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املؤقت
البند  6من جدول األعمال
تنفيذ المادة  27من االتفاقية


القسري
عمل اللجنة المعنية بحاالت االختفاء
مذكرة من األمين 
العام


القسري
أوالا -إنشاء اللجنة المعنية بحاالت االختفاء
االفااقيرا الدوليرا يمايرا ايرخ األمر ا مرن
ُ -1عقد االجتماع األول للدول األطراا
 31أيا /مر ررايو  .2011وك رران المر ررات م ررن االجتمر رراع ر ررو
االختا رراق القسر رراي ،نيوي ررو
انت اب  10أعضاق للجنا املعنيا حباالت االختااق القساي لالضرالالع ااملاراا املنصرو عليارا
االفااقيا ،وفقاً للمادة  )1(26من االفااقيا.
 -2وعقرردت اللجنررا دو ألررا األوي
عقدت اللجنا  11دو ًة و 197اجتماعاً.

جنيررف

فاراين ال ررا /نوفمرب  .2011وحررا ا،ن،

ثانيا -التعاون مع األجهزة ذات الصلة (المادة  28)
 -3امت االً للمادة  28من االفااقيا ،عقدت اللجنا ،منر إناراهاا ،اجتماعرات ةيرا مرخ اللجنرا
املعنيررا حبقررون اننسرران 31 ،فا راين األول/أكت رواا 2012؛ ومررخ الاايررع العام ر املعررا ااالحتجررا
التعس ررايف 14 ،فار راين ال ررا /نوفمرب 2013؛ وم ررخ املق ررا اع ررا املع ررا اتعاي ررا ايقيق ررا والعدال ررا
واجل ر رررب وض ر ررمانات ع ر رردا الت ر ر راا  15 ،أيلول/س ر رربتمرب 2014؛ وجلن ر ررا حق ر ررون الالار ر ر 18 ،
أيلول/سبتمرب  .2014وعقردت اللجنرا اجتماعرات سرنويا مرخ الاايرع العامر املعرا حبراالت االختاراق
القس رراي أو ل رر ،الال رروعيف 9 ،فا ر راين ال ررا /نوفمرب  ،2011و 1فا ر راين ال ررا /نوفمرب ،2012
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و 7فار ر راين ال ر ررا /نوفمرب  ،2013و 17أيلول/س ر رربتمرب  ،2014و 15أيلول/س ر رربتمرب  2015و5
فااين األول/أكتواا  .2016واجتمعت اللجنا اا ل ،ةيف مخ جلنا منا ضرا التعر يو واللجنرا
الدوليررا للصررليو األ ررا 30 ،فا راين األول/أكت رواا  2012و 11فا راين ال ررا /نوفمرب ،2013
على التوايل.
 -4ونظمت اللجنا مناقاات مواضيعيا ااأن املواضيخ التاليرا النسراق واألطارال واالختاراق
القس ر رراي 29 ،آذا /م ر ررا 2012؛ واالجت ر ررا واالختا ر رراق القس ر رراي 7 ،فا ر ر راين ال ر ررا /
نرروفمرب 2012؛ واجلاررات الااعلررا مررن لرر ،الرردول واالختارراق القسرراي 28 ،آذا /مررا 2012؛
ومس ررؤوليا ال رردول ودو اجلا ررات الااعل ررا م ررن ل رر ،ال رردول 8 ،فار راين ال ررا /نوفمرب 2012؛
والقضاق العس اي وحاالت االختااق القساي 12 ،فااين ال ا /نوفمرب  2013و 25آذا /
ما  .2014واستاادت املناقاات املواضيعيا من مااكا أعضراق اللجران األخراو ،وامل لار
اواليات إطا انجااقات اعاصا ،واعرباق ومم ليف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اي وميرا
الدوليا واجملتمخ املد واألوساط األكادمييا.
 -5و ك دو ة ،عقدت اللجنا اجتماعات مرخ الردول األعضراق األمرم املتحردة واملؤسسرات
الوطنيا يقون اننسان واجلاات الااعلا اجملتمخ املد  ،مبا ذلك ااالات أسا امل تا .
 -6ومي ررن االطررالع علررى معلومررات عررن ايررخ االجتماعررات املر كو ة أعررال التقررا يا السررنويا
املقدم ر ررا إي اجلمعير ر ررا العامر ر ررا وفق ر ر راً للمر ر ررادة  36مر ر ررن االفااقير ر ررا ( ،A/67/56و ،A/68/56و،A/69/56
و ،A/70/56و.)A/71/56

ثالث ا -النظر في التقار ر المقدمة من الدول األطراف (المادة  29)
 -7منر ر ر إنا ر رراهاا ،نظ ر ررات اللجن ر ررا  18فقاير ر رااً مق ر رردماً مبوج ر ررو امل ر ررادة  )1(29م ر ررن
االفااقي ررا ،م ررن األ جنت ر ر  ،وأ ميني ررا ،وإسر رربانيا ،وأملاني ررا ،وأو ول ر رواي ،وا ررا الواي ،والجي ر ررا،
واوكين ررا فاس ررو ،والبوس ررنا وا اس ررك ،وفر ررون  ،واجلب ر ر األس ررود ،وص ر راايا ،والع ر راان ،وفانسر ررا،
وكا اخسر ررتان ،وكولومبير ررا ،وامل سر رريك ،و ولنر رردا ،واعتمر رردت مر ررا يقاالار ررا مر ررن ق ر رواهم املسر رراه
واملالحظررات اعتاميررا .و دو ألررا اياديررا عارراة ،املعقررودة فا راين األول/أكتررواا ،2016
اعتمردت اللجنرا قرواهم مسراه كرا إكروادو  ،والسررنمال ،وكوارا .ومرن املقرا إجرااق حروا مررخ
آذا /مر ررا  .2017وفوجر ررد اير ررخ ق ر رواهم املسر رراه واملالحظر ررات
فلر ررك الر رردول األط ر راا
اعتاميررا الررت اعتمرردألا اللجنررا ،ضررمن الرردو ة اعاصررا ا ر مناررا ،علررى املوقررخ الاررب يف للجنررا
).(www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
(CED/C/7/2

 -8واعتمر رردت اللجنر ررا أيض ر راً ثالثر ررا فقر ررا يا اار ررأن متااعر ررا املالحظر ررات اعتامير ررا
و CED/C/9/2و ،)CED/C/11/2فيم ر ررا يتعل ر ررع ا ر ررأو ولواي ،وفانس ر ررا ،وإس ر رربانيا ،واأل جنت ر ر  ،وأملاني ر ررا،
و ولن ر رردا ،والجي ر ررا ،وا ر ررا الواي وامل س ر رريك ،وأ ميني ر ررا ،وص ر ر راايا .وف ر رراد معلوم ر ررات اا ر ررأن التق ر ررا يا
املتعلق ررا مبتااع ررا املالحظ ررات اعتامي ررا http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/
.FollowUp.aspx?Lang=En&TreatyID=2

2

GE.16-18631

CED/CSP/2016/2

رابعا -اإلجراء العاجل (المادة )30
 26فاراين األول/أكتررواا  ،2016فلقررت اللجنررا  435طلبراً الكرراذ إجرااق عاج ر ،
-9
رو يتعلررع اأحرردا
ُسررج مناررا  348طلب راً .ومررن الاللبررات املسررجلا البررال عرردد ا  ،348طلر ت
وقع ررت الربا ير ر  ،وطل ررو يتعل ررع اأح رردا وقع ررت كمبودي ررا ،و 9طلب ررات فتعل ررع اأح رردا
وقعت كولومبيا ،و 70طلباً متعلقاً اأحردا وقعرت العراان ،و 266طلبراً متعلقراً اأحردا
وقع ررت امل سر رريك وطل ررو يتعلر ررع اأح رردا وقعر ررت املم رراب .وأوقار ررت اللجن ررا اثن ر ر مر ررن
انج رااقات العاجلررا املتعلقررا ااختارراق أم ر ا ُحرردد م رراوم ول ررن ال ياالررون قيررد االحتجررا ،
وأللق ررت أ اع ررا إج ر رااقات عاجلر ررا متعلق ررا اأم ر ر ا قتا ر ر ُحر رردد م رراوم أحي رراقً وق ررد أفر ررا
ع ررنام ،أو ُح رردد م رراوم أموافر راً .وفوج ررد قاهم ررا انجر رااقات العاجل ررا املس ررجلا املوق ررخ الت ررايل
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT

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

خامس ا -البالغات الفرد ة (المادة )31
 -10فلق ر ررت اللجن ر ررا آ اق متعلق ر ررا ا ر رربالا ف ر ررادي واح ر ررد ونظ ر ررات
(.)CED/C/10/D/1/2013

ر ر ر ا ،اق واعتم ر رردألا

سادسا -الز ارات (المادة )33
 -11طلبت اللجنا يا ة دولت طاف و يف

انتظا ّدياما.

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

ثامن ا -أعمال أخرى
اعتماد الوثائق المرجعية
الرردو ة ال انيررا ،املعقررودة آذا /مررا  ،2012اعتمرردت اللجنررا نظاماررا الررداخليف
-13
( ،)CED/C/1فضالً عن املبادئ التوجيايا املتعلقا اا وحمتوو التقا يا الت يتع علرى الردول
االفااقيا فقدمياا مبوجو املادة .)CED/C/2( 29
األطاا
 -14واعتمدت اللجنا ،دو ألا اعامسا ،املعقودة فااين ال ا /نوفمرب  ،2013الوثيقرا
املعنونا "العالقا ا اللجنا املعنيا حباالت االختاراق القسراي واجلارات الااعلرا اجملتمرخ املرد "
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( .)CED/C/3ونُارات املسرودة األوي للوثيقرا علرى املوقرخ الارب يف للجنرا ملردة ثالثرا أمراا ،اميررا
فساي املااو ات مخ ايخ أصحاب املصلحا.
 -15و دو أل ررا السادس ررا ،املعق ررودة آذا /م ررا  ،2014اعتم رردت اللجن ررا دلي ر فق ردمي
طلبررات انجرااق العاجر إي اللجنررا ( )CED/C/4ودلير فقرردمي اررالا فررادي أو مر وو فاديررا إي
اللجنا ( ،)CED/C/5هبد فيس ،فناي املادف  30و 31من االفااقيا ،على التوايل.
 -16واعتم رردت اللجن ررا ،دو أل ررا الس ررااعا ،املعق ررودة أيلول/س رربتمرب  ،2014الوثيق ررا املعنون ررا
"العالق ر ررا ا ر ر اللجن ر ررا املعني ر ررا حب ر رراالت االختا ر رراق القس ر رراي واملؤسس ر ررات الوطني ر ررا يق ر ررون اننس ر رران"
( .)CED/C/6ونُا ررات مس ررودة الوثيق ررا عل ررى املوق ررخ الا ررب يف للجن ررا مل رردة ثالث ررا أم رراا ،امي ررا فس رراي
املااو ات مخ ايخ أصحاب املصلحا.
البيانات الموضوعية
 -17اعتمرردت اللجنررا ايرران موضرروعي  .و دو ألررا اعامسررا ،اعتمرردت اللجنررا ايانراً ااررأن
اسررتعاات التقررا يا املقدمررا مررن الرردول األطراا مبوجررو االفااقيررا.
عنصررا االختصررا الامررا
ويوج ررد البي رران املوق ررخ الت ررايل http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/
.1_Global/INT_CED_SUS_7250_E.pdf
 -18و دو ألر ر ر ررا ال امنر ر ر ررا ،املعقر ر ر ررودة مر ر ر ررباط/فربايا  ،2016اعتمر ر ر رردت اللجنر ر ر ررا ايان ر ر ر راً
اا ر ررأن االختا ر رراق القس ر رراي واختص ر ررا القض ر رراق العسر ر ر اي .ويوج ر ررد البي ر رران املوق ر ررخ الت ر ررايل
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/1_Global/INT_CED_SUS

._7639_E.pdf
االحتفال بالذكرى السنو ة العاشرة العتماد االتفاقية
 11آذا /مر ررا  ،2016نظمر ررت اللجنر ررا ،إي جانر ررو البع ر ررات الداهمر ررا ل جنت ر ر
-19
وفانس ررا والياا رران واملم رراب ل رردو م ت ررو األم ررم املتح رردة واملنظم ررات الدولي ررا األخ رراو جني ررف،
واالتعاون مخ ماوضيا األمرم املتحردة السراميا يقرون اننسران ،حردثاً اعنروان "التحرديات املعاصراة"
احتااالً اال كاو السنويا العاماة العتماد االفااقيا.

العامة (المادة  36)
تاسعا -التقار ر المقدمة إلى الجمعية 
 -20عم ر رالً ااملر ررادة  36مر ررن االفااقير ررا ،قر رردمت اللجنر ررا سر ررا فقر ررا يا إي اجلمعير ررا العامر ررا
( ،A/67/56و ،A/68/56و ،A/69/56و ،A/70/56و.)A/71/56
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