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االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص 
  من االختفاء القسري

  اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري
  اخلامسة الدورة

  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين١٥-٤
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
   جدول األعمالإقرار

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  من األمني العامدمة مقمذكرة     
للجنة املعنية حباالت االختفاء القسري يف مكتـب األمـم          ة  ُتعقد الدورة اخلامس  س  -١

وتعقد أوىل جلسات   . ٢٠١٣ نوفمرب/تشرين الثاين  ١٥ إىل ٤ جنيف يف الفترة من   يف  املتحدة  
 .٠٠/١٠ يف الساعة نوفمرب/ تشرين الثاين٤ اإلثنني يوم الدورة

،  للجنةةاخلامس للدورة وشروحهاملرفق لعام جدول األعمال املؤقت أعدَّ األمني اوقد   -٢
مراعياً األحكام ذات الصلة مـن االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن                  

  .القسري االختفاء
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  جدول األعمال املؤقت
  اخلامسة الدورةافتتاح  -١

 ضحايا االختفاء القسريلذكرى إحياًء دقيقة التزام الصمت   -٢

 رار جدول األعمالإق  -٣

 اللجنةاليت تلقتها  واملعلومات  اإلجراءات العاجلةوطلبات البالغات  -٤

 :املسائل املتعلقة بأساليب عمل اللجنة  -٥

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

  يف االتفاقيةالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف  -٦

  "الختفاء القسري والقضاء العسكريا" بشأن  املواضيعيةاملناقشة  -٧
  الدول األعضاء يف األمم املتحدة معاالجتماع  -٨

  كومية الدولية مع وكاالت األمم املتحدة وآلياهتا واملنظمات احلاالجتماع  -٩
 ت االختفاء القسري أو غري الطوعي السنوي مع الفريق العامل املعين حباالاالجتماع  -١٠

   املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان معاالجتماع  -١١
   غري احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخريناملنظمات مع االجتماع  -١٢
 سةجدول األعمال املؤقت للدورة الساد  -١٣

  هدات املعامعلومات ُمحّدثة عن تعزيز هيئات  -١٤

  الشروح    

 افتتاح الدورة  -١  

  . للجنةةاخلامسالدورة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أو ممثلها  ستفتتح  

  ضحايا االختفاء القسري لذكرىالتزام الصمت دقيقة إحياًء  -٢  

  . ضحايا االختفاء القسريلذكرىإحياًء اللجنة الصمت دقيقة ستلتزم   
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 لإقرار جدول األعما  -٣  

  .هوتقّرة اخلامسستنظر اللجنة يف جدول أعمال دورهتا   

 اللجنةاليت تلقتها  واملعلومات  اإلجراءات العاجلةوطلبات البالغات  -٤  

علومـات  م وإلجراءات العاجلةل وطلبات  بالغاتيف كل ما تلقته من  ستنظر اللجنة     
  . من االتفاقية٣٤  إىل٣٠ فيما يتعلق باملواد من

 علقة بأساليب عمل اللجنةاملسائل املت  -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    

  .أخرى ومسائل  تشجيع الدول على التصديق على االتفاقيةستراتيجيةا) ج(و ؛املعنيني

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف االتفاقية  -٦  

 عمالً  األرجنتني وإسبانيا يف التقريرين املقدمني من      ة دورهتا اخلامس  يفستنظر اللجنة     
  . من االتفاقية٢٩ من املادة ١بالفقرة 

بالتشاور أعد   ،ة يف الدورة اخلامس   التقريرينويرد أدناه جدول زمين مؤقت للنظر يف          
  :مع اللجنة
 بعد الظهر   ٢٠١٣ نوفمرب/تشرين الثاين  ٤ اإلثنني  يومي (CED/C/ARG/1) األرجنتني  

  ؛اً صباح٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٥الثالثاء و
 بعد الظهـر    ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥الثالثاء   يومي   (CED/C/ESP/1)ا  إسباني  
  . صباحا٢٠١٣ًنوفمرب / تشرين الثاين٦واألربعاء 
الطـرفني  أبلغ األمني العام الـدولتني       من النظام الداخلي للجنة،      ٥١عمالً باملادة   و  

  .امة يف التقرير اخلاص بكل منهتنظر فيه اللجنة يف دورهتا اخلامسبالتاريخ الذي س
وستدرس فرق العمل املعنية بالتقارير القطرية وتعتمد قوائم القضايا املتعلقة بتقريـر              

  . بعد الظهر٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١١ ننياإلثأملانيا يوم 

  املواضيعيةاملناقشة  -٧  

 موضوع ترى أنـه يـستحق       مغلقة ة يف جلس   اللجنة، يف إطار هذا البند،     ستناقش  
 وثيق الـصلة  وهذا املوضوع   . "االختفاء القسري والقضاء العسكري   " وهو،  اهتماماً خاصاً 

  .ملناقشة العامة املقبلة أو التعليقات العامة املقبلةيام األ بعمل اللجنة وميكن أن يكون موضوعاً
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 الدول األعضاء يف األمم املتحدةمع االجتماع   -٨  

والدول املوقعـة لالتفاقيـة       الدول األعضاء يف االتفاقية    ستعقد اللجنة اجتماعاً مع     
  .اقيةيف إطار االتفواضيع ذات الصلة ملناقشة املوالدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة 

 اهتا واملنظمات احلكومية الدوليةاالجتماع مع وكاالت األمم املتحدة وآلي  -٩  

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

  ت االختفاء القسري أو غري الطوعياالجتماع السنوي مع الفريق العامل املعين حباال  -١٠  
ستعقد اللجنة اجتماعها السنوي املشترك مع الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء              

غري الطوعي لضمان وجود تعاون وثيق وفعال بني اآلليتني هبدف جتنب حاالت             القسري أو 
لقـسري وضـمان   التداخل وحتقيق اهلدف املشترك املتمثل يف القضاء على ممارسة االختفاء ا         

  .احلق يف معرفة احلقيقة وحتقيق العدالة وتقدمي اجلرب للضحايا

  االجتماع مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -١١  
تصلة املسائل  امل بشأن   املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   ستعقد اللجنة اجتماعاً مع       

  .بتنفيذ االتفاقية

 صحاب املصلحة اآلخريناملنظمات غري احلكومية وأمع االجتماع   -١٢  

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

 سةجدول األعمال املؤقت للدورة الساد  -١٣  

 يف الفتـرة   املقرر عقـدها     سةالساددورهتا  جدول األعمال املؤقت ل   ستناقش اللجنة     
  .٢٠١٤ مارس/ آذار٢١ إىل ١٠ من

 هيئات املعاهداتمعلومات ُمحّدثة عن تعزيز   -١٤  

  . التنسيق مبا يف ذلك،هيئات املعاهدات اللجنة املسائل املتصلة بعملية تعزيز ستناقش  

       


