

املعنيـة  لجنة  الأتعهد رمسياً بأن أؤدي واجبايت وأمارس سلطايت كعضو يف          "  
 ". بشرف وأمانة ونزاهة ومبا ميليه علّي ضمرييحباالت االختفاء القسري باستقالل

  أعضاء املكتبانتخاب   -٣  
 تنتخب اللجنةوفقاً ملشروع النظام الداخلي املؤقت،   و.  أعضاء مكتبها  تنتخب اللجنة   

، مراعيةً كما جيب التوزيـع      من بني أعضائها رئيساً وثالثة نواب للرئيس ومقرراً ملدة سنتني         
  .العادل والتوازن املالئم بني اجلنسني
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  إقرار جدول األعمال  -٤  
للجنة أن تنظر يف جدول أعمال دورهتا األوىل وأن تقره على أساس جدول األعمال                

  .املؤقت الذي وضعه األمني العام

   من االتفاقية٢٦ من املادة ٦ للفقرة  وفقاًاعتماد النظام الداخلي املؤقت،  -٥  
ويف هـذا   .  من االتفاقية، تنشئ اللجنة نظامها الداخلي      ٢٦ من املادة    ٦للفقرة  اً  وفق  

، الـذي أعـده   )CED/C/R.1(الصدد، سيعرض على اللجنة مشروع النظام الداخلي املؤقت        
  .لجنةاألمني العام هبدف تيسري مهمة ال

  املسائل املتعلقة بأساليب عمل اللجنة  -٦  
يف إطار هذا البند، للجنة أن تناقش مجلة أمور منها املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل                

 مـن   ٢٩ مـن املـادة      ١ومضمون التقارير اليت ستقدمها الدول األطراف مبوجب الفقرة         
  .تفاقية من اال٣٦ للمادة  وفقاًاالتفاقية، وكذا تقريرها السنوي،

 من االتفاقية، مبا يف ذلـك       ٢٨ للمادة    وفقاً التعاون والتشاور مع األجهزة ذات الصلة،       -٧  
  االجتماع مع الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

 من االتفاقية، تتعاون اللجنة وتتشاور مع مجيع اجلهات ذات الصلة           ٢٨ للمادة   وفقاً  
ووكاالت متخصصة وصناديق تابعة لألمم املتحـدة، ومـع هيئـات           من أجهزة ومكاتب    

املعاهدات املنشأة مبوجب صكوك دولية، ومع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة واملنظمـات            
أو اهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية ذات الصلة، وكذا املؤسسات أو الوكاالت أو املكاتب             

ويف إطار  . أجل محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      املعنية التابعة للدولة، العاملة من      
هذا البند، للجنة أن جتتمع مع الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي               

  .حرصاً على ضمان اتساق إجراءاهتما ومالحظاهتما لدى االضطالع بواليتيهما

  االجتماعات املقبلة  -٨  
 أن تناقش مواعيد دورهتا الثانية، بالتشاور مع األمني العام،          يف إطار هذا البند، للجنة      

  .مع مراعاة جدول املؤمترات

  مسائل أخرى  -٩  
  .ى ذات صلة بواليتهامسائل أخرللجنة أن تناقش يف إطار هذا البند،   

        


