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 مؤتمر الدول األطراف
 األولى الدورة

 2016كانون األول/ديسمرب   19جنيف، 
 املؤقت األعمال جدول من 6 البند

 من االتفاقية 27تنفيذ المادة 

 القسري االختفاء بحاالت المعنية اللجنة عمل  
 العام األمين من مذكرة  

 القسري االختفاء بحاالت المعنية اللجنة إنشاء -أوالا  
االجتماع األول للدول األطراا    االفااقيرا الدوليرا يمايرا ايرخ األمر ا  مرن ُعقد  -1

. وكرررران المررررات مررررن االجتمرررراع  ررررو 2011أيا /مررررايو  31االختارررراق القسرررراي،   نيويررررو     
أعضاق للجنا املعنيا حباالت االختااق القساي لالضرالالع ااملاراا املنصرو  عليارا  10انت اب 

 ( من االفااقيا. 1)26 ادةللماً   االفااقيا، وفق
. وحررا ا،ن، 2011وعقرردت اللجنررا دو ألررا األوي   جنيررف   فارراين ال ررا /نوفمرب  -2

  اجتماعاً. 197دو ًة و 11عقدت اللجنا 

 (28 المادة) الصلة ذات األجهزة مع التعاون -ثانياا  
إناراهاا، اجتماعرات  ةيرا مرخ اللجنرا من االفااقيا، عقدت اللجنا، منر   28للمادة  امت االً  -3

؛ ومررخ الاايررع العامرر  املعررا ااالحتجررا  2012فارراين األول/أكتررواا  31املعنيررا حبقررون اننسرران،   
؛ ومرررخ املقرررا  اعرررا  املعرررا اتعايرررا ايقيقرررا والعدالرررا 2013فاررراين ال رررا /نوفمرب  14التعسرررايف،   

 18   الالاررررر ، حقرررررون وجلنرررررا ؛2014رب أيلول/سررررربتم 15واجلررررررب وضرررررمانات عررررردا الت ررررراا ،   
االختاراق  حبراالت املعرا العامر  الاايرع مرخ سرنويا اجتماعرات اللجنرا وعقردت. 2014 سبتمرب/أيلول

، 2012فارررراين ال ررررا /نوفمرب  1، و2011فارررراين ال ررررا /نوفمرب  9القسرررراي أو لرررر، الالرررروعيف،   
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 5و 2015أيلول/سررررربتمرب  15، و2014أيلول/سررررربتمرب  17، و2013فاررررراين ال رررررا /نوفمرب  7و
. واجتمعت اللجنا اا   ل،  ةيف مخ جلنا منا ضرا التعر يو واللجنرا 2016فااين األول/أكتواا 

، 2013فاررراين ال رررا /نوفمرب  11و 2012فاررراين األول/أكترررواا  30الدوليررا للصرررليو األ رررا،   
 على التوايل. 

اليرا  النسراق واألطارال واالختاراق ونظمت اللجنا مناقاات مواضيعيا ااأن املواضيخ الت -4
     فارررررراين ال ررررررا / 7؛ واالجتررررررا  واالختارررررراق القسرررررراي،   2012آذا /مررررررا    29القسرررررراي،   

 ؛2012آذا /مررا    28؛ واجلاررات الااعلررا مررن لرر، الرردول واالختارراق القسرراي،   2012نرروفمرب 
؛ 2012 رررا /نوفمرب فاررراين ال 8ومسرررؤوليا الررردول ودو  اجلارررات الااعلرررا مرررن لررر، الررردول،   

   آذا / 25و 2013فااين ال ا /نوفمرب  12والقضاق العس اي وحاالت االختااق القساي،   
. واستاادت املناقاات املواضيعيا من ماا كا أعضراق اللجران األخراو، وامل لار  2014ما   

ملنظمات اي وميرا اواليات   إطا  انجااقات اعاصا، واعرباق ومم ليف وكاالت األمم املتحدة وا
  الدوليا واجملتمخ املد  واألوساط األكادمييا.

و  ك  دو ة، عقدت اللجنا اجتماعات مرخ الردول األعضراق   األمرم املتحردة واملؤسسرات  -5
 الوطنيا يقون اننسان واجلاات الااعلا   اجملتمخ املد ، مبا   ذلك  ااالات أسا امل تا .

لومررات عررن ايررخ االجتماعررات املرر كو ة أعررال    التقررا يا السررنويا ومي ررن االطررالع علررى مع -6
، A/69/56، وA/68/56، وA/67/56مررررررن االفااقيررررررا ) 36للمررررررادة اً املقدمررررررا إي اجلمعيررررررا العامررررررا وفقرررررر

 (.  A/71/56، وA/70/56و

 (29 المادة) األطراف الدول من المقدمة التقار ر في النظر -ثالثاا  
( مررررررن 1)29فقايررررررااً مقرررررردماً مبوجررررررو املررررررادة  18منرررررر  إنارررررراهاا، نظررررررات اللجنررررررا    -7

 ،والجي ررررا ،واررررا الواي ،وأو ولررررواي ،وأملانيررررا ،وإسرررربانيا ،وأ مينيررررا ،االفااقيررررا، مررررن األ جنترررر 
 ،وفانسررررا ،والعرررراان ،وصرررراايا ،واجلبرررر  األسررررود ،وفررررون  ،والبوسررررنا وا اسررررك ،واو كينررررا فاسررررو
و ولنرررردا، واعتمررررردت مررررا يقاالاررررا مررررن قررررواهم املسررررراه   ،وامل سرررريك ،وكولومبيررررا ،وكا اخسررررتان

، 2016واملالحظرررات اعتاميرررا. و  دو ألرررا اياديرررا عاررراة، املعقرررودة   فاررراين األول/أكترررواا 
اعتمردت اللجنرا قرواهم مسراه  كرا إكروادو ، والسررنمال، وكوارا. ومرن املقرا  إجرااق حروا  مررخ 

وفوجرررررد ايرررررخ قرررررواهم املسررررراه  واملالحظرررررات  .2017فلرررررك الررررردول األطررررراا    آذا /مرررررا   
اعتاميررا الررت اعتمرردألا اللجنررا، ضررمن الرردو ة اعاصررا ا رر  مناررا، علررى املوقررخ الاررب يف للجنررا 

(www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx).   
 CED/C/7/2ثالثرررررا فقرررررا يا اارررررأن متااعرررررا املالحظرررررات اعتاميرررررا )اً واعتمررررردت اللجنرررررا أيضررررر -8
(، فيمرررررا يتعلرررررع ارررررأو ولواي، وفانسرررررا، وإسررررربانيا، واأل جنتررررر ، وأملانيرررررا، CED/C/11/2و CED/C/9/2و

و ولنرررررردا، والجي ررررررا، واررررررا الواي وامل سرررررريك، وأ مينيررررررا، وصرررررراايا. وفرررررراد معلومررررررات ااررررررأن التقررررررا يا 
 /http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal مبتااعررررا املالحظررررات اعتاميررررا   املتعلقررررا

FollowUp.aspx?Lang=En&TreatyID=2.   
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 (30اإلجراء العاجل )المادة  -رابعاا  
الكرراذ إجررااق عاجرر ، اً طلبرر 435، فلقررت اللجنررا 2016فارراين األول/أكتررواا  26   -9

، طلررروت يتعلرررع اأحررردا  348طلبررراً. ومرررن الاللبرررات املسرررجلا البرررال  عررردد ا  348ُسرررج  منارررا 
طلبرررات فتعلررررع اأحرررردا   9تعلررررع اأحرررردا  وقعرررت   كمبوديررررا، ووقعرررت   الربا يرررر ، وطلرررو ي

طلبراً متعلقراً اأحردا   266طلباً متعلقاً اأحردا  وقعرت   العراان، و 70وقعت   كولومبيا، و
وقعررررت   امل سرررريك وطلررررو يتعلررررع اأحرررردا  وقعررررت   املمرررراب. وأوقاررررت اللجنررررا اثنرررر  مررررن 

 ررراوم ول رررن ال ياالرررون قيرررد االحتجرررا ، انجرررااقات العاجلرررا املتعلقرررا ااختاررراق أمررر ا  ُحررردد م
وأللقررررت أ اعررررا إجررررااقات عاجلررررا متعلقررررا اأمرررر ا  قتارررر  ُحرررردد م رررراوم أحيرررراًق وقررررد أفررررا  

أو ُحررردد م ررراوم أموافررراً. وفوجرررد قاهمرررا انجرررااقات العاجلرررا املسرررجلا   املوقرررخ الترررايل   عرررنام،
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT

%2fCED%2fJUR%2f10%2f25096&Lang=en.   

 (31البالغات الفرد ة )المادة  -خامساا  
فلقررررررت اللجنررررررا آ اق متعلقررررررا ارررررربالا فررررررادي واحررررررد ونظررررررات    رررررر   ا، اق واعتمرررررردألا  -10
(CED/C/10/D/1/2013). 

 (33الز ارات )المادة  -سادساا  
 اف  و يف   انتظا   ّدياما. طلبت اللجنا  يا ة دولت  ط -11

 (34الجمعية العامة )المادة  -سابعاا  
 مل فرُح  اللجنا قط أي حالا إي اجلمعيا العاما. -12

 أعمال أخرى -ثامناا  
 اعتماد الوثائق المرجعية  

، اعتمرردت اللجنررا نظاماررا الرررداخليف 2012  الرردو ة ال انيررا، املعقررودة   آذا /مررا    -13
(CED/C/1 ًفضال ،)  عن املبادئ التوجيايا املتعلقا اا   وحمتوو التقا يا الت يتع  علرى الردول

  .(CED/C/2) 29األطاا    االفااقيا فقدمياا مبوجو املادة 
، الوثيقرا 2013واعتمدت اللجنا،   دو ألا اعامسا، املعقودة   فااين ال ا /نوفمرب  -14

االت االختاراق القسراي واجلارات الااعلرا   اجملتمرخ املرد " املعنونا "العالقا ا  اللجنا املعنيا حب
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(CED/C/3 وُنارات املسرودة األوي للوثيقرا علرى املوقرخ الارب يف للجنرا ملردة ثالثرا أمراا، اميررا .)
  فساي  املااو ات مخ ايخ أصحاب املصلحا.

دمي ، اعتمررردت اللجنرررا دليررر  فقررر2014و  دو ألرررا السادسرررا، املعقرررودة   آذا /مرررا    -15
( ودليرر  فقرردمي اررالا فررادي أو مرر وو فاديررا إي CED/C/4طلبررات انجررااق العاجرر  إي اللجنررا )

  على التوايل. ،من االفااقيا 31و 30(، هبد  فيس، فناي  املادف  CED/C/5اللجنا )
 ، الوثيقرررا املعنونرررا2014واعتمررردت اللجنرررا،   دو ألرررا السرررااعا، املعقرررودة   أيلول/سررربتمرب  -16

"العالقرررررا اررررر  اللجنرررررا املعنيرررررا حبررررراالت االختاررررراق القسررررراي واملؤسسرررررات الوطنيرررررا يقرررررون اننسررررران" 
(CED/C/6  وُنارررات مسرررودة الوثيقرررا علرررى املوقرررخ الارررب يف للجنرررا ملررردة ثالثرررا أمررراا، اميرررا فسررراي .)

   املااو ات مخ ايخ أصحاب املصلحا.

 البيانات الموضوعية  
ااررأن اً . و  دو ألررا اعامسررا، اعتمرردت اللجنررا ايانرراعتمرردت اللجنررا ايرران  موضرروعي  -17

  اسررتعاات التقررا يا املقدمررا مررن الرردول األطرراا  مبوجررو االفااقيررا.  االختصررا  الامررا عنصررا 
 /http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documentsويوجرررد البيررران   املوقرررخ الترررايل  

1_Global/INT_CED_SUS_7250_E.pdf.  
اً ، اعتمررررررررردت اللجنرررررررررا ايانررررررررر2016و  دو ألرررررررررا ال امنرررررررررا، املعقرررررررررودة   مرررررررررباط/فربايا  -18

االختاررررراق القسررررراي واختصرررررا  القضررررراق العسررررر اي. ويوجرررررد البيررررران   املوقرررررخ الترررررايل   اارررررأن
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/1_Global/INT_CED_SUS

_7639_E.pdf.  

 ال بالذكرى السنو ة العاشرة العتماد االتفاقيةاالحتف  
، نظمررررت اللجنررررا، إي جانررررو البع ررررات الداهمررررا ل  جنتررررر  2016آذا /مررررا    11   -19

وفانسررررا والياارررران واملمرررراب لرررردو م تررررو األمررررم املتحرررردة واملنظمررررات الدوليررررا األخرررراو   جنيررررف، 
اننسران، حردثاً اعنروان "التحرديات املعاصراة" واالتعاون مخ ماوضيا األمرم املتحردة السراميا يقرون 
  احتاااًل اال كاو السنويا العاماة العتماد االفااقيا.

 (36 المادة) العامة الجمعية إلى المقدمة التقار ر -تاسعاا  
مرررررن االفااقيرررررا، قررررردمت اللجنرررررا  سرررررا فقرررررا يا إي اجلمعيرررررا العامرررررا  36ااملرررررادة  عمرررررالً  -20
(A/67/56و ،A/68/56 ،وA/69/56و ،A/70/56و ،A/71/56 .) 

    


