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حقـوق   مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة 
 األشخاص ذوي اإلعاقة

   الدورة الثالثة  
  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٣-١نيويورك، 

       * من جدول األعمال املؤقت٣البند 
 اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةأعضاء انتخاب     

    
 مذكرة من األمني العام    

  
 مقدمة  -أوال   

هـــذه الوثيقـــة إبـــالغ الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص  الغـــرض مـــن  - ١
. اإلعاقة باإلجراءات االنتخابية الـيت سـُتتبع خـالل الـدورة الثالثـة ملـؤمتر الـدول األطـراف                  ذوي

وتـستند اإلجــراءات املبينـة أدنــاه إىل األحكــام ذات الـصلة مــن االتفاقيـة، وإىل املمارســة املتبعــة     
ــق ف ــا يتعل ــات        ب يم ــدد أعــضاء هيئ ــادة يف ع ــدة النامجــة عــن زي ــلء املقاعــد اجلدي ــات مل االنتخاب

 .معاهدات حقوق اإلنسان
  
 اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةعضوية  - ثانيــا  

وتـنص   . عـضوا ١٢مـن  اللجنـة   مـن االتفاقيـة، تتـألف    ٣٤ مـن املـادة   ٢عمال بـالفقرة    - ٢
اللجنــة مبقــدار ســتة أعــضاء، حبيــث تبلــغ حــدا أدىن قــدره   الفقــرة نفــسها علــى زيــادة عــضوية  

  . دولة أخرى بالتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها٦٠عضوا، بعد أن تقوم  ١٨
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 عـــضوا يف اللجنـــة خـــالل الـــدورة األوىل ملـــؤمتر الـــدول األطـــراف ١٢وقـــد انُتخـــب  - ٣
ــام   ــودة يف ع ــالفقرة   .٢٠٠٨املعق ــادة  ٧وعمــال ب ــة، انُتخــب أ  مــن االت٣٤ مــن امل ــك فاقي ولئ

فـسها علـى أن   وتنص الفقـرة ن  .عضاء لفترة أربع سنوات، وجيوز إعادة انتخاهبم مرة واحدةاأل
وقـام رئـيس    . عـضوية سـتة مـن األعـضاء املنتخـبني يف االنتخـاب األول      تنتهي بعـد سـنتني مـدة   

وتنتـهي   .باشـرة  االنتخابـات األوىل م عقـب  األعضاء الـستة بالقرعـة   أولئكاختيار أمساء بؤمتر امل
 .األعضاء الستة الذين مت اختيارهممدة عضوية  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف 

سُيطلب من املؤمتر يف دورته احلالية انتخاب ستة أعضاء يف اللجنة مللء الشواغر الـيت              و  - ٤
الناشـئة   اجلديـدة  املقاعـد ستة أعـضاء لـشغل   ، و ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف  ستحدث  
 .ادة يف عدد حاالت التصديق أو االنضمامعن الزي

  
 ترشيح األعضاء وإجراءات التصويت  -ثالثا   

ــالفقرة    - ٥ ــادة  ٦عمــال ب ــن امل ــراف      ٣٤ م ــدول األط ــع ال ــن مجي ــب م ــة، طُل ــن االتفاقي  م
 أن تقدم الترشـيحات للعـضوية   ٢٠١٠مايو / أيار٣االتفاقية مبوجب مذكرة شفوية مؤرخة    يف

ُتِعـد األمانـة وتقـدم إىل    تـنص الفقـرة نفـسها علـى أن     و. ٢٠١٠وليـه  ي/ متوز ١يف اللجنة حبلول    
ــع    ــدول األطــراف قائمــة بأمســاء مجي ــدول  هبــذه الطريقــة،  املرشــحني األشــخاص ال ــان ال مــع بي

 .األطراف اليت رشحتهم

 مـن   ١٩ إىل ١٧  مـن  وسيتم االنتخاب على أساس قائمة املرشحني واستنادا إىل البنود          - ٦
 .النظام الداخلي

ســتة أعــضاء للحلــول حمــل الثالثــة أوال انتخــاب مــؤمتر األطــراف يف دورتــه تناول يوســ - ٧
ووفقــا للمــادة . ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١األعــضاء الــذين تنتــهي فتــرة عــضويتهم يف 

 من النظام الداخلي ُينتخب لعـضوية اللجنـة املرشـحون الـستة الـذين حيـصلون يف االقتـراع                   ١٩
ألصوات وعلـى أغلبيـة مطلقـة مـن أصـوات ممثلـي الـدول األطـراف                 األول على أكرب عدد من ا     

وإذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من ستة، جتـرى   .احلاضرين املصوتني
 إضافية ختص فقـط املرشـحني احلاصـلني علـى أكـرب عـدد مـن األصـوات يف االقتـراع                      اتاقتراع

وبعـــد االقتـــراع الثالـــث  .قاعـــد املتبقيـــةالـــسابق، علـــى أال يتجـــاوز عـــددهم ضـــعف عـــدد امل 
 .احلاسم يدىل باألصوات ألي عضو تتوافر فيه الشروط غري

وعقــب انتخــاب األعــضاء الــستة األوائــل يف اللجنــة، ينتخــب املــؤمتر األعــضاء الــستة     - ٨
ــالبنود    ــا لإلجــراء املــبني أعــاله، عمــال ب ــداخلي  ١٩ إىل ١٧  مــناإلضــافيني وفق  مــن النظــام ال
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وفقـا لإلجـراء   ُينتخب األعضاء الستة اإلضافيون من بني املرشحني الـذي مل ُينتخبـوا   و .للمؤمتر
 . أعاله٧الفقرة املبني يف 

  
 مدة العضوية  - رابعاً  

 اللجنة املنتخبون  ُينتخب لفترة أربع سنواٍت أعضاء من االتفاقية  ٣٤ من املادة    ٧لفقرة  ل امتثاال  - ٩
  .٢٠١٠ديسمرب /األول كانون ٣١ي فترة عضويتهم يف للحلول حمل األعضاء الستة الذين تنته

، تنتـهي    الدول األطراف   يف مؤمتر  قرر انتخاهبم ومن ضمن األعضاء اإلضافيني الستة امل      - ١٠
ويقـوم رئـيس   . ٢٠١٢ديـسمرب  / كـانون األول ٣١فترة عـضوية ثالثـة أعـضاء بعـد سـنتني، يف            

 األعــضاء الثالثــة البــاقون لفتــرة أربــع  وخيــدم .املــؤمتر باختيــار أمســاء أولئــك األعــضاء بالقرعــة 
  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١ تنتهي يف سنوات

  


