
 

(A)   GE.11-43674    270611    270611 

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيع
 األشخاص من االختفاء القسري

  اجتماع الدول األطراف

حلمايـة    الدول األطراف يف االتفاقية الدولية     الجتماعالنظام الداخلي       
 الذي اعتمد يف االجتماع األول      مجيع األشخاص من االختفاء القسري    

  ٢٠١١مايو / أيار٣١ املعقود يف نيويورك، يف

  التمثيل ووثائق التفويض  - أوالً  

  ١املادة     
ميثل كل دولة طرف يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء                 
املـشار إليـه   (يف اجتماع الدول األطـراف  ) املشار إليها فيما يلي باسم االتفاقية (القسري  

حالة تعيني أكثر من ممثل، يسمى أحدهم رئيساً        ويف  . ممثل معتمد ) يلي باسم االجتماع   فيما
  .ممثلني مناوبني ومستشارينما يلزم من كل وفد أيضاً أن يضم وجيوز . للوفد

  ٢املادة     
ُتقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء أعضاء الوفود إىل األمني العام لألمم املتحدة قبل               

صدر وثائق التفـويض    يو. ن أمكن ذلك  املوعد احملدد الفتتاح االجتماع بأسبوع على األقل إ       
تقريـراً  ويقدم األمني العـام إىل االجتمـاع        . وزير اخلارجية أو  رئيس الدولة أو احلكومة     

  .وثائق التفويض عن

  ٣املادة     
 أن يشتركوا يف االجتماع ريثمـا        املشاركة ملمثلي الدول األطراف  بصفة مؤقتة   حيق    

  .لتفويضيتخذ االجتماع قراراً بشأن تقرير وثائق ا
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  أعضاء املكتب  - ثانياً  

  ٤املادة     
ينتخب االجتماع رئيساً وما بني نائب وأربعة نواب للرئيس مـن ممثلـي الـدول                 
  .األطراف

  ٥املادة     
بتسمية أحد نـواب    يقوم  جزء منها،   عن  إذا غاب الرئيس عن إحدى اجللسات أو          

ام الرئيس، ما للـرئيس مـن       ويكون لنائب الرئيس، عندما يقوم مق     . الرئيس لرئاسة اجللسة  
  .سلطات وما عليه من واجبات

  ٦املادة     
جيوز للرئيس أو نائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس، بصفته ممثالً، أن يعني أحـد                 

ويف هـذه   . مناوبيه أو مستشاريه لالشتراك يف املداوالت والتصويت يف اجللسات بدالً منـه           
  . بالتصويتاحلالة، ال يقوم الرئيس أو نائب الرئيس

  األمانة  - ثالثاً  

  ٧املادة     
. يكون األمني العام لألمم املتحدة مسؤوالً عن اختاذ الترتيبات املتصلة باالجتمـاع             

بيانات شفوية أو خطيـة     يقدم يف اجللسة    وأن  اجللسات  وجيوز له أن يشترك هو أو ممثله يف         
  .تتعلق بأي مسألة قيد النظر

  تصريف األعمال  - رابعاً  

  ٨ادة امل    
  .يتشكل النصاب القانوين من ممثلي ثلثي الدول األطراف يف االتفاقية  
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  ٩املادة     
يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة، ويدير املناقشات فيهـا، ويعطـي احلـق                

التكلم، ويطرح املسائل للتصويت، ويعلن املقررات، ويبت فـي النقاط النظامية، ويكون            يف
ويظل الرئيس، عند ممارسة    . هذا النظام، كامل السيطرة على اجللسة     لـه، يف حدود ما جييزه      

  .هذه املهام، خاضعاً لسلطة االجتماع

  التصويت  - خامساً 

  ١٠املادة     
  .لكل دولة طرف ممثلة يف االجتماع صوت واحد  

  ١١املادة     
تتخذ مقررات االجتماع بأغلبية املمثلني احلاضرين واملـصوتني، إال فيمـا يتعلـق               

 من هذا   ١٤ و ١٣نتخاب أعضاء اللجنة املعنية باالختفاء القسري، الذي يتم وفقاً للمادتني           با
  .النظام الداخلي

  ١٢املادة     
" ممثلي الدول األطراف احلاضـرين واملـصوتني    "ض هذا النظام، يقصد بعبارة      ألغرا  

أما املمثلون املمتنعون عن التصويت فيعتربون      . املمثلون الذين يدلون بأصواهتم إجياباً أو سلباً      
  . غري مصوتني

  انتخاب أعضاء اللجنة املعنية باالختفاء القسري  - سادساً 

  ١٣املادة     
جنة املعنية باالختفاء القـسري خـرباء يتمتعـون مبكانـة           يكون أعضاء الل    -١  

رفيعة ونزاهة ومشهوداً هلم بالكفاءة يف امليدان الـذي تتناولـه االتفاقيـة، وخيـدمون                أدبية
  .الشخصية بصفتهم
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تنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة املعنية باالختفاء القسري بـاالقتراع            -٢  
هم الدول األطراف، علـى أن ُيـولَى االعتبـار          السري من قائمة باألشخاص الذين ترشح     

. الواجب للتوزيع اجلغرايف العادل، وللخربة القانونية املطلوبة والتمثيل املتوازن بني اجلنـسني           
ويعد األمني العام قائمة جبميع األشخاص املرشحني ويقدمها إىل الـدول األطـراف طبقـاً               

  .ألحكام االتفاقية
  .اً واحداً من رعاياهالكل دولة طرف أن ترشح شخص  -٣  

  ١٤املادة     
  .ُينتخب أعضاء اللجنة املعنية باالختفاء القسري باالقتراع السري  

  ١٥املادة     
هم أولئك املرشحون الـذين     األشخاص املنتخبون يف اللجنة املعنية باالختفاء القسري          
 أصوات ممثلي    يف االقتراع األول على أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية مطلقة من            حيصلون

وإذا كان عدد املرشحني الذين حيصلون علـى هـذه          . الدول األطراف احلاضرين واملصوتني   
األغلبية أقل من عدد األشخاص الذين يتعني انتخاهبم، جتري اقتراعات إضافية مللء الـشواغر               
املتبقية، على أن يقتصر التصويت على املرشحني الذين حصلوا على أكرب عدد من األصـوات               

االقتراع السابق، وعلى أال يتجاوز عدد املرشحني ضعف عدد األماكن اليت يتعني شـغلها،               يف
  .، بعد ثالث اقتراع غري حاسم، ألي مرشح يستويف الشروطعلى أن يتم التصويت

  اللغات  - سابعاً  

  ١٦املادة     
مسية تكون اللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والعربية والفرنسية هي اللغات الر           

  .ولغات العمل يف االجتماع

  احملاضر  - ثامناً  

  ١٧املادة     
  .تعد األمانة العامة لألمم املتحدة حماضر رمسية لالجتماع بلغات العمل  
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  ١٨املادة     
يوزع األمني العام لألمم املتحدة نص مجيع املقررات الرمسية اليت يعتمدها االجتماع،              

  .كن بعد االجتماعوذلك باللغات الرمسية يف أقرب وقت مم

  عالنية اجللسات  - تاسعاً  

  ١٩املادة     
  .تكون اجللسات علنية ما مل يتقرر غري ذلك  

  اإلحالة إىل النظام الداخلي للجمعية العامة  - عاشراً  

  ٢٠املادة     
يعاجل الرئيس أي مسائل إجرائية تنشأ يف اجتماعات الدول األطراف وال يـشملها               

م الداخلي للجمعية العامة لألمم املتحدة الذي ميكن تطبيقه علـى           هذا النظام، يف ضوء النظا    
  .املسألة قيد البحث

  التعديالت -حادي عشر 

  ٢١املادة     
جيوز تعديل هذا النظام الداخلي مبقرر يتخذه اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية،              

  .يكون التعديل خمالفاً ألحكام االتفاقية  أالعلى

        


