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 مؤتمر الدول األطراف
 األولىالدورة 
 2016كانون األول/ديسمرب   19جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 4البند 
 اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر

الاادول األطااراف  اي ااتيا  ااد الدول اد  ت لماؤتمرالنظاام الاداخلي المؤ ا  
 لحمايد جم ع األشخاص من ااختياء القسري

 التمث ل ووثائق التيويض -أواا  
  ١المادة   

ل كل دولة طرف يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفــا  السسـر  ميث   
ى نلـــد   ســم  معتمــدو ويف لالــة تعيــ  نكثــر مــن  ثــل، ي   الــدول األطــراف  ثــل   دورات مــؤ ريف 

 و رئيـساً للوفدو وجيوز لكل وفد نيضاً نن يض  من املمثل  املناوب  واملستشارين حبسب االقتضا 

  ٢المادة   
م وثــائت تفــويم املمثلــ  ونضــا  نعضــا  الوفــود م  األمــ  العــام قبــل املوعــد ا ــدد ت ســد   
وتصدر وثائت التفـويم مما عن رئيس الدولة  ومن نمكن ذلك ،بأسبوع على األقل الدورةالفتتاح 

 و عن وثائت التفويم ؤ رويسدم األم  العـام تسريـراً م  امل ونو احلكومة ومما عن وزير اخلارجية

  ٣المادة   
ريثمــا يتخـــ   نعمــال الــدورةمؤقتــاً يف  املشــارةكة نن يشــاركواحيــت ملمثلــد الــدول األطــراف  

 و قراراً بشأن تسرير وثائت التفويم ؤ رامل
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 أعضاء المكتب  -ثان اا  
  ٤المادة   

 ثلـــد  بــ  نــوال للــرئيس مـــن وثالثــةومــا بــ  نائــب  املــؤ ر رئيســ  متشــارك ينتخــب  
 و  الـدول األطراف

  ٥المادة   
و هنلـد نوابـ عـ   لرئاسـة اجللسـةجز  منهـا، عن مذا غال الرئيس عن ملدى اجللسات نو  

 و  ويكون لنائب الرئيس، عندما يسوم مسام الرئيس، ما للرئيس من سلطات وما عليه من واجبات

  ٦المادة   
، إللدى الدول األطراف ، بصفته  ثالً باإلنابة الرئيس نوئيس جيوز للرئيس نو نائب الر  

ويف  وبـداًل منــه الـدورةيف املـداوالت والتصـويت يف  لمشـاركةنن يع  نلــد مناوبيـه نو مستشـاريه ل
 باإلنابةو الرئيس نو الرئيس  يصوت ـ ه احلالة، ال 

 األماند  -ثالثاا  
  ٧المادة   

نن  ألمـ  العـاموجيـوز ل عسد دورات املـؤ رواختاذ الرتتيبات ل يكون األم  العام مسؤوالً عن 
 وقيد النظر تكون ن  مسألةشأن نن يديل ببيانات شفوية نو خطية بو  الدورةرك  و نو  ثله يف ايش

 تصريف األعمال  -رابعاا  
  ٨المادة   

 و الدول األطراف يف االتفاقية دثلث مبمثلدل النصال السانوين تميك 

  ٩ المادة  
، ويـدير املناقشـات فيهـا، ويعطــد من دورات املؤ ر ةدور يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل  
، ويطــرح املســائل للتصــويت، ويعلــن املســررات، ويبــت فـــد نســا  النظــام، ةالكلمــتنــاول احلـــت يف 

، ةو ويظـل الـرئيسدور ، كامـل السـيطرة علـى الـالـداخلد ويكـون لـه، يف لدود ما جييزه   ا النظـام
 ؤ رو  ه املهام، خاضعاً لسلطة امل ته ارس يف
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 التصويت  -خامساا  
  ١٠المادة   

 و صوت والد الدورةلكل دولة طرف  ثلة يف  

  ١١المادة   
 بأغلبيـة  ثلـد من االتفاقية، 44املؤ ر، اليت ال تندرج ضمن نطاق املادة خ  مسررات ت  تـ   

 و احلاضرين املـصوت  الدول األطراف يف االتفاقية

  ١٢المادة   
احلاضـــــرين يف االتفاقيــــة  ثلــــد الــــدول األطــــراف " سصــــد بعبــــارةألغــــراا  ــــ ا النظــــام، ي   
 ،و نمـا املمثلـون املمتنعـون عـن التصـويتنو مجيابـاً    سـلباً املمثلون ال ين يدلون بأصـواه" املـصوت 

 و عتربون غري مصوت في  

 اللغات  -سادساا  
  ١٣المادة   

والعربيــة والفرنســية  ــد اللتــات والصــينية تكــون اللتــات اإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية  
  املؤ روالرضية ولتات العمل يف 

 المحاضر  -سابعاا  
  ١٤المادة   

 املؤ رو بلتات  للمؤ رد األمانة العامة لألم  املتحدة حماضر رضية عة ت   

  ١٥المادة   
يف  ؤ ربلتــات املــ املــؤ رمجيــع املســررات الرضيــة الــيت يعتمــد ا  وصيــوزع األمــ  العــام نصــ 

 الدورةو نقرل وقت  كن بعد 

 عالن د الجلسات  -ثامناا  
  ١٦المادة   

 و علنية ما مل يتسرر غري ذلك ةجلسيف  ينعسد املؤ ر 
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 اإلحالد إلى النظام الداخلي للجمع د العامد  -تاسعاا  
  ١٧المادة   

يعاجلهــا الــرئيس هلا  ــ ا النظــام تناو ال يـــو  دورات املــؤ ر خــاللرائيــة تنشــأ ن  مســائل مج 
 موضوع النظروعلى املسألة  اميكن تطبيسه اليتالنظام الداخلد للجمعية العامة نلكام ضو   يف

 التعديالت -عاشراا  
 ١٨المادة   

تعـديل االفــاً ، شـريطة نال يكـون الاملـؤ رجيـوز تعـديل  ـ ا النظـام الـداخلد مبســرر يتخـ ه  
 و أللكام االتفاقية

    


