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تفاقيـةالربوتوكول االختياري ال
مـن مناهضة التعذيب وغـريه   
القاسية ضروب املعاملة أو العقوبة   

 أو الالإنسانية أو املهينة

  اجتماع الدول األطراف
  االجتماع األول

  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٨جنيف، 

  عات الدول األطراف يف الربوتوكولالنظام الداخلي املؤقت الجتما
  ريه من ضروب املعاملة التفاقية مناهضة التعذيب وغ االختياري

  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو

  مقدم من األمني العام

   التمثيل ووثائق التفويض-أوالً 

  ١املادة 
يكون لكل دولة طرف يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     

املشار إليه فيما يلـي باسـم    (ملهينة  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا         
املشار إليه فيما يلي باسـم  (ممثل معتمد يف اجتماع الدول األطراف       ) الربوتوكول االختياري 

وجيوز أن يضم   . ويف حال تسمية أكثر من ممثل، يعني أحد املمثلني رئيساً للوفد          ). االجتماع
  .رين من املمثلني املناوبني واملستشاقد يلزمكل وفد أيضاً ما 

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

وتكون وثائق التفويض صادرة    . املوعد احملدد الفتتاح االجتماع بأسبوع على األقل إن أمكن        
ع تقريراً  ويقدم األمني العام إىل االجتما    . من رئيس الدولة أو احلكومة أو من وزير اخلارجية        

  . عن وثائق التفويض
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  ٣املادة 
إىل أن  املشاركة أن يشاركوا بصفة مؤقتة يف االجتماع،        األطراف  حيق ملمثلي الدول      

  .التقرير املتعلق بوثائق التفويضيبت االجتماع يف 

  أعضاء املكتب -ثانياً 

  ٤املادة 
يس من بني ممثلي    ينتخب االجتماع رئيساً وعدداً يتراوح بني نائب وأربعة نواب للرئ           

  .الدول األطراف

  ٥املادة 
يف حال غياب الرئيس عن االجتماع أو عن جزء منه، يتوىل الرئاسة نائب رئـيس                 

، ما للرئيس من سـلطات      ينوب عن الرئيس  وتكون لنائب الرئيس، عندما     . هو بتعيينه يقوم  
  .وعليه ما على الرئيس من واجبات

  ٦املادة 
بصفته ممثالً أن يعني أحـد املنـاوبني أو         ينوب عنه    للرئيس أو نائب الرئيس الذي      

الرئيس يشارك وال   .املستشارين للمشاركة يف املداوالت والتصويت يف االجتماعات بدالً منه        
  .التصويت يف هذه احلالةيف أو الرئيس بالنيابة 

  األمانة -ثالثاً 

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

وجيوز ملمثليه أن يشاركوا يف االجتماع وأن يقدموا بيانات شفوية أو خطية إىل االجتمـاع               
  .بشأن أي مسألة قيد النظر

  تصريف األعمال -رابعاً 

  ٨املادة 
ــانوين حبــضور   ــصاب الق ــيكتمــل الن ــدول األطــراف يفي ممثل ــي ال                     ثلث

  .ياريالربوتوكول االخت
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  ٩املادة 
، بـإدارة  االجتمـاع ، ويقـوم يف  اجتماعيقوم الرئيس بإعالن افتتاح واختتام كل        

املناقشات، وإعطاء احلق يف الكالم، وطرح املسائل للتصويت، وإعالن القرارات، والبت يف            
. النقاط النظامية، ورهناً بأحكام هذا النظام الداخلي، يكون له اإلشراف التام على االجتماع            

  . ويظل الرئيس، عند ممارسته هذه الوظائف، خاضعاً لسلطة االجتماع

  التصويت -خامساً 

  ١٠املادة 
  . يكون لكل دولة طرف ممثلة يف االجتماع صوت واحد  

  ١١املادة 
 االجتماع بأغلبية أصوات املمثلني احلاضرين واملصوتني إال فيما يتعلق          قراراتتتخذ    

   نع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية          بانتخاب أعضاء اللجنة الفرعية مل    
  . من هذا النظام الداخلي١٥ و١٤ و١٣أو الالإنسانية أو املهينة الذي جيري وفقاً للمواد 

  ١٢املادة 
" ممثلي الدول األطـراف احلاضـرين واملـصوتني       "ألغراض هذه املواد، تعين عبارة        

أما املمثلون الذين ميتنعـون عـن التـصويت         . باً أو سلباً  املمثلني الذين يدلون بأصواهتم إجيا    
  .فيعتربون غري مصوتني

  منغريه و ضاء اللجنة الفرعية ملنـع التعذيـبانتخاب أع -سادساً
  الالإنسانية أو املهينة أو ةـاملعاملة أو العقوبة القاسيضروب           

  ١٣املادة 
وغريه من ضـروب املعاملـة أو   يكون أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب       -١  

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من اخلرباء الذين يتمتعون باخللق الرفيع، واالستقالل             
والرتاهة، والذين لديهم خربة مهنية مشهود هلم هبا يف ميدان إقامة العدل، وخباصة يف القانون               

يادين املتصلة مبعاملة األشخاص احملرومني     اجلنائي، أو إدارة السجون أو الشرطة، أو يف شىت امل         
  .من حريتهم، ويعملون بصفتهم الشخصية
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وغـريه مـن    تنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب           -٢  
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من قائمة باألشخاص الذين ميلكون 

 من هذه املادة وترشحهم الدول األطراف، مع إيـالء          ١املؤهالت اليت يرد وصفها يف الفقرة       
ال االعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف العادل، ولتمثيل اجلنـسني، ولتمثيـل خمتلـف أشـك             

ويعد األمني العام قائمة جبميع األشخاص املرشحني ويقدمها إىل         . احلضارات والنظم القانونية  
  .  من الربوتوكول االختياري٦ من املادة ٣الدول األطراف وفقاً للفقرة 

شـروط  يـستوفيان    شخصني   ال يتجاوز لكل دولة طرف أن ترشح عدداً         -٣  
 على األقل جنسية الدولة الطرف      مهان حيمل أحد   من الربوتوكول االختياري، على أ     ٥املادة  

دولة طرف أخرى، حتصل على موافقة من       لوقبل أن ترشح دولة طرف مواطناً       . اليت ترشحه 
  .دولة طرف واحدةلوال ُيرشح أكثر من مواطنني اثنني . تلك الدولة

  ١٤املادة 
عاملـة أو   جتري انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب امل            

  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة باالقتراع السري

  ١٥املادة 
يكون األشخاص املنتخبون لعضوية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب             

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هم املرشحون الذين حيصلون يف االقتـراع               
 عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف            األول على أكرب  

وإذا قل عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية عن عدد األشخاص . ني واملصوتيناحلاضر
 على  التصويتاملطلوب انتخاهبم، ُتجرى اقتراعات إضافية لشغل املناصب املتبقية، مع اقتصار           

على أكرب عدد من األصوات يف االقتراع السابق وعدم جتاوز عـدد            املرشحني الذين حصلوا    
املرشحني ضعف عدد املناصب املتبقية املطلوب شغلها، على أنه جيوز، بعد ثالث اقتراع غري              

  .حاسم، التصويت ألي مرشح مؤهل لالنتخاب
لمرشـح  العضوية ل كون  تدولة طرف مؤهلني للعضوية،     مواطين  إذا أصبح اثنان من       

ويف حال حصول املواطنني على نفس العدد من        . صل على أكرب عدد من األصوات     حالذي  
  :األصوات، يتبع اإلجراء التايل

واحد فقط حيمل جنسيتها، يكون     شخص  إذا قامت الدولة الطرف بترشيح        )أ(  
هذا املواطن عضواً يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                

  و الالإنسانية أو املهينة؛القاسية أ
إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كال املواطنني اللذين حيمالن جنـسيتها،             )ب(  

  جيرى تصويت مستقل باالقتراع السري لتحديد املواطن الذي يصبح عضواً؛
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إذا مل تقم الدولة الطرف بترشيح أيٍ من املواطنني اللذين حيمالن جنسيتها،              )ج(  
  .االقتراع السري لتحديد املرشح الذي يصبح عضواًجيرى تصويت مستقل ب

  اللغات - سابعاً

  ١٦املادة 
وتكـون  . تكون اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية هي اللغـات الرمسيـة           

  .اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية هي لغات عمل االجتماع

  احملاضر -ثامناً 

  ١٧املادة 
  . حدة بإعداد احملاضر الرمسية لالجتماع بلغات العملتقوم أمانة األمم املت  

  ١٨املادة 
 الرمسية الـيت يعتمـدها      القراراتيقوم األمني العام لألمم املتحدة بتوزيع نص مجيع           

  .كن بعد االجتماعمميف أقرب وقت االجتماع باللغات الرمسية 

  العلنية -تاسعاً 

  ١٩املادة 
  .خالف ذلكتكون االجتماعات علنية ما مل يتقرر   

  الرجوع إىل النظام الداخلي للجمعية العامة -عاشراً 

  ٢٠املادة 
يقوم الرئيس مبعاجلة أي مسائل إجرائية تنشأ يف جلسات الدول األطراف وال تغطيها     

من مـواد النظـام الـداخلي    موضوع اخلالف هذه املواد يف ضوء ما قد ينطبق على املسألة   
  .للجمعية العامة لألمم املتحدة
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  التعديالت -حادي عشر 

  ٢١املادة 
 من اجتماع الدول األطراف يف الربوتوكـول        بقرارجيوز تعديل هذا النظام الداخلي        

  .االختياري، على أال يتعارض هذا التعديل مع أحكام الربوتوكول االختياري

        


