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  اجلزء األول
  د عامةموا

  الدورات  -أوالً  

  ١املادة     
  الدورات
") اللجنة"املشار إليها فيما يلي باسم      (تعقد اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري         

من الدورات ما يقتضيه أداؤها ملهامها أداًء فعاالً وفقاً لالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 
  ").االتفاقية"املشار إليها فيما يلي باسم (ي األشخاص من االختفاء القسر

  ٢املادة     
  الدورات العادية

تعقد اللجنة دورات عادية كل سنة حسبما تأذن به اجلمعية العامة لألمـم               -١  
بالتشاور مع األمني العام لألمم املتحدة      ") اجلمعية العامة "املشار إليها فيما يلي باسم      (املتحدة  

  ").األمني العام"باسم املشار إليه فيما يلي (
ُتعقد الدورات العادية للجنة يف مواعيد ُتقررها اللجنة بالتشاور مع األمـني     -٢  

  .العام، مع مراعاة اجلدول الزمين للمؤمترات واالجتماعات
ملا قبل الدورة حسبما تـأذن بـه   اجتماع فريق عامل  تعقدجيوز للجنة أن      -٣  

  .لعاماجلمعية العامة بالتشاور مع األمني ا

  ٣املادة     
  الدورات االستثنائية

وجيوز لرئيس اللجنة أيضاً أن . ُتعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة    -١  
  :يعقد دورات استثنائية

  بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛  )أ(  
  .بناًء على طلب إحدى الدول األطراف يف االتفاقية  )ب(  
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 يف أقرب وقت ممكن يف موعد حيـدده الـرئيس           ُتعقد الدورات االستثنائية    -٢  
  .بالتشاور مع األمني العام ومع اللجنة، مع مراعاة اجلدول الزمين للمؤمترات واالجتماعات

  ٤املادة     
  مكان انعقاد الدورات

وجيـوز  . ُتعقد دورات اللجنة يف األحوال العادية يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف             
لعقد دورة من دوراهتا بالتشاور مع األمني العام ومـع مراعـاة            للجنة أن ُتسمي مكاناً آخر      

  .قواعد األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع

  ٥املادة     
  اإلخطار مبواعيد افتتاح الدورات

 ومدهتا ومكان   ُيخِطر األمني العام أعضاء اللجنة مبوعد اجللسة األوىل من كل دورة            
نعقاد اجللسة األوىل بستة أسابيع على األقـل، يف         وُيرسل هذا اإلخطار قبل موعد ا     . انعقادها

  .حالة الدورة العادية، وبثالثة أسابيع على األقل يف حالة الدورة االستثنائية

  جدول األعمال  -ثانياً  

  ٦املادة     
  جدول األعمال املؤقت

ُيعّد األمني العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول األعمال املؤقـت لكـل دورة         
  :ويشمل جدول األعمال ما يلي.  استثنائية وفقاً ألحكام االتفاقية ذات الصلةعادية أو
  أي بند تكون اللجنة يف دورة سابقة قد قررت إدراجه؛  )أ(  
  أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛  )ب(  
  أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛  )ج(  
  أي بند تقترحه إحدى الدول األطراف يف االتفاقية؛  )د(  
ند يقترحه األمني العام ويتعلق مبهامه مبوجب االتفاقية أو هذا النظـام            أي ب   )ه(  
  .الداخلي
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  ٧املادة     
  إحالة جدول األعمال املؤقت

ُيعد األمني العام، بلغات عمل اللجنة، جدول األعمال املؤقت والوثائق األساسـية              
إىل أعضاء اللجنة قبل    ويعمل األمني العام على إحالة هذه الوثائق        . املتصلة بكل بند من بنوده    

  .موعد افتتاح الدورة بستة أسابيع على األقل

  ٨املادة     
  إقرار جدول األعمال

يكون إقرار جدول األعمال هو أول بند يف جدول األعمـال املؤقـت ألي دورة،                 
  .١٥باستثناء انتخاب أعضاء املكتب عند االقتضاء مبوجب املادة 

  ٩املادة     
  تنقيح جدول األعمال

 أي دورة، أن ُتعدِّل جدول األعمال، كما جيوز هلا، حـسب            يف أثناء  للجنة،   جيوز  
.  مبوجب قرار صادر عن أغلبيـة األعـضاء        اأو تؤجل النظر فيه    اًبنوداالقتضاء، أن حتذف    

  .وجيوز، مبوافقة أغلبية األعضاء، أن ُتدرج يف جدول األعمال بنود إضافية ذات طابع عاجل

  أعضاء اللجنة  -ثالثاً  

  ١٠ملادة ا    
  أعضاء اللجنة

 مـن   ٢٦يتألف أعضاء اللجنة من اخلرباء العشرة املنَتَخبني وفقاً للمـادة             -١  
  .ويتميز هؤالء األعضاء باالستقالل واحلياد. االتفاقية

         يقتضي استقالل األعضاء أن يعملوا بـصفتهم الشخـصية وأال يلتمـسوا      -٢  
أمام مسؤولني  األعضاء  ويكون  .  بأدائهم لواجباهتم  أو يقبلوا تعليمات من أي جهة فيما يتعلق       

  . فقطضمريهموأمام اللجنة 
لدى أداء ما تقتضيه االتفاقية من واجبات، يباشر أعضاء اللجنة أعماهلم يف              -٣  

 والرتاهـة،   احليـاد حينها وعلى حنو يراعي ظروف الضحايا، وحيافظون على أعلى معـايري            
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 على مجيع الدول ومجيـع األفـراد بـصورة مـستقلة            ويطبقون معايري االتفاقية بالتساوي   
  .وموضوعية وبشرف وأمانة ومبا ميليه عليهم ضمريهم ودون أي حتّيز

  ١١املادة     
  التعهد الرمسي

ُيقدِّم أعضاء اللجنة، لدى توليهم مهامهم، التعهد الرمسي التايل يف جلـسة علنيـة                
  :للجنة

حيايت كعضو يف اللجنة املعنية     أتعهد رمسياً بأن أؤدي واجبايت وأمارس صال      "  
وشرف وأمانة ونزاهة ومبا ميليه عليَّ      وموضوعية  حباالت االختفاء القسري باستقالل     

  ".ضمريي

  ١٢املادة     
  مدة العضوية

 /متـوز  ١ يف   ء املنَتَخبني يف االنتخاب األول    تبدأ مدة عضويـة األعضـا     -١  
يف انتخابات الحقة يف اليوم التايل لتاريخ       وتبدأ مدة عضوية األعضاء املنَتَخبني      . ٢٠١١يوليه  

  .انقضاء مدة عضوية األعضاء الذين حيلون حملهم
 أن يواصلوا أداء الواجبات املُـسندة       ينجيوز للرئيس وأعضاء املكتب واملقرر      -٢  

إليهم حىت اليوم السابق النعقاد االجتماع األول للجنة بأعضائها اجلُدد حني تنتخب أعـضاء              
  .مكتبها

  ١٣ادة امل    
  الشواغر الطارئة

قد ينشأ شاغر طارئ بسبب وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه               -١  
وُيخِطر الرئيس فوراً األمني العام الذي يقوم بدوره بـإعالم          . عن أداء مهامه كعضو يف اللجنة     

 ٢٦من املادة    ٥الدولة الطرف اليت ينتمي إليها العضو حىت يتسىن اختاذ اإلجراءات وفقاً للفقرة             
  .من االتفاقية

ُيقدِّم عضو اللجنة الذي ينوي االستقالة إخطاراً خطياً بذلك إىل الـرئيس              -٢  
  .واألمني العام

إذا تعذَّر على أي عضو يف اللجنة حضور جلساهتا، فعليه أن ُيخِطر الرئيس               -٣  
حلضور حمتمالً وإذا كان استمرار عجز العضو عن ا. واألمني العام بذلك يف أقرب وقت ممكن      

  .فينبغي له أن يستقيل
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إذا كان أحد أعضاء اللجنة غري قادر على أداء مهامه على الدوام ألي سبب                -٤  
من األسباب باستثناء الغياب املؤقت، يوجه الرئيس نظر ذلك العضو إىل أحكام الفقرة الواردة              

 يقوم بدوره بإبالغ الدولة     وإذا رفض العضو االستقالة، ُيخطر الرئيس األمني العام الذي        . أعاله
  . من االتفاقية٢٦ من املادة ٥الطرف اليت ينتمي إليها العضو لكي تستبدله وفقاً للفقرة 

  ١٤املادة     
  ملء الشواغر الطارئة

 مـن   ٢٦ مـن املـادة      ٥عندما ينشأ شاغر طارئ يف اللجنة وفقاً للفقرة           -١  
رف اليت تكون قد مسَّت ذلـك العـضو أن          االتفاقية، يطلب األمني العام فوراً إىل الدولة الط       

، بتعيني مرشح  ٢٦ من املادة    ١تقوم، يف غضون فترة شهرين ووفقاً للمعايري احملددة يف الفقرة           
  .آخر من مواطنيها لُيكِمل ما تبقى من مدة عضوية سلفه رهناً مبوافقة أغلبية الدول األطراف

 وسـريته الذاتيـة إىل الـدول        ُيحيل األمني العام اسم اخلبري املقترح تعيينه        -٢  
وعند انقضاء مدة العضوية    .  من االتفاقية  ٢٦ من املادة    ٥األطراف للموافقة عليه وفقاً للفقرة      

 األمني العام لألمم املتحدة الـدول       ُيعلم من االتفاقية،    ٢٦ من املادة    ٥وفقاً ألحكام الفقرة    
  .ارئاألطراف مبا إذا كان املرشح املقترح قد َشَغل الشاغر الط

  أعضاء املكتب  -رابعاً  

  ١٥املادة     
  انتخاب أعضاء مكتب اللجنة

تنتخب اللجنة من بني أعضائها رئيساً وثالثة نواب للرئيس ومقـرراً، مـع إيـالء                 
وتويل اللجنة االعتبار أيضاً، لدى انتخاب أعـضاء       . االعتبار الواجب للتمثيل اجلغرايف العادل    

  .ني اجلنسني، والتناوب فيما بني األعضاء قدر اإلمكانمكتبها، لتحقيق التوازن املناسب ب

  ١٦املادة     
  مدة العضوية

ُينَتَخب أعضاء مكتب اللجنة ملدة سنتني وجيوز إعادة انتخاهبم بشرط االلتزام مببـدأ               
  .على أنه ال جيوز ألي منهم َشغل املنصب إذا مل يعد عضواً يف اللجنة. التناوب
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  ١٧املادة     
  مهام الرئيس

  .يؤدي الرئيس املهام املُسَندة إليه مبوجب هذا النظام الداخلي وقرارات اللجنة  -١  
يظل الرئيس خاضعاً لسلطة اللجنة يف أداء تلك املهام ويتشاور على أوسع              -٢  

  .نطاق ممكن مع أعضاء مكتب اللجنة ومع أعضاء اللجنة اآلخرين
ن املمكن أو العملي    يف الفترات الفاصلة بني الدورات، وعندما ال يكون م          -٣  

اختاذ سلطة   من هذا النظام الداخلي، ُيخوَّل الرئيس        ٣عقد دورة استثنائية للجنة وفقاً للمادة       
إجراءات لتعزيز االمتثال لالتفاقية نيابةً عن اللجنة، إذا ما تلقى معلومات تدفعه إىل االعتقاد              

أقرب وقت ممكن ال يتجاوز     ويقدِّم الرئيس إىل اللجنة يف      . بأن من الضروري أن يفعل ذلك     
  .موعد انعقاد دورهتا التالية، تقريراً عن اإلجراءات املتخذة

ميثِّل الرئيس اللجنة يف اجتماعات األمم املتحدة اليت ُتدعى اللجنة رمسياً إىل              -٤  
وإذا تعذَّر على الرئيس متثيل اللجنة يف اجتماع من هذه االجتماعات، جيوز له         . املشاركة فيها 

ن أحد أعضاء مكتب اللجنة، وإذا مل يكن أي من أعضاء مكتب اللجنة قادراً علـى                أن يعيّ 
  .ذلك، ُيعّين الرئيس عضواً آخر من أعضاء اللجنة للحضور نيابةً عنه

  ١٨املادة     
  تغيُّب الرئيس

إذا تعذَّر على الرئيس حضور إحدى اجللسات أو أي جزء منها، ُيعيَّن أحد               -١  
  .نواب الرئيس ليحل حمله

يف حالة عدم تعيني الرئيس ملَن حيل حمله، ُيختار نائب الرئيس الذي سيترأس           -٢  
أكرب ، ُيعيَّن   يف األقدمية  نواب الرئيس    تساوىاجللسة حبسب األقدمية يف عضوية اللجنة؛ وإذا        

  .الرئيس سناًنواب 
إذا مل يعد الرئيس عضواً يف اللجنة يف الفترة الفاصلة بني دورتني، ميـارس                -٣  

  .الرئيس بالنيابة مهامه هذه حىت بداية الدورة العادية أو االستثنائية التالية
يكون لنائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس ما للرئيس مـن صـالحيات           -٤  

  .وعليه ما على الرئيس من واجبات
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  ١٩املادة     
  استبدال أعضاء املكتب

ن عدم اسـتطاعته مواصـلة      إذا مل يعد أحد أعضاء املكتب عضواً يف اللجنة أو أعلَ            
عضويته يف اللجنة أو مل يعد ألي سبب من األسباب قادراً على تأدية مهام عضو املكتـب،                 
ُينَتَخب عضو مكتب جديد يكون، قدر اإلمكان، من املنطقة نفسها لُيكِمل ما تبقى من مدة               

  .عضوية سلفه

  األمانة  -خامساً  

  ٢٠املادة     
  واجبات األمني العام

  : العام مبا يلييقوم األمني  
يوفر ما يلزم من املوظفني والتسهيالت من أجل أداء مهام اللجنة أداًء فعاالً               )أ(  

  مبوجب االتفاقية؛
يكون مسؤوالً عن مجيع الترتيبات الالزمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاهتـا             )ب(  
  الفرعية؛
        أعضاء اللجنة بأي مسائل قـد ُتعـرض عليهـا        إعالميكون مسؤوالً عن      )ج(  
  .للنظر فيها

  ٢١املادة     
  البيانات
حيضر األمني العام أو ممثله مجيع جلسات اللجنة، وجيوز له أن يقّدم بيانات شفوية أو   

  .خطية يف هذه اجللسات أو يف جلسات اهليئات الفرعية للجنة

  ٢٢املادة     
  اآلثار املالية

ى أي مقترح ينطـوي علـى   قبل أن توافق اللجنة أو أي هيئة من هيئاهتا الفرعية عل          
نفقات، يتوىل األمني العام، يف أقرب وقت ممكن، إعداد تقدير للتكلفة اليت ينطـوي عليهـا         

ومن واجب الرئيس توجيـه نظـر       . املقترح وتعميمه على أعضاء اللجنة أو هيئاهتا الفرعية       
  .ية يف املقترحاألعضاء إىل هذا التقدير والدعوة إىل مناقشته عند نظر اللجنة أو هيئتها الفرع
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  اللغات  -سادساً  

  ٢٣املادة     
  اللغات الرمسية ولغات العمل

تكون اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرمسيـة            
  .للجنة، كما تكون، قدر اإلمكان، لغات عملها

  ٢٤املادة     
  الترمجة الشفوية

بإحدى اللغات الرمسيـة ترمجـة شـفوية إىل          ُتترَجم البيانات اليت ُيدىل هبا       -١  
  .لغات العمل

على أي متكلِّم ُيخاطب اللجنة بلغة ليست من بني اللغات الرمسية أن يكفَل      -٢  
ويعتمد املترمجـون   . يف األحوال العادية توفري الترمجة الشفوية إىل واحدة من اللغات الرمسية          

لغات العمل على الترمجة الشفوية املقدَّمـة باللغـة         الشفويون لألمانة العامة عند الترمجة إىل       
  .الرمسية األوىل

  ٢٥املادة     
  لغات الوثائق

تصدر مجيع الوثائق الرمسية اليت تعتمدها اللجنة باللغات الرمسيـة لألمـم              -١  
  .املتحدة

  .تتاح مجيع القرارات الرمسية للجنة باللغات الرمسية لألمم املتحدة  -٢  

  احملاضر  -سابعاً  

  ٢٦املادة     
  احملاضر
د األمني العام اللجنة مبحاضر موجزة ألعماهلا، وتتاح هـذه احملاضـر            يزّو  -١  

  .ألعضاء اللجنة يف أقرب وقت ممكن
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تكون احملاضر املوجزة قابلة للتصويب، ويقدم املـشاركون يف اجللـسات             -٢  
 اجللسات، باللغـة    التصويبات إىل األمانة العامة، يف غضون ثالثة أيام عمل بعد تلقي حماضر           

حدة بعد اوتصدر تصويبات حماضر اجللسات يف وثيقة تصويب و   . اليت صدر هبا احملضر املوجز    
  .اختتام الدورة ذات الصلة

ـ          -٣                ،توزيعـاً عامـاً    ُعزََّوتكون احملاضر املوجزة للجلسات العلنية وثـائق ُت
  .ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك يف ظروف استثنائية

حتفظ هبا وفقاً للممارسة املعتادة      تسجيالت صوتية جللسات اللجنة ويُ     عّدُت  -٤  
  .لألمم املتحدة

  تصريف األعمال  -ثامناً  

  ٢٧املادة     
  جللسات العلنية واجللسات السريةا

تكون جلسات اللجنة وهيئاهتا الفرعية علنية ما مل يتبني من األحكام ذات الـصلة                
  .سريةًو ما مل تقرر اللجنة أن اجللسة ينبغي أن تكون أاملنصوص عليها يف االتفاقية 

  ٢٨املادة     
  لنصاب القانوينا

  .يشكل ستة أعضاء من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً  

  ٢٩املادة     
   الرئيسسلطات
يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلـسات اللجنـة، ويوجـه               -١  

لي، ويعطي احلق يف الكـالم، ويطـرح املـسائل          املناقشة، ويكفل التقّيد هبذا النظام الداخ     
  .القراراتن للتصويت، ويعل

، السيطرة على سري أعمال      الداخلي  رهناً بأحكام هذا النظام    ،تكون للرئيس   -٢  
  .حفظ النظام يف جلساهتاسلطة اللجنة و
جيوز للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، مبا يف ذلك أثناء النظر يف التقـارير                -٣  
 من االتفاقية، أن يقترح على اللجنة حتديد الوقت الذي ُيسمح بـه            ٢٩ة مبوجب املادة    املقدم

للمتكلمني، وحتديد عدد املرات اليت جيوز فيها لكل متكلم أن يتكلم يف مسألة ما، وإقفـال                
  .قائمة املتكلمني
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 الرئيس يف النقاط النظامية وتكون له أيضاً سلطة اقتراح تأجيل املناقشة           يبّت  -٤  
وتنحصر املناقشة يف املسألة املعروضة على اللجنـة،        . و إقفال باهبا أو رفع جلسة أو تعليقها       أ

وجيوز للرئيس أن ينّبه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا خرجت مالحظات هـذا املـتكلم عـن     
  .املوضوع قيد املناقشة

ت، ي عضو أن يثري نقطة نظامية يف أي وق        ألأثناء مناقشة أي مسألة، جيوز        -٥  
طـرح  وأي طعن يف قرار الـرئيس يُ      .  الرئيس يف النقطة النظامية فوراً وفقاً هلذا النظام        ويبّت

جيـوز   وال. للتصويت فوراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما مل تنقضه أغلبية األعضاء احلاضرين           
  .املسألة قيد املناقشةجوهر للعضو الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلم يف 

، أن يعلن قائمة املتكلمني وجيوز لـه، مبوافقـة          املناقشةس، أثناء   جيوز للرئي   -٦  
إال أنه جيوز للرئيس أن مينح حق الرد ألي عضو أو أي ممثل             . اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة    

وعند اختتام املناقـشة    .  بسبب إلقاء كلمة بعد إعالنه إقفال القائمة       اًإذا كان ذلك مستصوب   
  .متكلمني آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب املناقشةعدم وجود لحول أحد البنود 

  التصويت  -تاسعاً  

  ٣٠املادة     
  قوق التصويتح

  .لكل عضو يف اللجنة صوت واحديكون   -١  
األعـضاء احلاضـرون    "قـصد بعبـارة     ألغراض هذا النظام الداخلي، يُ      -٢  
  .األعضاء الذين يدلون بأصواهتم تأييداً أو اعتراضاً" واملصوتون

  ٣١ة املاد    
  تراراقاعتماد ال
  .راهتا بتوافق اآلراءاتسعى اللجنة للتوصل إىل قر  -١  
ت كل اجلهود املبذولة للتوصـل إىل توافـق يف اآلراء، تتخـذ             دإذا اسُتنف   -٢  

  .رات اللجنة بأغلبية بسيطة من أصوات األعضاء احلاضرين واملصوتنياقر

  ٣٢املادة     
  تعادل األصوات

  .سألة غري انتخابية، اعُترب االقتراح مرفوضاًميف إذا تعادلت األصوات   
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  ٣٣املادة     
  طريقة التصويت

التصويت يف اللجنة   جيري   من هذا النظام الداخلي،      ٣٨رهناً بأحكام املادة      -١  
التصويت بنداء األمساء، وعندئذ إجراء يف األحوال العادية برفع األيدي إال إذا طلب أي عضو 

 ألمساء أعضاء اللجنة بدءاً بالعضو الـذي يـسحب   جائياهلجيري التصويت حسب الترتيب   
  .الرئيس امسه بالقرعة

  .ل تصويت كل عضو اشترك يف تصويت بنداء األمساءسّجُي  -٢  

  ٣٤املادة     
  القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت

ية تتعلـق  ال جيوز قطع عملية التصويت بعد بدئها ما مل يثر أحد األعضاء نقطة نظام     
وجيوز للرئيس أن يسمح لألعضاء باإلدالء ببيانات موجزة تقتـصر   . بالسري الفعلي للتصويت  

  .على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه

  ٣٥املادة     
  جتزئة املقترحات

 أحد األعـضاء جتزئـة      طلبجيري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا            
جزاء املقترح اليت مت إقرارها للتصويت عليها جمتمعة، وإذا ُرفضت مجيـع            مث تطرح أ  . املقترح

  . املقترح كله مرفوضاًاعُتربأجزاء منطوق مقترح ما، 

  ٣٦املادة     
  ترتيب التصويت على التعديالت

عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، جيري التصويت على التعـديل              -١  
أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أوالً على التعـديل           وإذا اقُترح إدخال تعديلني     . أوالً

األبعد من حيث املضمون عن املقترح األصلي، مث على التعديل األقل منه بعـداً، وهكـذا                
وإذا اعُتمد تعديل واحد أو أكثـر، يطـرح         . دواليك حىت تطرح مجيع التعديالت للتصويت     

  .املقترح بصيغته املعدلة للتصويت
تراح تعديالً ملقترح آخر إذا اقتصر على إضافة هلذا املقتـرح أو            ُيعترب أي اق    -٢  

  .على حذف منه أو على تنقيح جزء منه
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  ٣٧املادة     
  ترتيب التصويت على املقترحات

إذا قُدم مقترحان أو أكثر بشأن مسألة واحدة، تـصوت اللجنـة علـى                -١  
  .خالف ذلكتقرر سب ترتيب تقدميها، ما مل حباملقترحات 

 للجنة، بعد كل تصويت على أحد املقترحات، أن تقرر ما إذا كانت             جيوز  -٢  
  .ستصوت على املقترح التايل

عترب مسألة  عدم البت يف جوهر هذه املقترحات يُ       يتطلبإال أن أي اقتراح       -٣  
  .طرح للتصويت قبلهاسابقة وُي

  االنتخابات  -عاشراً  

  ٣٨املادة     
  طريقة إجراء االنتخابات

  .ت باالقتراع السري ما مل تقرر اللجنة خالف ذلكُتجرى االنتخابا  

  ٣٩املادة     
  القواعد املتبعة يف االنتخابات

عند وجود مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب املكتب، جيـوز              -١  
  .للجنة أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بالتزكية

ـ عند وجود مرشحني اثنني أو أكثر لشغل منصب من منا           -٢            ب املكتـب،  ص
أو عندما تقرر اللجنة خبالف ذلك إجراء اقتراع، ينتخب الشخص الذي حيصل على أغلبيـة            

  .يطة من األصواتسب
إذا مل حيصل أي مرشح على أغلبية األصوات، يسعى أعضاء اللجنة للتوصل         -٣  

  .إىل توافق يف اآلراء قبل إجراء اقتراع ثان
  .جترى االنتخابات باالقتراع السري  -٤  

  ٤٠املادة     
   االنتخابات لشغل منصبني انتخابيني أو أكثرالقواعد املتبعة يف

إذا أُريد شغل منصبني أو أكثر من املناصب االنتخابية يف وقـت واحـد،                -١  
  .ُينتخب املرشحون الذين حصلوا على األغلبية املطلوبة يف االقتراع األول
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عدد األشخاص إذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من      -٢  
ويف هذه احلالة،   . أو األعضاء الالزم انتخاهبم، ُتجرى اقتراعات إضافية لشغل املناصب املتبقية         

يقتصر االقتراع على عدد من املرشحني الذين حصلوا على أكرب عـدد مـن األصـوات يف     
وجيوز، بعد ثالث اقتـراع غـري       . االقتراع السابق ال يزيد على ضعف عدد املناصب املتبقية        
  .حاسم، التصويت ألي مرشح تتوافر فيه شروط االنتخابات

إذا أجريت ثالثة من هذه االقتراعات غري املقيدة دون أن تسفر عن نتيجـة                -٣  
حامسة، ُتقصر االقتراعات الثالثة اليت تليها على عدد من املرشحني الذين حصلوا على أكرب عدد            

 ضعف عدد املناصب املتبقيـة، وتكـون        من األصوات يف ثالث اقتراع غري مقيد ال يزيد على         
  .االقتراعات الثالثة اليت تلي هذه غري مقيدة، وهكذا دواليك حىت يتم شغل كل املناصب

  اهليئات الفرعية  -حادي عشر

  ٤١املادة     
   األفرقة العاملة واملقررون-اهليئات الفرعية 

للتعجيل ) لةأفرقة عام (جيوز للجنة أن ُتنشئ هيئات فرعية مثل فريق عامل            -١  
وحتدد اللجنة تكـوين هـذه اهليئـات       . التزاماهتا مبوجب االتفاقية  أداء  بعملها واملساعدة يف    

وتنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الـداخلي مـع     . الفرعية ووالياهتا 
  .إدخال ما يلزم من تعديالت عليه

ررين ملـساعدهتا   عضائها مق  عضواً أو أكثر من أ     تعّينجيوز للجنة أيضاً أن       -٢  
  .تقدمي توصيات إىل اللجنةب، مبا يف ذلك بأي طريقة تقررها

  السنوياللجنة تقرير   -ثاين عشر 

  ٤٢املادة     
  السنوياللجنة تقرير 

 من االتفاقية، تقدم اللجنة إىل الدول األطراف        ٣٦ من املادة    ١عمالً بأحكام الفقرة      
  .األنشطة اليت تضطلع هبا مبوجب االتفاقيةواجلمعية العامة تقريراً سنوياً عن 
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  توزيع التقارير وغريها من الوثائق الرمسية  -ثالث عشر

  ٤٣املادة     
  توزيع التقارير وغريها من الوثائق الرمسية

تقارير اللجنة وهيئاهتا الفرعية، وقراراهتا الرمسية ومجيع وثائقها الرمسية  تكون    -١  
  .اً ما مل تقرر اللجنة خالف ذلكاألخرى، وثائق توزع توزيعاً عام

التقارير واملعلومات اإلضافية اليت تقدمها الدول األطراف مبوجـب         تكون    -٢  
  . من االتفاقية وثائق توزع توزيعاً عاما٢٩ًاملادة 

  التعاون واملشاركة  -رابع عشر

  ٤٤املادة     
ات واملنظمكومية ؤسسات احلاملالتعاون مع األجهزة واهليئات واإلجراءات و
  غري احلكومية املعنية ومشاركة هذه اجلهات

 من االتفاقية، تدعو اللجنة أجهزة األمم املتحدة ومكاتبها         ٢٨وفقاً للمادة     -١  
ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها ذات الصلة، وهيئات املعاهدات املنشأة مبوجـب صـكوك         

هليئات احلكوميـة الدوليـة   دولية، واإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات أو ا    
ذات الطابع اإلقليمي، واملؤسسات أو الوكاالت أو املكاتب احلكومية اليت تعمل من أجـل              
محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، إىل موافاهتا بتقارير ومعلومات أو وثائق أخرى             

تضطلع هبـا   وبيانات شفوية وخطية، حسبما يكون ذلك مناسباً، فيما يتصل باألنشطة اليت            
  .اللجنة مبوجب االتفاقية

للجنة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية        ا تدعو  -٢  
وغريها من منظمات اجملتمع املدين ذات الصلة، إىل موافاهتا بتقـارير           ورابطات أسر الضحايا    

 فيما يتصل   مناسباً،ذلك  ومعلومات أو وثائق أخرى وبيانات شفوية وخطية، حسبما يكون          
  .باألنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة مبوجب االتفاقية

سلطتها التقديريـة، أي معلومـات ووثـائق        ل وفقاًجيوز للجنة أن تتلقى،       -٣  
غري مذكورة يف الفقرتني أخرى وبيانات أخرى تقدم إليها، مبا يف ذلك من أفراد ومن مصادر         

  .السابقتني من هذه املادة
سلطتها التقديرية، طريقة إتاحة هذه املعلومات والوثائق        ل وفقاًحتدد اللجنة،     -٤  

لعـرض هـذه     دوراهتـا    منختصيص وقت   بوسائل منها   والبيانات اخلطية ألعضاء اللجنة     
  .أو باستخدام الفيديواملعلومات شفوياً 
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  ٤٥املادة     
  هيئات األمم املتحدة وآلياهتا

ملعاهدات األخرى املنشأة   تستشري اللجنة، يف اضطالعها بواليتها، هيئات ا        -١  
مبوجب صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة، وخباصة اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان             

وجلنة مناهـضة التعـذيب     املنشأة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،         
لقاسـية أو   املنشأة مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة ا            

الالإنسانية أو املهينة، واللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة               
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املنشأة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة             

بغية ضـمان   ة،  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين           
  .االتساق بني مالحظاهتا وتوصياهتا ذات الصلة

 مـع   ، بصورة منتظمـة،   املعلومات ذات الصلة  وتتبادل  اللجنة أيضاً   نّسق  ت  -٢  
  .الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

  .تتبادل اللجنة املعلومات أيضاً مع اآلليات األخرى لألمم املتحدة  -٣  

  املعلومات والوثائق - عشرخامس

  ٤٦املادة     
  تقدمي املعلومات والوثائق والبيانات

 واليت تتلقاهـا    ٤٤إليها يف املادة    املشار   املعلومات والوثائق والبيانات     ُتعلن  -١  
 من االتفاقية وذلك باستخدام الوسائل والقنوات املناسبة، مبـا يف           ٢٩اللجنة يف سياق املادة     

إال أنه جيـوز للجنـة، يف حـاالت         . للجنةالشبكية  صفحة  ال على   ذلك عن طريق إدراجها   
سلطتها التقديرية، أن تعترب املعلومات والوثائق والبيانات اليت تلقتها سرية وأن           وفقاً ل استثنائية  
  .ويف هذه احلاالت، تقرر اللجنة كيفية استخدام هذه املعلومات.  إعالهناتقرر عدم
البيانات اليت تتلقاهـا اللجنـة فيمـا يتعلـق           املعلومات والوثائق و   ُتعلن  -٢  

 من االتفاقية وذلك باسـتخدام الوسـائل        ٣٤ و ٣٣ و ٣٢ و ٣٠باإلجراءات مبوجب املواد    
إال أنه جيوز   . للجنةالشبكية  صفحة  الوالقنوات املناسبة، مبا يف ذلك عن طريق إدراجها على          

ويف .  علنيـة  غريلوثائق والبيانات   سلطتها التقديرية، أن تعترب هذه املعلومات وا      وفقاً ل للجنة،  
  .هذه احلاالت، تقرر اللجنة كيفية استخدام هذه املعلومات

 من االتفاقيـة    ٣١مبوجب املادة   بوظائفها  تظل مجيع وثائق اللجنة املتصلة        -٣  
  . جعلها علنيةسرية إىل أن تقرر اللجنة، وفقاً ألحكام االتفاقية وهذا النظام الداخلي،
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  اجلزء الثاين    
  ملواد املتصلة بوظائف اللجنةا

  تضارب املصاحل  -سادس عشر

  ٤٧املادة     
  وجوب عدم مشاركة أو حضور عضو ما لدى ممارسة وظائف اللجنة 

ال يشارك العضو يف نظر اللجنة أو هيئاهتا الفرعية يف تقرير، أو طلب اختاذ                -١  
، أو طلب للقيام    إجراءات عاجلة، أو بالغ فردي، أو بالغ مقدم من دولة طرف ضد أخرى            

بزيارة، أو يف املعلومات اليت تشري إىل حدوث حاالت اختفاء قسري على نطاق واسع أو بصورة                
  : منهجية، إذا كان هذا العضو

  من مواطين الدولة الطرف املعنية؛   )أ(  
  موظفاً لدى الدولة الطرف املعنية؛   )ب(  
  له مصلحة شخصية يف القضية أو احلالة قيد النظر؛  )ج(  
شارك بصورة مباشرة يف صياغة واعتماد أي قرار بشأن القضية أو احلالـة               )د(  

املعنية وبأية صفة خبالف ما هو منصوص عليه يف اإلجراءات املطبقة مبوجب االتفاقية، أو إذا               
  .كان هناك أي وجه آخر من أوجه تضارب املصلحة

 علنية بـني    ال حيضر هذا العضو يف أثناء أي مشاورات أو اجتماعات غري            -٢  
اللجنة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، أو أي كيـان مـن              

، وال يف أثناء مناقشة واعتماد املالحظات اخلتامية        ٤٤الكيانات األخرى املشار إليها يف املادة       
  .أو اآلراء أو أي من القرارات األخرى ذات الصلة

 أعاله دون مـشاركة     ١ تنشأ يف إطار الفقرة      تبّت اللجنة يف أية مسألة قد       -٣  
  .العضو املعين
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   من االتفاقية٢٩التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  -سابع عشر

  ٤٨املادة     
   من االتفاقية٢٩ من املادة ١تقدمي التقارير مبوجب الفقرة 

األمـني  تقدم كل دولة من الدول األطراف تقريراً إىل اللجنة عن طريـق               -١  
 من االتفاقية، بشأن التدابري املتخذة ألداء التزاماهتا مبوجب         ٢٩ من املادة    ١العام، وفقاً للفقرة    

  .االتفاقية وذلك يف غضون فترة سنتني بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية
عـن  التزامات الدول األطراف مبوجب االتفاقية      تبحث اللجنة مدى تنفيذ       -٢  

  .النظر يف تقاريرها املقدمة إىل اللجنةطريق 
ساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير، جيـوز           مل  -٣  

، مـع   املـضمون  و الشكلعداد التقارير من حيث     إلللجنة أن تصدر مبادئ توجيهية عامة       
 مبوجب معاهدات األمم املتحـدة      مراعاة املبادئ التوجيهية املوحدة املتصلة بالتقارير املطلوبة      

  .حلقوق اإلنسان
إذا رأت اللجنة أن تقرير دولة طرف ال يتضمن معلومات كافية أو دقيقة،               -٤  

أجل هلا أن تطلب إىل الدولة الطرف املعنية تقدمي ما يلزم من معلومات إضافية، حمّددةً               جيوز  
  .تقدمي هذه املعلومات

لدولة الطرف مبوجب الفقرة السابقة من هذه       ُتعمَّم املعلومات املقدمة من ا      -٥  
  .يف التقريرأثناءها املادة على أعضاء اللجنة قبل انعقاد الدورة اليت ُسينظر 

  ٤٩املادة     
   من االتفاقية٢٩ من املادة ٤طلب تقدمي تقارير إضافية مبوجب الفقرة 

 تنفيذ  جيوز للجنة أن تطلب إىل الدول األطراف تقدمي تقارير إضافية بشأن            -١  
، وأن حتدد اجملاالت اليت يتعني على الدولة        من االتفاقية  ٢٩ من املادة    ٤االتفاقية وفقاً للفقرة    

  .الطرف أن تركز اهتمامها عليها
، مع إدخال ما يلـزم   الداخلي من هذا النظام ٤٨ من املادة    ٤تنطبق الفقرة     -٢  

  .من تعديالت، على التقارير اإلضافية اليت تطلبها اللجنة
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  ٥٠املادة     
  عدم تقدمي التقارير واملعلومات اإلضافية

 جبميـع  ل دورة من دورات اللجنة، بإخطار اللجنة يقوم األمني العام، يف ك      -١  
 من ٤٩ و٤٨احلاالت اليت مل ُتقدَّم فيها التقارير واملعلومات اإلضافية املطلوبة مبوجب املادتني           

الت أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية، عـن         وجيوز للجنة يف هذه احلا    . هذا النظام الداخلي  
  .طريق األمني العام، تذكرياً يتعلق بتقدمي التقرير أو املعلومات اإلضافية

 ١إذا مل تقدم الدولة الطرف املعنية، بعد تلقيها التذكري املشار إليه يف الفقرة            -٢  
، تشري اللجنة   ٤٩ و ٤٨ادتني  من هذه املادة، التقرير أو املعلومات اإلضافية املطلوبة مبوجب امل         

  .إىل ذلك يف تقريرها السنوي
ألمني العام، بأهنـا    جيوز للجنة أن ختطر الدولة الطرف املعنية، عن طريق ا           -٣  

ودون وجود تقرير، التدابري الـيت اختـذهتا        يف جلسة علنية     يف موعد حمدد،     تعتزم أن تدرس  
  .تاميةن تعتمد مالحظات خوأالتزاماهتا مبوجب االتفاقية لتنفيذ الدولة الطرف 

  ٥١املادة     
  النظر يف التقارير

يف أقرب وقت ممكن، األطراف، عن طريق األمني العام، ختطر اللجنة الدول   -١  
 يف التقرير اخلاص بكل منها ومدة الدورة ومكـان    يف أثنائها مبوعد افتتاح الدورة اليت ستنظر      

  .انعقادها
يف أثنائها  ضور جلسات اللجنة اليت ُينظر      ُيدعى ممثلو الدول األطراف إىل ح       -٢  

  .يف تقارير دوهلم
إذا مل تستجب دولة طرف للدعوة املوجهة إليها إليفاد ممثلني هلـا حلـضور                -٣  

  :تقرير تلك الدولة، جيوز للجنة أن تقرر ما يلييف أثنائها يف نظر يُُجلسة اللجنة اليت س
مث تعتمـد مالحظـات     ددة أصالً   النظر يف التقرير يف الدورة احمل     أن تباشر     )أ(  

  تامية وتقدمها إىل الدولة الطرف؛ أوخ
الدولة الطرف، عن طريق األمني العام، بأهنا تعتزم النظر يف التقرير           أن ختطر     )ب(  
  .الحقة حمددةيف دورة 
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  ٥٢املادة     
  النظر يف تقارير بديلة

أو معلومات أخـرى  جيوز للجنة أن تتلقى، عن طريق األمني العام، تقارير أو وثائق              
بديلة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، ورابطـات أسـر             
الضحايا، وغريها من منظمات اجملتمع املدين ذات الصلة، من فرادى اخلرباء، لتكوين صـورة      

  .أمشل لكيفية تنفيذ الدولة الطرف لالتفاقية

  ٥٣املادة     
  املالحظات اخلتامية

 من االتفاقية واستناداً إىل نظرها      ٢٩ من املادة    ٣ر اللجنة، وفقاً للفقرة     ُتصد  -١  
يف التقارير واملعلومات اإلضافية اليت تتلقاها من الدول األطراف، ما قد تراه مناسـباً مـن                

") املالحظـات اخلتاميـة     "  ويشار إليها فيما يلـي ب     (التعليقات أو املالحظات أو التوصيات      
تنفيذ ألمني العام، إىل الدولة الطرف املعنية بغية مساعدة هذه الدولة يف            ، عن طريق ا   وتبلغها

  .التزاماهتا مبوجب االتفاقية
هذه املالحظات اخلتامية إىل الدولة الطرف املعنية اليت جيـوز أن تـرّد      غ  ُتبلَّ  -٢  

  .من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اللجنةعليها 
ُتعلن املالحظات اخلتامية، مبجرد إحالتها إىل الدولة الطرف املعنية، وتدرج            -٣  

وتدرج أيضاً يف التقرير السنوي الذي      . يف املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان      
  .تقدمه اللجنة إىل اجلمعية العامة

  ٥٤املادة     
  متابعة املالحظات اخلتامية

نظرهـا يف   يف ضوء   ، أن تبني ما إذا كان يبدو،        جيوز للجنة، بصفة خاصة     -١  
ف، أن الدولة الطـرف مل تـؤد بعـض    التقرير واملعلومات اإلضافية املقدمة من الدولة الطر     

بالتـايل إىل الدولـة     أن تطلب    مبوجب االتفاقية أو أهنا مل تقدم معلومات كافية، و         االتزاماهت
  . اخلتاميةللمالحظاتتابعة معلومات مدد، ، حبلول موعد حمأن تقدم إليهاالطرف 
تعزيز تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة، مبا يف ذلك املعلومات اليت يـتعني            ل  -٢  

على الدولة الطرف تقدميها مبوجب الفقرة السابقة من هذه املادة، جيوز للجنة أن تعني مقرراً               
  .واحداً أو أكثر ملتابعة تنفيذ الدولة الطرف للمالحظات اخلتامية
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تابعة املعلومات املقدمة مـن الدولـة       املب) املقررون املعنيون (م املقرر املعين    قّيُي  -٣  
تقريراً إىل اللجنة يف كل     ) يقدمون( بالتشاور مع املقررين القطريني، إن وجدوا، ويقدم         ،الطرف

  .وجيوز للجنة أن تضع مبادئ توجيهية هلذا التقييم). أنشطتهم(دورة من دوراهتا بشأن نشاطه 

  أيام املناقشة العامة -شرثامن ع

  ٥٥املادة     
  أيام املناقشة العامة بشأن االتفاقية

لتحسني فهم مضمون االتفاقية وآثارها بعمق، جيوز للجنـة أن ختـصص              -١  
جلسة واحدة أو أكثر من جلساهتا العادية إلجراء مناقشة عامة بشأن مـادة أو مـواد مـن       

  .االتفاقية أو بشأن موضوع متصل هبا
ز للجنة أن توجه دعوة، عن طريق األمني العام، إىل ممثلي احلكومات،            جيو  -٢  

وآليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، واإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، وهيئات األمم            
املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان، واملنظمـات غـري             

  . للمشاركة يف املناقشةاحلكومية، وفرادى اخلرباء والضحايا

  التعليقات العامة للجنة  -تاسع عشر

  ٥٦املادة     
  التعليقات العامة بشأن االتفاقية

جيوز للجنة إعداد واعتماد تعليقات عامة بشأن أحكام االتفاقية بغية تعزيز             -١  
  .تنفيذها أو مساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا

ب االقتضاء، مشاريع التعليقات العامة بني آليات       جيوز للجنة أن تعمم، حبس      -٢  
حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، واإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، وهيئات األمم املتحدة            
ووكاالهتا املتخصصة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غـري احلكوميـة،            

  . صيغتها النهائيةوفرادى اخلرباء، إلبداء التعليق عليها قبل وضعها يف
  .تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة يف تقريرها السنوي  -٣  
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   من االتفاقية٣٠اإلجراءات العاجلة مبوجب املادة   -عشرون  

  ٥٧املادة     
  املقرر املعين باإلجراءات العاجلة

 جيوز للجنة أن تعيِّن عضواً أو أكثر من أعضائها مقررين ملساعدهتا يف ممارسة واليتها         
 من االتفاقية، وخباصة بالتماس توضيحات من أصـحاب طلـب اختـاذ             ٣٠مبوجب املادة   

اإلجراءات العاجلة، وطلب معلومات من الدولة الطرف بـشأن حالـة الـشخص املعـين               
، واختاذ تدابري مؤقتة أو تدابري محاية، حبسب االقتضاء، وتقدمي توصيات           )األشخاص املعنيني (

  .إىل اللجنة

  ٥٨املادة     
  الة الطلبات إىل اللجنةإح

، إىل طلبـات     الـداخلي  يوجه األمني العام نظر اللجنة، وفقاً هلذا النظـام          -١  
 ٣٠اإلجراءات العاجلة املقدمة، أو اليت يبدو أهنا مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة مبوجب املادة               

 .من االتفاقية

        الطلـب حـول   ) أصحاب(جيوز للجنة أن تطلب توضيحات من صاحب        -٢  
  . من االتفاقية٣٠ما إذا كان املقصود تقدمي الطلب إىل اللجنة كي تنظر فيه مبوجب املادة 

لبحث عن شـخص خمتـف      ل،  بصفة عاجلة  مقدم   تدرس اللجنة أي طلب     -٣  
والعثور عليه من أجل التحقق مما إذا كانت حالة االختفاء القسري موثقة على حنو كـاف                

  .وحمددة بشكل واضح

  ٥٩املادة     
  سجل وقائمة الطلبات

حيتفظ األمني العام بسجل يتضمن مجيع الطلبات املقدمة كي تنظـر فيهـا           -١  
  . من االتفاقية٣٠اللجنة مبوجب املادة 

اللجنـة  اليت تـسجلها    ُيعد األمني العام قائمة بطلبات اإلجراءات العاجلة          -٢  
ه الطلبات باللغـة الـيت      النصوص الكاملة هلذ  إتاحة  وجيوز  . حملتوياهتاقصري  مشفوعة مبلخص   

  . طلبهقُّدمت هبا ألي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على
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  ٦٠املادة     
  طلب توضيحات أو معلومات إضافية

الطلب، ) أصحاب(جيوز لألمني العام أن يطلب أي توضيحات ضرورية من صاحب   
إبداء و  مبا يف ذلك هوية الشخص املختفي وتاريخ وظروف اختفائه، ومدى موثوقية املصدر أ            

  . مشروعة يف تقدمي الطلبالقبول أو جود مصلحة

  ٦١املادة     
  أصحاب الطلبات

جيوز ألقارب الشخص املختفي، أو ممثليهم القانونيني، أو حماميهم، أو أي شـخص               
مفوض من قبلهم وكذلك أي شخص آخر له مصلحة مشروعة، أن يقدموا طلباً إىل اللجنة               

  .ور عليهمن أجل البحث عن ذلك الشخص والعث

  ٦٢املادة     
  اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالطلبات الواردة

رهناً باعتبار  يف أقرب وقت ممكن بعد تلقي طلب اختاذ إجراءات عاجلة، و            -١  
  : من االتفاقية٣٠املادة  من ١اختاذ اإلجراءات العاجلة املقدم عمالً بالفقرة اللجنة أن طلب 

  إىل أسس سليمة؛ال يفتقر بشكل واضح   )أ(  
  ال يشكل إساءة استعمال للحق يف تقدمي طلبات كهذه؛   )ب(  
سبق أن قُّدم على النحو الواجب إىل اهليئات املختصة يف الدولة الطـرف               )ج(  

  املعنية، مثل اهليئات املخّولة سلطة إجراء حتقيقات، يف حالة وجود هذه اإلمكانية؛ 
  ال يتناىف مع أحكام االتفاقية؛  )د(  
أن املسألة نفسها ليست قيد النظر يف إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 )ه(  

  التحقيق الدويل أو التسوية الدولية له نفس الطابع؛ 
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف املعنية إجراء حتقيقات لتحديد مـصري الـشخص               
ومـات عـن   أو مكان وجوده، وموافاهتا، يف غضون فترة زمنية حتددها اللجنة، مبعل         املختفي

  .حالة الشخص الذي جيري البحث عنه
استجابةً للطلب املوجه من اللجنة مبوجب هذه املادة، تقدم الدولة الطرف             -٢  

إىل اللجنة أي توضيحات خطية أو بيانات أو وثائق ميكن أن تساعد يف حتديد مصري الشخص 
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جتريـه الدولـة    أو مكان وجوده، فضالً عن أي معلومات تتعلـق بالتحقيق الذي            املختفي
  .الطرف املعنية

تواصل اللجنة بذل جهودها للعمل مع الدولة الطرف املعنية ما مل حيـسم               -٣  
مصري الشخص الذي جيري البحث عنه، مبا يف ذلك بطلبها من الدولة الطـرف أن تقـدم                 

  .معلومات أكثر تفصيالً أو تتخذ تدابري حمددة إضافية يف البحث عن الشخص املختفي

  ٦٣املادة     
  إحالة التوصيات

 مـن   ٢ ضوء املعلومات اليت تقدمها الدولة الطرف املعنية وفقاً للفقـرة            يف  -١  
 من االتفاقية، جيوز للجنة أن حتيل توصيات إىل الدولة الطرف، مبا يف ذلك طلـب                ٣٠املادة  

 وجود  ، لتحديد مكان  املؤقتةتدابري  الأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الضرورية، مبا فيها          
اللجنة، يف غضون فترة حمـددة، بالتـدابري        إعالم  الشخص املختفي ومحايته وفقاً لالتفاقية و     

 وجيوز للجنة، يف احلاالت اليت ال تـستجيب فيهـا           .املتخذة، مع مراعاة الطابع امللح للحالة     
، أن تقدم توصيات أو طلبـات       ٣٠ من املادة    ٢الدولة الطرف لطلب مقدم مبوجب الفقرة       

  .إضافية
    حتيل اللجنة إىل السلطات املختصة يف الدولة الطرف حـاالت التخويـف              -٢  

أو االضطهاد أو االنتقام املوجهة ضد أقارب األشخاص املختفني، والشهود علـى حـاالت       
االختفاء أو أسرهم، وأعضاء منظمات أقارب املختفني واملنظمات غري احلكومية األخـرى،            

 األفراد املعنيني حباالت االختفاء، وتطلب من هذه السلطات     واملدافعني عن حقوق اإلنسان أو    
  .اختاذ خطوات حلماية األشخاص املتأثرين

  ٦٤املادة     
  إعالم أصحاب طلبات اإلجراءات العاجلة

علم اللجنة الشخص املقدم لطلب اختاذ إجراءات عاجلة بتوصياهتا املقدمة إىل الدولة            ُت  
وأي معلومات أخرى تقدمها الدولة الطرف      رف عليها   الطرف املعنية ومالحظات الدولة الط    

  .فرهااعند توإىل اللجنة، 
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   من االتفاقية٣١إجراءات النظر يف البالغات الواردة مبوجب املادة   -حادي وعشرون

  ٦٥املادة     
  إحالة البالغات إىل اللجنة

ـ    الـداخلي  يوجه األمني العام نظر اللجنة، وفقاً هلذا النظام         -١   ات ، إىل البالغ
  . من االتفاقية٣١املقدمة، أو اليت يبدو أهنا مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة مبوجب املادة 

الـبالغ  ) أصـحاب (جيوز لألمني العام أن يطلب توضيحات من صاحب           -٢  
 مـن   ٣١حول ما إذا كان املقصود هو توجيه البالغ إىل اللجنة كي تنظر فيه مبوجب املادة                

الـبالغ، يوجـه    ) أصحاب( شك فيما يتصل برغبة صاحب       وحيثما يكون هناك  . االتفاقية
  .األمني العام نظر اللجنة إىل البالغ

  :ال تتلقى اللجنة أي بالغ إذا كان  -٣  
 ١يتعلق بدولة طرف يف االتفاقية مل تصدر اإلعالن املطلوب مبوجب الفقرة              )أ(  
   من االتفاقية؛٣١من املادة 
  جمهول املصدر؛  )ب(  
تعمال للحق يف تقدمي هذه البالغات أو يتعارض مع أحكام         يشكل إساءة اس    )ج(  
  االتفاقية؛
أو كانت املسألة نفسها قيد النظر يف إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق    )د(  

  الدويل أو التسوية الدولية يتسم بنفس الطابع؛ أو إذا
هـذه  وال تنطبق   . مل تكن مجيع سبل االنتصاف احمللية الفعالة قد استنفدت          )ه(  

  .ةعقولتتجاوز احلدود املالقاعدة حيثما يستغرق تطبيق سبل االنتصاف فترة 

  ٦٦املادة     
  سجل وقائمة البالغات

حيتفظ األمني العام بسجل يتضمن مجيع البالغات املقدمة كي تنظر فيهـا              -١  
  . من االتفاقية٣١اللجنة مبوجب املادة 

اللجنة، مشفوعة مبلخـص    جلها  اليت تس ُيعد األمني العام قائمة بالبالغات        -٢  
من ألي عضو    ّدم هبا قُألي بالغ باللغة اليت     وجيوز أن ُتتاح النصوص الكاملة      . حملتوياهتاقصري  

  .أعضاء اللجنة، بناًء على طلبه
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  ٦٧املادة     
  طلب توضيحات أو معلومات إضافية

أي بـالغ تقـدمي     ) أصـحاب (جيوز لألمني العام أن يطلب من صاحب          -١  
  :شمل ما يليتوضيحات ت

وحتقيـق  ،  الشخص املدعى أنه ضحية وعنوانه وتاريخ ميالده ومهنته       اسم    )أ(  
  صاحب البالغ؛/هوية الضحية

  اسم الدولة الطرف اليت قُّدم البالغ ضدها؛  )ب(  
  الغرض من تقدمي البالغ؛  )ج(  
  وقائع الدعوى؛  )د(  
دعى أنه  الشخص امل أو  /البالغ و ) أصحاب(اخلطوات اليت اختذها صاحب       )ه(  
  الستنفاد سبل االنتصاف احمللية؛ضحية 

ما إذا كانت املسألة نفسها قيد النظر يف إطار إجراء آخر مـن إجـراءات                 )و(  
  التحقيق الدويل أو التسوية الدولية له نفس الطابع؛

  .حكم أو أحكام االتفاقية اليت ُيدعى أهنا انُتهكت  )ز(  
) أصحاب(ن األمني العام لصاحب عند طلب التوضيحات أو املعلومات، يبّي  -٢  

  .يف غضوهناتقدمي تلك املعلومات اليت ينبغي  ةالبالغ املهل
جيوز للجنة أن توافق على إعداد استبيان لتيسري طلبات التوضيحات أو املعلومات              -٣  

  .البالغ) أصحاب(أو صاحب /و) الضحايا(من الضحية 

  ٦٨املادة     
  أصحاب البالغات

يدعون أهنم ضحايا   خاضعني لوالية دولة طرف ما      فراد  أي أ غات  البالأن يقدم   جيوز    
ن أو غريهم ممن يتصرفون     ممثلوهم املعّينو ألحكام االتفاقية، أو من     الطرف  انتهاك تلك الدولة    

  .األشخاص املدعى أهنم ضحاياباسم 
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  ٦٩املادة     
   العضوانسحاب
أو يستمر  ال يشارك   أإذا رأى أحد األعضاء، ألي سبب من األسباب، أنه ينبغي له              

  .بانسحابهالرئيس يعلم عليه أن املشاركة يف دراسة بالغ، تعني يف 

  ٧٠املادة     
  التدابري املؤقتة

جيوز للجنة، يف أي وقت بعد تلقي بالغ ما وقبل التوصل إىل قرار بـشأن                 -١  
ة الـيت تـرى     أسسه املوضوعية، أن ُتحيل إىل الدولة الطرف املعنية طلباً الختاذ التدابري املؤقت           

 االنتـهاك املُـدعى     )ضحايا(اللجنة أهنا ضرورية لتاليف إحلاق ضرر يتعذر إصالحه بضحية          
  .حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه تلك الدولة على وجه السرعة

جيوز للجنة أن ُتعّين مقرراً أو فريقاً عامالً جيوز له أن يطلـب إىل الدولـة                  -٢  
لتدابري املؤقتة اليت يرى املقرر أو الفريق العامـل أهنـا   الطرف املعنية، باسم اللجنة، أن تتخذ ا 

ويقوم . االنتهاك املُدعى حدوثه  ) ضحايا(ضرورية لتاليف إحلاق ضرر يتعذر إصالحه بضحية        
  .اللجنة بطبيعة الطلب والبالغ الذي يتعلق بهبإعالم املقرر أو الفريق العامل بعد ذلك 

يق العامل اختاذ تدابري مؤقتة مبوجب هذه       عندما تطلب اللجنة أو املقرر أو الفر        -٣  
  .فصل يف مقبولية البالغ أو يف أسسه املوضوعيةالاملادة، ينص الطلب على أنه ال يعين ضمناً 

جيوز للدولة الطرف أن تقّدم حججاً يف أي مرحلة من مراحـل اإلجـراءات                -٤  
  .املفسِّرة لكونه مل يعد مربراًلشرح األسباب اليت تستدعي إلغاء طلب التدابري املؤقتة أو األسباب 

جيوز للجنة أو املقرر أو الفريق العامل سحب طلب اختاذ التـدابري املؤقتـة      -٥  
  .البالغ) أصحاب(إىل املعلومات اليت ترد من الدولة الطرف املعنية وصاحب استناداً 

  ٧١املادة     
  ترتيب البالغات

األمانـة  /ىل األمني العـام   جيري تناول البالغات بالترتيب الذي وردت به إ         -١  
  .العامة، ما مل ُتقرر اللجنة أو الفريق العامل أو املقرر خالف ذلك

  .جيوز للجنة أن ُتقرر النظر يف بالغني أو أكثر معاً  -٢  
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جيوز للجنة أن ُتجزئ بالغاً ما وأن تنظر يف كل جزء على حدة إذا كـان                  -٣  
 أكثر من شخص واحد أو إىل انتـهاكات         البالغ يتضمن وقائع خمتلفة أو إذا كان ُيشري إىل        
  .مزعومة غري مترابطة من حيث الزمان واملكان

  ٧٢املادة     
   البالغاتمقبولية
ُتقرر اللجنة، باألغلبية البسيطة ووفقاً للقواعد التالية، ما إذا كان الـبالغ              -١  

  . من االتفاقية٣١ من املادة ٢ و١مقبوالً أم غري مقبول مبوجب الفقرتني 
موافقة مجيع أعـضاء    بشرط  جيوز للفريق العامل أن يتخذ قرار قبول بالغ           -٢  

  .الفريق على ذلك
أن ُيعلن أن بالغاً غري مقبول شريطة أن ُيقرر         أو للمقرر   جيوز للفريق العامل      -٣  

أن تؤكد القـرار  هلا جيوز ووُيحال القرار إىل اللجنة بكامل هيئتها      . مجيع أعضاء الفريق ذلك   
  .اقشة رمسيةدون إجراء من

جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب إجراء مناقشة يف جلسة عامة               -٤  
  .لدراسة البالغ واختاذ قرار بشأن مقبوليته

  ٧٣املادة     
  اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالبالغات الواردة

دة يف  اللجنة أن البالغ يستويف الشروط احملد     ورهناً باعتبار   ،  بعد تلقي بالغ    -١  
 من االتفاقية، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو املقرر يف أقرب وقـت             ٣١ من املادة    ٢الفقرة  

ممكن بإحالة البالغ بصورة سرية إىل الدولة الطرف املعنية وُيطلب إليها أن تقدم مالحظات              
  .وتعليقات خطية بشأنه

 يوضح أن هـذا      من هذه املادة بياناً    ١يتضمن أي طلب ُيقدم وفقاً للفقرة         -٢  
  .الطلب ال يعين ضمناً التوصل إىل أي قرار بشأن مسألة مقبولية البالغ أو أسسه املوضوعية

 تلقـي طلـب     ، يف غضون أربعة أشهر بعد     ُتقدم الدولة الطرف إىل اللجنة      -٣  
اللجنة مبوجب هذه املادة، تفسريات أو بيانات خطية تتصل مبقبولية البالغ وأسسه املوضوعية             

  .يكون أُتيح يف املسألةقد يل من سبل االنتصاف وبأي سب
جيوز للجنة أو الفريق العامل أو املقرر طلب تفسريات أو بيانـات خطيـة                -٤  

تتصل حصراً مبقبولية البالغ، غري أنه جيوز للدولة الطرف يف هذه احلـاالت أن ُتقـدم، يف                 
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بكلٍ من مقبولية الـبالغ   اللجنة، تفسريات أو بيانات خطية تتصل        الفترة اليت حتددها  غضون  
  .وأسسه املوضوعية

 من هذه   ١جيوز للدولة الطرف اليت تتلقى طلباً لتقدمي رد خطي وفقاً للفقرة              -٥  
املادة أن تطلب، كتابةً، رفض البالغ باعتباره غري مقبول، مع حتديد أسباب عدم مقبوليته، على               

  .١الطلب املقدم مبوجب الفقرة أن ُيقدم هذا الطلب إىل اللجنة يف غضون شهرين بعد تلقي 
، ٥ استناداً إىل املعلومات املقدمة من الدولة الطرف لدعم طلبها مبوجب الفقرة            -٦  

جيوز أن ُتقرر اللجنة أو الفريق العامل أو املقرر النظر يف مسألة املقبولية بصورة مستقلة عـن                 
  .األسس املوضوعية

 من هـذه املـادة إىل       ٥لفقرة  ال يؤدي تقدمي الدولة الطرف لطلب مبوجب ا         -٧  
 ُتقرر  متديد فترة األشهر األربعة املمنوحة للدولة الطرف لتقدمي تفسرياهتا أو بياناهتا اخلطية، ما مل             

اللجنة أو الفريق العامل أو املقرر النظر يف مسألة املقبولية بصورة مـستقلة عـن األسـس                 
  .املوضوعية
) أصـحاب (دعاءات صـاحب    إذا اعترضت الدولة الطرف املعنية على ا        -٨  

  الفعالة  من االتفاقية، بأن مجيع سبل االنتصاف احمللية       ٣١من املادة   ) د(٢البالغ، وفقاً للفقرة    
املتاحة قد اسُتنفدت، تعرض تلك الدولة تفاصيل سبل االنتصاف الفعالة املتاحة للـشخص             

  .للقضيةاملُحددة الظروف املُدعى أنه ضحية أو األشخاص املُدعى أهنم ضحايا يف 
جيوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو املقرر من الدولة الطرف أو من                -٩  

مبقبولية الـبالغ، يف    خطية إضافية فيما يتصل     مالحظات  صاحب البالغ تقدمي تفسريات أو      
  . غضون مهلة حمددة

مـن  البيانات الواردة   حتيل اللجنة أو الفريق العامل أو املقرر إىل كل طرف             -١٠  
كل طرف فرصة للتعليق على تلك البيانات يف غضون         ومتنح  رف اآلخر عمالً هبذه املادة،      الط

  .حمددةمهلة 

  ٧٤املادة     
  البالغات غري املقبولة

عندما ُتقرر اللجنة أن بالغاً ما غري مقبول، تقوم يف أقرب وقـت ممكـن                 -١  
البالغ وإىل الدولـة    ) أصحاب( قرارها وأسبابه، عن طريق األمني العام، إىل صاحب          بإبالغ

  .الطرف املعنية
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جيوز للجنة أن ُتعيد النظر يف قرار اعتبار بالغ ما غري مقبول، عند تلقـي                 -٢  
بّين أن أسباب عدم    يمن صاحب أو أصحاب البالغ أو من ينوب عنه أو عنهم            خطي  طلب  

  .املقبولية مل تعد قائمة

  ٧٥املادة     
حظات الدولة الطرف بشأن األسس قبل تقدمي مالُيعلن قبوهلا البالغات اليت 

  املوضوعية
البالغ وإىل الدولة الطرف املعنية، عن طريق       ) أصحاب(ُتحال إىل صاحب      -١  

األمني العام، القرارات اليت ُيعلن فيها قبول بالغ ما قبل تقدمي الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن     
  . الداخليم من هذا النظا٧٣ من املادة ٥األسس املوضوعية، وفقاً للفقرة 

ضوء أي تفسريات أو    مقبوالً يف   بالغ ما   اعتبار  جيوز للجنة أن ُتلغي قرارها        -٢  
  .البالغ) أصحاب(بيانات ُتقدمها الدولة الطرف وصاحب 

  ٧٦املادة     
  دراسة البالغات من حيث أسسها املوضوعية

قبل جيوز للجنة أو الفريق العامل أو املقرر يف أي وقت بعد تلقي بالغ ما و                -١  
سب مقتضى احلال، إىل الوثـائق ذات       حبالتوصل إىل قرار بشأن أسسه املوضوعية، الرجوع،        

الصلة الصادرة عن مجيع أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصـصة وصـناديقها             
وبراجمها وآلياهتا ذات الصلة، مبا يف ذلك هيئات املعاهدات األخرى املنشأة مبوجب صـكوك      

     راءات اخلاصة لألمم املتحدة، واملنظمات الدولية األخرى، مبا فيهـا املنظمـات           دولية واإلج 
املؤسـسات والوكـاالت    ومجيع  أو اهليئات احلكومية الدولية املعنية ذات الطابع اإلقليمي،         

على أن ُتتيح اللجنـة      ،اليت ميكن أن تساعد يف دراسة البالغ      ذات الصلة   واملكاتب احلكومية   
ُمحددة، على هذه الوثائق أو املعلومات املقدمـة        مهلة  لتعليق، يف غضون    افرصة  لكل طرف   

  .الغريمن 
 ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا       يفتصوغ اللجنة آراءها بشأن البالغ        -٢  
 ١البالغ، والدولة الطرف املعنية، أو أي مصدر آخر ُمشار إليه يف الفقرة ) أصحاب(صاحب 

  .هذه املعلومات على النحو الواجب إىل األطراف املعنيةلة رهناً بإحامن هذه املادة، 
 ١ال يعين نظر اللجنة يف املعلومات املقدمة من أطراف ثالثة، عمالً بالفقرة               -٣  

من هذه املادة، بأي حال من األحوال، أن هذه األطراف الثالثة قـد أصـبحت طرفـاً يف                  
  .اإلجراءات
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يق عامل لكي يقدم إليها توصـيات       جيوز للجنة أن ُتحيل أي بالغ إىل فر         -٤  
  .بشأن األسس املوضوعية للبالغ

ال تبّت اللجنة يف األسس املوضوعية للبالغ دون أن تكون قد نظـرت يف                -٥  
  . من االتفاقية٣١ من املادة ٢ و١انطباق مجيع أسس املقبولية املُشار إليها يف الفقرتني 

 مشفوعةً بأيـة توصـيات إىل       اللجنة، عن طريق األمني العام، آراءها     تبلغ    -٦  
  .البالغ) أصحاب(الدولة الطرف املعنية وإىل صاحب 

  ٧٧املادة     
  اآلراء الفردية

جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك يف اختاذ القرار أن يطلب إدراج                 
ـ   آجاالًوجيوز للجنة أن حتدد     . نص رأيه الفردي يف تذييل لقرار اللجنة أو آرائها         ذه  لتقدمي ه

  .اآلراء الفردية

  ٧٨املادة     
  وقف النظر يف البالغات

جيوز للجنة أن توقف النظر يف بالغ ما يف مجلة حاالت منها انتفاء األسباب الـيت                  
  . استدعت تقدميه للنظر فيه مبوجب االتفاقية

  ٧٩املادة     
  متابعة آراء اللجنة

إحالة بعد  ستة أشهر   تقدم الدولة الطرف املعنية إىل اللجنة يف غضون فترة            -١  
يشمل أي معلومات خبصوص أي إجراءات تكـون     خطياً  اللجنة آلرائها بشأن بالغ ما، رداً       

  .قد اُتخذت يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا
 من هذه املادة، جيوز     ١بعد انقضاء فترة الستة أشهر املشار إليها يف الفقرة            -٢  

 مزيد من املعلومات بشأن أي تدابري تكـون         للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل تقدمي       
  .تلك الدولة قد اختذهتا استجابة آلراء اللجنة أو توصياهتا

البالغ، عن طريـق األمـني العـام،        ) أصحاب(حتيل اللجنة إىل صاحب       -٣  
  . من الدولة الطرف الواردةاملعلومات
 التحقق من التدابري    تعّين اللجنة مقرراً أو فريقاً عامالً ملتابعة آرائها من أجل           -٤  

  .اليت اختذهتا الدولة الطرف لوضع آراء اللجنة وتوصياهتا موضع التنفيذ
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اليت اإلجراءات  يتخذ  االتصاالت و أن ُيجري   جيوز للمقرر أو الفريق العامل        -٥  
الختـاذ  إىل اللجنـة    ما قد يلزم من توصيات      أن يقدم   ألداء املهام املسندة إليه و    يراها مناسبة   
  .خرىإجراءات أ
 واالجتماع مبمثلي الدولة الطرف املعتمدين      اخلطيةباإلضافة إىل املذكرات      -٦  

) أصـحاب (حسب األصول، جيوز للفريق العامل أو املقرر أن يطلب معلومات من صاحب             
  .ذات الصلةاألخرى من املصادر و) الضحايا(البالغ والضحية 

 عن أنشطة املتابعة يف كـل       يقدم املقرر أو الفريق العامل إىل اللجنة تقارير         -٧  
  .دورة من دورات اللجنة

تقريرها السنوي املقـدم    يف  أنشطة املتابعة   املتعلقة ب علومات  امل اللجنة   تدرج  -٨  
  . من االتفاقية٣٦مبوجب املادة 

  ٨٠املادة     
  سرية البالغات

 اللجنة أو الفريق العامل أو املقرر البالغات املقدمة مبوجب االتفاقية           تدرس  -١  
  . جلسات مغلقةيف

تكون مجيع وثائق العمل اليت تعّدها األمانة العامة من أجل اللجنة أو الفريق               -٢  
  .العامل أو املقرر وثائق ذات طابع سري ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك

ال يعلن األمني العام أو اللجنة أو الفريق العامل أو املقرر أي بـالغ أو أي                  -٣  
ببالغ من البالغات قبل موعد اختاذ قرار بشأن عدم املقبوليـة أو            بيانات أو معلومات تتعلق     

  . من االتفاقية٢٨وال خيل ذلك بصالحيات اللجنة مبوجب املادة . موعد صدور اآلراء
جيوز للجنة أن تقرر، حبكم وظيفتها وبناء علـى طلـب مـن صـاحب                 -٤  

) ّدعى أهنم ضحايا  األشخاص الذين يُ  (البالغ أو الشخص الذي ُيّدعى أنه ضحية        ) أصحاب(
البالغ أو األفراد الذين ُيـّدعى      ) أصحاب(أو الدولة الطرف املعنية، عدم نشر أمساء صاحب         

  .اأهنم ضحايا انتهاك ألحكام هذه االتفاقية يف قرار اللجنة املتعلق بعدم املقبولية أو يف آرائه
غ أو جيوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو املقرر من صـاحب الـبال     -٥  

الدولة الطرف املعنية احلفاظ كلياً أو جزئياً على سرية أي بيانـات أو معلومـات مقدمـة                         
  .فيما يتعلق باإلجراءات

 من هذه املادة، لـيس يف هـذه املـادة    ٥ و٤رهناً مبا تنص عليه الفقرتان     -٦  
عى األشخاص املـدّ  (البالغ أو الشخص املّدعى أنه ضحية       ) أصحاب(ميس حق صاحب     ما

  .أو الدولة الطرف املعنية يف إعالن أي بيانات أو معلومات تتعلق باإلجراءات) أهنم ضحايا



CED/C/1 

37 GE.12-43561 

 من هذه املادة، ُتعلن قـرارات اللجنـة         ٥ و ٤رهناً مبا تنص عليه الفقرتان        -٧  
  .بشأن عدم املقبولية كما ُتعلن آراؤها

جنـة علـى    القرارات النهائيـة لل   توزيع  تكون األمانة العامة مسؤولة عن        -٨  
  .البالغ والدولة الطرف املعنية) أصحاب(صاحب 
ال يكون للمعلومات املتصلة مبتابعة آراء اللجنة وتوصياهتا طابع السرية ما مل        -٩  

  .تقرر اللجنة خالف ذلك

أطراف ضد دول أطـراف     اإلجراء املتعلق بالبالغات املقدمة من دول          - وعشرونثان
  ة من االتفاقي٣٢مبوجب املادة أخرى 

  ٨١املادة     
  إحالة البالغات إىل اللجنة

، إىل البالغـات     الـداخلي  يوجه األمني العام نظر اللجنة، وفقاً هلذا النظام         -١  
  . من االتفاقية٣٢املقدمة، أو اليت يبدو أهنا مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة مبوجب املادة 

دمة لبالغ ما   جيوز لألمني العام أن يطلب توضيحات من الدولة الطرف املق           -٢  
 مـن   ٣٢حول ما إذا كان املقصود بالبالغ أن يوجه إىل اللجنة كي تنظر فيه مبوجب املادة                

وإذا كان هناك شك فيما يتعلق برغبة الدولة الطرف املقدمة للبالغ، يوجه األمني             . االتفاقية
  .العام نظر اللجنة إىل البالغ

 من االتفاقيـة الدولـة      ٣٢ة  جيوز أن ُتقدم البالغ إىل اللجنة مبوجب املاد         -٣  
الطرف اليت تدعي أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية واليت تكون قـد                

  .  من االتفاقية٣٢أصدرت إعالناً وفقاً للمادة 
  :يتضمن البالغ معلومات فيما يتعلق مبا يلي  -٤  
  اسم الدولة الطرف اليت يكون البالغ موجهاً ضدها؛  )أ(  
 مـن   ٣٢اإلعالن الصادر عن الدولة الطرف املقّدمة للبالغ وفقاً للمـادة             )ب(  
  االتفاقية؛
  حكم أو أحكام االتفاقية اليت يّدعى أهنا انُتهكت؛  )ج(  
  الغرض من تقدمي البالغ؛  )د(  
  .وقائع الدعوى  )ه(  
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  ٨٢املادة     
  سجل البالغات

 ٣٢اها اللجنة عمالً باملادة     حيتفظ األمني العام بسجل يتضمن مجيع البالغات اليت تتلق          
  .من االتفاقية

  ٨٣املادة     
  إعالم أعضاء اللجنة

 من  ٨١ُيعلم األمني العام أعضاء اللجنة، دون إبطاء بأية بالغات ترد مبوجب املادة               
وحييل إليهم، يف أقرب وقت ممكن، نسخاً من البالغات واملعلومات ذات           الداخلي  هذا النظام   

  .الصلة

  ٨٤املادة     
  شتراط املتعلق بالنظر يف البالغاتاال

ال تنظر اللجنة يف أي بالغ ما مل تكن الدولتان الطرفان املعنيتان قد أصدرتا اإلعالن                 
  . من االتفاقية٣٢املطلوب مبوجب املادة 

  ٨٥املادة     
  املساعي احلميدة

للجنة ، تتيح ا   الداخلي  من هذا النظام   ٨٢رهناً مبراعاة احلكم الذي تنص عليه املادة          
مساعيها احلميدة للدولتني الطرفني املعنيتني بغية التوصل إىل حل ودي للمسألة على أسـاس              

  .احترام االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية

  ٨٦املادة     
  طلب تقدمي معلومات

جيوز للجنة أن تطلب إىل كل من الدولتني الطرفني املعنيتني أو أي منهما، عن طريق                 
وحتدد اللجنة مهلة لتقدمي هذه     .  أن تقدم كتابة معلومات أو مالحظات إضافية       األمني العام، 

وتقرر اللجنة، بعد التشاور مع الدولتني الطرفني املعنيـتني،         . املعلومات أو املالحظات اخلطية   
  .طرائق أخرى لتقدمي البيانات اخلطية
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  ٨٧املادة     
  تقرير اللجنة

 مـن   ٣٢ بأي بالغ تتلقاه مبوجب املادة       جيوز للجنة أن تعتمد تقريراً يتعلق       -١  
  .االتفاقية

،  الـداخلي   من هذا النظام   ٨٥إذا مت التوصل إىل حل وفقاً ألحكام املادة           -٢  
يقتصر تقرير اللجنة على بيان موجز بشأن الوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه؛ وإذا مل يـتم                 

، تعرض اللجنة يف تقريرهـا      داخلي ال  من هذا النظام   ٨٥التوصل إىل حل وفقاً ألحكام املادة       
وترفق بتقرير اللجنة البيانات    . الوقائع ذات الصلة باملسألة املثارة بني الدولتني الطرفني املعنيتني        

وجيوز للجنة أيضاً أن حتيل إىل الدولتني الطرفني        . اخلطية املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني     
  .لة باملسألة املثارة بينهمااملعنيتني فقط أية آراء ترى أهنا ذات ص

إىل الدولتني   تقرير اللجنة، عن طريق األمني العام،        ُيبلغويف مجيع األحوال،      -٣  
  .الطرفني املعنيتني

   من االتفاقية٣٣الزيارات مبوجب املادة   -ثالث وعشرون

  ٨٨املادة     
  إحالة املعلومات إىل اللجنة

مني العام نظر اللجنـة إىل املعلومـات        ، يوجه األ   الداخلي وفقاً ألحكام هذا النظام     
  .ة من االتفاقي٣٣املقدمة، أو اليت يبدو أهنا مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة مبوجب املادة 

  ٨٩املادة     
  سجل املعلومات

 ٨٨ حيتفظ األمني العام بسجل دائم للمعلومات اليت يوجه نظر اللجنة إليها وفقاً للمـادة     
ي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبـه،  ألهذه املعلومات ويتيح الداخلي من هذا النظام  

  .باللغة اليت تقدم هبا

  ٩٠املادة     
  ملخص املعلومات

 للمعلومات املقدمـة وفقـاً      قصرياًسب مقتضى احلال، ملخصاً     حبيعّد األمني العام،      
  .ويعممه على أعضاء اللجنةالداخلي من هذا النظام  ٨٨للمادة 



CED/C/1 

GE.12-43561 40 

  ٩١املادة     
  نة يف املعلومات بصورة أوليةنظر اللج
أو /جيوز للجنة أن تتحقق، عن طريق األمني العام، من موثوقية املعلومات و             -١  

وجيوز للجنـة أن    .  من االتفاقية  ٣٣مصادر املعلومات اليت يوجه نظرها إليها مبوجب املادة         
  .تطلب احلصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع احلالة

ة ما إذا كانت املعلومات الواردة تتضمن معلومات موثوقة تبني          تقرر اللجن   -٢  
  .حدوث انتهاكات خطرية ألحكام االتفاقية من قبل الدولة الطرف املعنية

جيوز للجنة أن تعني عضواً أو أكثر من أعضائها ملساعدهتا يف أداء واجباهتا               -٣  
  .مبوجب هذه املادة

  ٩٢املادة     
  دراسة املعلومات

نعت اللجنة بأن املعلومات الواردة موثوقة ويبدو أهنا تبـّين حـدوث            إذا اقت   -١  
انتهاكات خطرية ألحكام االتفاقية من قبل الدولة الطرف املعنية، تدعو اللجنة الدولة الطرف،             

  .عن طريق األمني العام، إىل تقدمي مالحظات بشأن تلك املعلومات يف غضون مهلة حمددة
ي مالحظات تكون الدولة الطرف املعنيـة قـد         تضع اللجنة يف اعتبارها أ      -٢  

  .قدمتها، فضالً عن أي معلومات أخرى ذات صلة
جيوز للجنة أن حتصل على معلومات إضافية من مجيع املصادر ذات الصلة،              -٣  

  .  الداخلي من هذا النظام٤٤مبا فيها الكيانات املشار إليها يف املادة 
  .هذه املعلومات اإلضافيةحتدد اللجنة شكل وطريقة احلصول على   -٤  

  ٩٣املادة     
  إجراء الزيارة

جيوز للجنة، واضعةً يف اعتبارها أي مالحظات ميكن أن تكـون الدولـة               -١  
، أن تعّين عضواً أو أكثر      موثوق هبا الطرف املعنية قد قدمتها، فضالً عن أي معلومات أخرى          
وموافاة اللجنة بتقرير عن الزيـارة      من أعضائها للقيام بزيارة إىل إقليم الدولة الطرف املعنية          

  .دون إبطاء
خطر اللجنة كتابة الدولة الطرف املعنية، عن طريق األمني العام، بأهنا تعتزم ُت  -٢  

تنظيم زيارة، وتبني تكوين الوفد والغرض من الزيارة، مع التماس موافقة الدولة الطرف على              
رة معقولة بعد تلقي اإلخطار ال تتجاوز        الدولة الطرف على اللجنة يف غضون فت       وترّد. الزيارة
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 اللجنة الدولة الطرف املعنية برغباهتا فيما يتعلـق بتوقيـت           ُتعلمكما  . موعداً حتدده اللجنة  
  .الزيارة والتسهيالت الالزمة لتمكني األعضاء الذين تعينهم اللجنة من أداء مهامهم

للجنة أن تقرر إرجاء    وجيوز  . ُتجرى الزيارة وفقاً ألي طرائق حتددها اللجنة        -٣  
  .الزيارة أو إلغاءها بناء على طلب ُمعلّل من الدولة الطرف املعنية

نهم اللجنة للقيام بالزيارة أساليب عملهم مع مراعاة        عّييقرر األعضاء الذين تُ     -٤  
  . الداخليأحكام االتفاقية وهذا النظام

ريـر ميكـن أن     جيوز للجنة، خالل فترة الزيارة، أن ترجئ النظر يف أي تق            -٥  
  . من االتفاقية٢٩تكون الدولة الطرف املعنية قد قدمته عمالً باملادة 

  ٩٤املادة     
  تعاون الدولة الطرف املعنية

  . تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف املعنية يف مجيع مراحل الزيارة  -١  
رف إذا وافقت الدولة الطرف املعنية على الزيارة، تعمل اللجنة والدولة الط            -٢  

املعنية معاً لتحديد طرائق إجراء الزيارة وتوفر الدولة الطرف للجنة مجيع التسهيالت الالزمة             
  .إلجناز الزيارة بنجاح، مبا يف ذلك إتاحة الوصول إىل املعلومات وإىل األشخاص املعنيني

جيوز للجنة أن تطلب إىل الدولة الطرف املعنية تسمية ممثل هلا لالجتمـاع               -٣  
  .نهم اللجنةعّياألعضاء الذين ُتبالعضو أو 

جيوز للجنة أن تطلب إىل الدولة الطرف املعنية تزويد العضو أو األعـضاء               -٤  
  .نهم اللجنة بأي معلومات قد يعتربوهنا أو تعتربها الدولة الطرف ذات صلة بالزيارةعّيالذين ُت

  ٩٥املادة     
  جلسات االستماع

تماع لتمكني أعـضاء اللجنـة      جيوز أن تشمل الزيارات عقد جلسات اس        -١  
  .املعينني من الوقوف على الوقائع أو املسائل ذات الصلة بتقييم احلالة

حيدد عضو أو أعضاء اللجنة املعينون الزائرون للدولة الطـرف الـشروط              -٢  
 من هذه املادة فيما يتعلق بتقييم       ١والضمانات املتعلقة بأي جلسة استماع ُتعقد وفقاً للفقرة         

  .احلالة
نهم اللجنة لإلدالء بـشهادته     عّيُيديل أي شخص ميثل أمام األعضاء الذين تُ         -٣  

  .بتعهد رمسي بصدد صدق شهادته
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تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اختاذ مجيع اخلطوات املناسبة لكفالة عـدم              -٤  
ة يف   ألي أعمال انتقامية نتيجة لتقدمي املعلومات أو املشارك        فراد اخلاضعني لواليتها  تعّرض األ 

  .أي جلسات أو اجتماعات ُتعقد فيما يتعلق بالزيارة

  ٩٦املادة     
   أثناء الزيارة يفتقدمي املساعدة

ه األمني العام من موظفني وتسهيالت فيما يتعلق بزيارة وفرباإلضافة إىل ما ي  -١  
لعام، نهم اللجنة أن يدعوا، عن طريق األمني ا       عّيالدولة الطرف املعنية، جيوز لألعضاء الذين تُ      

أو أشخاص من ذوي الكفاءة اخلاصة يف امليادين املـشمولة باالتفاقيـة،            /مترمجني شفويني و  
  . مجيع مراحل الزيارةيفحسبما تراه اللجنة ضرورياً، لتقدمي املساعدة 

إذا مل يكن أولئك املترمجون الشفويون أو األشـخاص اآلخـرون ذوو              - ٢  
ء لألمم املتحدة، ُيطلب منهم أن يتعهدوا رمسيـاً         الكفاءة اخلاصة قد أقسموا فعالً ميني الوال      
  .حيادبأهنم سيضطلعون مبهامهم بشرف وأمانة و

  ٩٧املادة     
  إحالة النتائج أو التعليقات أو االقتراحات

الزيـارة  يف أثناء   زيارة أو   بشأن ال بعد دراسة املعلومات املقدمة والواردة        - ١  
اللجنة، عن طريق األمني العام، إىل      تبلغ  ،  خلي الدا من هذا النظام   ٩٥و ٩٣وفقاً للمادتني   

، مشفوعة بأية مالحظـات     يت يتوصل إليها األعضاء املعينون    النتائج ال  الدولة الطرف املعنية  
  .وتوصيات
إىل اللجنة، عن طريق األمني العام، مالحظاهتا       املعنية  تقدم الدولة الطرف      - ٢  

  .حتددها اللجنة مهلةعلى النتائج واملالحظات والتوصيات يف غضون 

  ٩٨املادة     
  إجراءات املتابعة اليت تتخذها الدولة الطرف

، أن تطلـب  ٩٧ من املادة ٢جيوز للجنة، بعد انقضاء املهلة املشار إليها يف الفقرة     
إىل الدولة الطرف املعنية موافاهتا مبعلومات إضافية عن التدابري املتخذة استجابة للزيارة بغية             

  .قدمة من اللجنةتنفيذ التوصيات امل
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  ٩٩املادة     
  تدابري احلماية

 يةعندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفاً ضالعة يف أعمال انتقام             
موجهة ضد أفراد خاضعني لواليتها نتيجة لتقدميهم معلومات أو مشاركتهم يف أية جلسات 

نة أن تطلب إىل الدولة الطرف استماع أو اجتماعات ُعقدت فيما يتعلق بالزيارة، جيوز للج    
املعنية اختاذ تدابري عاجلة لضمان محاية األفراد املعنيني وتقدمي تفسريات أو توضيحات خطية 

  .إىل اللجنة يف هذا الشأن

 من االتفاقية ملعاجلة حاالت االختفـاء       ٣٤اآللية املنشأة مبوجب املادة       - وعشرونرابع
  القسري الواسعة االنتشار أو املنهجية

  ١٠٠املادة     
  إحالة املعلومات إىل اللجنة

 من االتفاقية، يوجه األمني العام      ٣٤وعمالً باملادة   الداخلي  وفقاً هلذا النظام      -١  
ية نظر اللجنة إىل ما يرد من معلومات تتضمن، أو يبدو أهنا تتضمن، أدلة تستند إىل أسس قو                

سع االنتشار أو منهجي يف اإلقليم       وا حنوفاء القسري على    تخعلى أنه جتري ممارسة أعمال اال     
  .اخلاضع للوالية القضائية لدولة طرف ما

مجيع املعلومات ذات الصلة باحلالة     املعنية  تلتمس اللجنة من الدولة الطرف        -٢  
 االنتـشار  ةواسـع ممارسـتها  بصورة عاجلة حوادث االختفاء القسري اليت تعترب  كي تعاجل   
  .طرفاللدولة  اإلقليم اخلاضع لوالية ا يفةومنهجي

  ١٠١املادة     
  سجل املعلومات

حيتفظ األمني العام بسجل دائم يتضمن املعلومات اليت ُيوجَّه نظر اللجنة إليها وفقـاً                
ويتيح هذه املعلومات لكل عضو من أعضاء اللجنة، بناء    الداخلي   من هذا النظام     ١٠٠للمادة  

  .على طلبه، باللغة اليت ُتقّدم هبا

  ١٠٢املادة     
   املعلوماتملخص
 للمعلومات املقدمـة وفقـاً      قصرياًسب مقتضى احلال، ملخصاً     حبيعّد األمني العام،      

  .ويعممه على أعضاء اللجنةالداخلي من هذا النظام  ١٠٠للمادة 
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  ١٠٣املادة     
  إحالة املعلومات إىل اجلمعية العامة

دمتها، مع مراعاة أي مالحظات ميكن أن تكون الدولة الطرف املعنية قد ق             -١  
تشرع فيما يلزم من مشاورات وتدابري أخرى الختاذ قرار حول ما إذا كانت             جيوز للجنة أن    

  . بصورة عاجلة، عن طريق األمني العام، نظر اجلمعية العامة إىل املسألةستوجه
أنـه مت   بُتخطر اللجنة كتابة، عن طريق األمني العام، الدولة الطرف املعنية             -٢  

  .عامة إىل املسألة من أجل معاجلة احلالةتوجيه نظر اجلمعية ال

  البالغات الصحفية  -خامس وعشرون

  ١٠٤املادة     
  إصدار البالغات الصحفية بشأن اجللسات العلنية واملغلقة

جيوز للجنة أن تصدر، عن طريق األمني العام، بالغات صحفية موجهة إىل وسائط               
  . من االتفاقية٣٤ إىل ٢٩ن اإلعالم واجلمهور بشأن أنشطة اللجنة مبوجب املواد م

  اجلزء الثالث    
  قواعد تفسريية

  اعتماد النظام الداخلي وتعديالته  - وعشرونسادس

  ١٠٥املادة     
  اعتماد النظام الداخلي وتعديالته

 من االتفاقية، وجيوز للجنـة     ٢٦ من املادة    ٦اعُتمد هذا النظام الداخلي وفقاً للفقرة         
لى النحو الواجب، بشرط عدم تعارض التعديل مع أحكـام          أن تعّدله، بعد تعميم املقترح ع     

  .االتفاقية

        


