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 األشخاصالدولية حلماية مجيعتفاقية الا
 من االختفاء القسري

  اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري
  الرابعة الدورة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-٨
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
   جدول األعمالإقرار

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  ن األمني العامممقدمة مذكرة     
للجنة املعنية حباالت االختفاء القسري يف مكتب األمم املتحدة         ُتعقد الدورة الرابعة    س  -١

 يـوم   وتعقد أوىل جلسات الدورة   . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٩ إىل ٨ جنيف يف الفترة من   يف  
 .٠٠/١٠ يف الساعةأبريل / نيسان٨ االثنني

،  للجنة الرابعة للدورة   وشروحهاملرفق  ؤقت  أعدَّ األمني العام جدول األعمال امل     وقد    -٢
مراعياً األحكام ذات الصلة مـن االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن                  

  .القسري االختفاء
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  جدول األعمال املؤقت
 . الدورةافتتاح  -١

 .ضحايا االختفاء القسريلذكرى إحياًء دقيقة التزام الصمت   -٢

 .إقرار جدول األعمال  -٣

 . اللجنةاليت تلقتها  واملعلومات  اإلجراءات العاجلةوطلبات اتالبالغ  -٤

 :املسائل املتعلقة بأساليب عمل اللجنة  -٥

   من االتفاقية؛٣٤ و٣٣ و٣٢أساليب العمل املتعلقة باملواد   )أ(  
  التفاعل مع أصحاب املصلحة املعنيني؛  )ب(  
 .سائل أخرىم التصديق وستراتيجيةا  )ج(  

 . يف االتفاقيةر املقدمة من الدول األطرافالنظر يف التقاري  -٦

 والطـرد والتـسليم مبوجـب           مبدأ عدم اإلعادة القسرية    بشأن    املواضيعية املناقشة  -٧
   ).تابع ( من االتفاقية١٦املادة 

 . مع الدول األعضاء يف األمم املتحدةاالجتماع  -٨

 .كومية الدولية مع وكاالت األمم املتحدة وآلياهتا واملنظمات احلاالجتماع  -٩

  .  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان معاالجتماع  -١٠
  . غري احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخريناملنظمات مع االجتماع  -١١
  .التقرير املقدم من اللجنة إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني  -١٢
 .جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة  -١٣

  . املعاهداتحّدثة عن تعزيز هيئاتمعلومات ُم  -١٤

  الشروح    

 افتتاح الدورة  -١  

  . للجنةالرابعةالدورة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أو ممثلها  ستفتتح  
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  ضحايا االختفاء القسري لذكرىالتزام الصمت دقيقة إحياًء  -٢  

  .القسري ضحايا االختفاء لذكرىإحياًء اللجنة الصمت دقيقة ستلتزم   

 إقرار جدول األعمال  -٣  

  .هوتقّرالرابعة ستنظر اللجنة يف جدول أعمال دورهتا   

 اللجنةاليت تلقتها  واملعلومات  اإلجراءات العاجلةوطلبات البالغات  -٤  

          علومـات تلقتـها   م و إلجراءات العاجلـة  ل وطلبات ستنظر اللجنة يف أية بالغات      
  . من االتفاقية٣٤  إىل٣٠ فيما يتعلق باملواد من

 املسائل املتعلقة بأساليب عمل اللجنة  -٥  

أساليب العمل فيمـا يتعلـق      ) أ: (ستناقش اللجنة، يف إطار هذا البند، أموراً منها         
التفاعل مع أصحاب املـصلحة     ) ب(و  من االتفاقية؛  ٣٤و ٣٣ و ٣٢بأنشطتها مبوجب املواد    

  .خرى األسائلاملو صديق على االتفاقية تشجيع الدول على التستراتيجيةا) ج(و ؛املعنيني

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف االتفاقية  -٦  

غواي وفرنسا عمـالً    وروأيف التقريرين املقدمني من       دورهتا الرابعة  يفستنظر اللجنة     
  . من االتفاقية٢٩ من املادة ١بالفقرة 

بالتـشاور  أعد   ، يف الدورة الرابعة   التقريرينويرد أدناه جدول زمين مؤقت للنظر يف          
  :مع اللجنة
 بعـد الظهـر     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٩ يومي الثالثاء    (CED/C/URY/1)أوروغواي    
  . اً صباح٢٠١٣أبريل / نيسان١٠ واألربعاء
     بعـد الظهـر    ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ١١ يومي اخلميس    (CED/C/FRA/1)فرنسا    

  .اًح صبا٢٠١٣أبريل / نيسان١٢معة واجل
الطـرفني  أبلغ األمني العام الـدولتني       من النظام الداخلي للجنة،      ٥١عمالً باملادة   و  

  .امبالتاريخ الذي ستنظر فيه اللجنة يف دورهتا الرابعة يف التقرير اخلاص بكل منه

 املناقشات املواضيعية  -٧  

يستحق مناقشة موضوع ترى أنه     مغلقة   ة يف جلس   اللجنة، يف إطار هذا البند،     ستتابع  
 والطرد والتسليم مبوجـب     مبدأ عدم اإلعادة القسرية     على وجه التحديد   وهو،  عناية خاصة 

  بعمل اللجنة وميكن أن يكون موضـوعاً       وثيق الصلة وهذا املوضوع   .  من االتفاقية  ١٦املادة  
  .يام املناقشة العامة املقبلة أو التعليقات العامة املقبلةأل
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 يف األمم املتحدةالدول األعضاء مع االجتماع   -٨  

والدول املوقعـة لالتفاقيـة       الدول األعضاء يف االتفاقية    ستعقد اللجنة اجتماعاً مع     
  . واضيع ذات الصلة باالتفاقيةملناقشة املوالدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة 

 االجتماع مع وكاالت األمم املتحدة وآلياهتا واملنظمات احلكومية الدولية   -٩  

اللجنة بوكاالت األمم املتحدة وآلياهتا واملنظمات احلكومية الدولية الـيت          ستجتمع    
  . سألة االختفاء القسريمبيتناول عملها قضايا متصلة 

  االجتماع مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -١٠  
تصلة املسائل  امل بشأن   املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   ستعقد اللجنة اجتماعاً مع       
  .تفاقيةبتنفيذ اال

 املنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرينمع االجتماع   -١١  

 املنظمات غري احلكومية وأصحاب املـصلحة اآلخـرين       ستعقد اللجنة اجتماعاً مع       
  .تصلة بتنفيذ االتفاقيةاملسائل املبشأن 

 التقرير املقدم من اللجنة إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني  -١٢  

 اجلمعية العامة لألمـم     إىل اللجنة تقدم من االتفاقية،    ٣٦ من املادة    ١مبوجب الفقرة     
  .االتفاقيةعن تنفيذ   سنوياًاملتحدة تقريراً

 جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة  -١٣  

         يف الفتـرة   املقرر عقـدها     اخلامسةدورهتا  جدول األعمال املؤقت ل   ستناقش اللجنة     
  .٢٠١٣ نوفمرب/تشرين الثاين ١٥ إىل ٤من 

 هيئات املعاهداتمعلومات ُمحّدثة عن تعزيز   -١٤  

  . التنسيق مبا يف ذلكهيئات املعاهدات اللجنة املسائل املتصلة بعملية تعزيز ستناقش  

        


