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البند  2من جدول األعمال المؤقت*

إقااة جدول األعمال واسائل تنظةمة أخاى

النظام الداخلي المؤقت**
أوال  -التناةيف
الماد 1
المبينة أدناه:
ألغراض هذا النظام ،يكون للمصطلحات التالية المدلوالت ّ
”لجنـة الخبراء“ أو ”اللجنـة“ ه لجنـة الخبراء المينيـة اـةدارة الميلومـات الجةراليـة المكـانيـة

(أ)

على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــييـد اليـالم  ،الت أنمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـت عمع ا رار المجلس االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد واالجتمـاع  24/2011المؤرخ

 27تموز/يوليه 2011؛
(ب)

األمم المتحدة؛
(ج)

”اليضـ ـ ـ ــو“ هو الخبير الممـ ـ ـ ــارك

دورة من دورات اللجنة الذ ي أر

”الدورة“ ه االجتماع السنو للجنة أو أ اجتماع إضا

للجنة يي د

و د دولة عضـ ـ ـ ــو
ظروف استثنائية.

* .E/C.20/2020/20
يحل هذا النظام الداخل محل النظام الداخل الذ اعتمدته لجنة الخبراء
** ُّ
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ثانةا  -النضمي والتكمين
الماد 2
تض ـ ـ ـ ُّـم لجنة الخبراء خبراء من جمي الدول األعض ـ ـ ــاء

المجاالت المترااطة المتمثلة

المس ـ ـ ـ

والجةراليا ورس ـ ـ ـ ــم الخرائا واعدادها واالس ـ ـ ـ ــتم ـ ـ ـ ــيار من ايد ونظم الميلومات الجةرالية البرية/ال حرية .وييين
الخبراء من قبل حكومات الدول األعضاء.

الماد 3
تمثل كل دولة عض ـ ـ ـ ـ ـ ــو مم ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة

دورة من دورات لجنة الخبراء نرئيس و د وغيره من الممثلين

والممثلين المناوبين والخبراء والمسـ ـ ــتمـ ـ ــارين الميتمدين ،حسـ ـ ــي الحاجة .ويكون رئيس الو د الذ يمثل الدولة
اليضـ ـ ــو هو اليضـ ـ ــو ال امل اليضـ ـ ــوية

اللجنة ،وله حل التصـ ـ ــويت؛ ويجوز للممثلين والممثلين المناوبين

والخبراء والمس ـ ـ ــتم ـ ـ ــارين الميتمدين اوخرين أن يم ـ ـ ــاركوا
الحل

التصويت.

مناقم ـ ـ ــات اجتماعات اللجنة ،دون أن يكون لهم

الماد 4
للدورة

ت دم وثائل تفويض الممثلين وأسـ ــماء الممثلين المناوبين والخبراء والمسـ ــتمـ ــارين إلى األمين التنفيذ

موعد أقص ـ ـ ــاه أرب وعم ـ ـ ــرون س ـ ـ ــاعة من موعد ا تتاُ الدورة ،إن أمكن .ويص ـ ـ ــدر وثائل التفويض

إما رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية.
الماد 5

يفحص الرؤس ـ ـ ـ ــاء المم ـ ـ ـ ــاركون الثعثة وثائل التفويض وي ّلدمون ت ريرهم إلى المم ـ ـ ـ ــاركين

دون إاطاء.

الدورة

الماد 6
يحل للممثلين المماركة

الدورة اصفة مؤقتة ريثما يتخذ قرار امأن وثائل تفويضهم.

ثالثا  -أعضا المكتب
الماد 7
تنتخي اللجنة ثعثة رؤس ـ ـ ـ ــاء مم ـ ـ ـ ــاركين وم ّلر ار من نين أعض ـ ـ ـ ــائها خعل كل دورة ،على أن يراعى
ذلك التناوب الجة ار اليادل لهؤالء األعضـ ـ ـ ـ ــاء من ضـ ـ ـ ـ ــمن المجموعات ااقليمية .ويمـ ـ ـ ـ ــكل الرؤسـ ـ ـ ـ ــاء
ّل
تحددها اللجنة.
المماركون والم ّلرر مكتي اللجنة .ويتولى المكتي المهام الت
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الماد 8
يتولى كل من الرؤســاء الممــاركين ،على النحو المتفل عليه ليما نينهم هم الثعثة ،رئاســة الجلســات

اليامة للدورة .وال يجوز لهم التصــويت ،أثناء تول الرئاســة ،إنما يجوز لهم أن ييينوا عضـوا آخر من أعضــاء

و دهم للتصويت ندال منهم.
الماد 9

إذا تةيي أحد الرؤساء المماركين عن إحدى الجلسات أو عن أ جزء منها ،يتولى أ من الرئيسين

المم ـ ــاركين اوخرين رئاس ـ ــتها ،على النحو المتفل عليه ليما نينهم .ويتولى الرؤس ـ ــاء المم ـ ــاركون الثعثة مهام
الرئيس ولهم ما له من سلطات وعليهم ما عليه من واج ات.

ةابنا  -األاان
الماد 10
يتص ـ ـ ـ ــرف األمين التنفيذ للدورة الذ ييينه األمين اليام نهذه الص ـ ـ ـ ــفة

ويجوز تييين نائي ليحل محل األمين التنفيذ

أ جلسة.

جمي جلس ـ ـ ـ ــات الدورة.

الماد 11
يجوز لألمين التنفيذ أو لممثله اادالء

قيد نظر لجنة الخبراء.

أ جلسـ ــة نبيانات ةـ ــفوية أو كتانية امـ ــأن أ مسـ ــائل

الماد 12
يو ر األمين التنفيـذ الموظفين العزمين للـدورة ويتولى توجيههم .ويكون األمين التنفيـذ مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوال

عن وض جمي الترتي ات العزمة لعجتماعات ،ويؤد كل األعمال األخرى الت قد تتطلبها الدورة.

خااسا  -تصايف األعمال
الماد 13
يمكل ممثلو أغلبية الدول المماركة

المؤتمر نصااا قانونيا.

الماد 14
ي وم الرئيس ،اااضـا ة إلى ممارسـة السـلطات المخولة له

ا تتاُ واختتام كل جلســة عامة من جلســات الدورة ،وادارة المناقمــة

النظام ،واعطاء الحل

مواضـ أخرى من هذا النظام ،اةععن

هذه الجلســات ،وكفالة مراعاة أحكام هذا

ال عم ،وطرُ المس ـ ــائل للتص ـ ــويت ،واععن ال ارراتُّ .
ويبت الرئيس

وله ،رهنا اأحكام هذا النظام ،السيطرة التامة على سير الجلسات وعلى حفظ النظام خعل الدورة.
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الماد 15
للرئيس أن ي ترُ ،أثناء سـ ـ ــير المناقمـ ـ ــات ،إقفال قائمة المت لمين أو إقفال ااب المناقمـ ـ ــة .وللرئيس

أيضـا أن ي ترُ تيليل الجلسـة أو ر يها أو تأجيل مناقمـة البند قيد ال حو .وللرئيس أيضـا أن ين ه المت لم إلى

مراعاة النظام إذا لم ت ن معحظات المت لم ذات صلة االمسألة قيد المناقمة.
الماد 16
يظل الرئيس،
ُّ

ممارسة مهام هذا المنصي ،خاضياً ألحكام هذا النظام الداخل .

الماد 17
أ وقت ن طة نظام ،أثناء مناقم ـ ــة أ مس ـ ــألة ،ويبت الرئيس و ار

أل ممثل أن يثير

النظـ ــام هـ ــذه و ـ ــا ألحكـ ــام هـ ــذا النظـ ــام الـ ــداخل  .وللممثـ ــل أن يطين

ن طة

قرار الرئيس .ويطرُ الطين و ار

للتصـ ـ ــويت وي ى قرار الرئيس قائما ما لم ت طله أغلبية األعضـ ـ ــاء الحاض ـ ـ ـرين المصـ ـ ـ ّلـوتين .وال يجوز للممثل
الذ يثير ن طة نظام أن يت لم جوهر المسألة قيد المناقمة.
الماد 18
أل ممثل ،أثناء مناقمة أ مسألة ،أن يلتمس إرجاء مناقمة البند قيد النظر .وتيطى األولوية أل

اقتراُ من هذا ال بيل .وبااض ـ ـ ـ ــا ة إلى م دم االقتراُ ،يس ـ ـ ـ ــم اال عم ام ـ ـ ـ ــأن هذا االقتراُ لممثل واحد مؤيد
لعقتراُ وممثل واحد ميارض له ،ثم يطرُ االقتراُ و ار للتصويت.

الماد 19
للرئيس أن ييلن قائمة المت لمين ،أثناء المناقمة ،ويجوز له ،اموا ة المماركين

الدورة ،أن ييلن

إقفال ال ائمة .إال أنه يجوز للرئيس أن ييط حل الرد أل ممثل ،إذا ارتأى الرئيس اسـ ــتص ـ ـواب ذلك اسـ ــبي

كلمة أل يت ايد أن أعلن إقفال ال ائمة .وحين تنته مناقمـ ـ ــة أ نند ليدم وجود أ مت لم آخر ،ييلن الرئيس

إقفال ااب المناقمـ ـ ــة .ويكون لهذا ااقفال أثر ااقفال نفسـ ـ ــه الميمول اه ا رار من الممـ ـ ــاركين

للمادة .20

الدورة و ا

الماد 20
أل ممثل أن يلتمس،

ممثل آخر قد أندى الرغ ة

أ وقت ،إقفال ااب مناقمة البند قيد النظر ،اصرف النظر عما إذا كان

ال عم .وال يســم اال عم امــأن هذا االقتراُ إال لممثلين اثنين ييارضــان إقفال

ااب المناقمة ،ثم يطرُ االقتراُ و ار للتصويت.

الماد 21
-1

ال يجوز أل أحد أن يل

كلمة أمام الدورة دون الحصــول مسـ ا على إذن من الرئيس .وي وم الرئيس،

و ا ألحكام المواد  17إلى  ، 20ندعوة المت لمين إلى إل اء كلماتهم حسي ترتيي إندائهم الرغ ة
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تنحصـ ــر المناقمـ ــة المسـ ــائل الميروضـ ــة على الدورة ،ويجوز للرئيس أن ينلّه المت لم إلى مراعاة
-2
النظام إذا خرجت معحظات المت لم عن الموضوع قيد المناقمة.
-3

وخعل الدورة ،يجوز تحـديد الوقت الذ يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اه للمت لمين وعدد المرات الت يجوز يهـا لممثـل

كل دولة عض ـ ـ ــو أن يت لم

مس ـ ـ ــألة ما؛ وال يؤذن اال عم ام ـ ـ ــأن اقتراُ إجرائ يدعو إلى هذا التحديد لةير

و ار

اثنين من الممثلين المؤيـدين للتحـديـد والثنين من الممثلين الميـارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين لـه ،ثم يطرُ االقتراُ ااجرائ
للتصـ ــويتّ .ل
ويحدد الرئيس الوقت المخصـ ــص للمداخعت المتيل ة االمسـ ــائل ااجرائية اما ال يزيد على خمس

دقائل .واذا ح ّلددت مدة المناقمـ ــة وتجاوز أحد المت لمين الوقت المخصـ ــص له ،ينبهه الرئيس دون إاطاء إلى
وجوب مراعاة النظام.
الماد 22
ت دم االقتراحات والتيديعت،

اليادة ،كتانيا وتسـ ـ ـ ـ ــلم إلى األمين التنفيذ للدورة الذ ي وم نتيميم
أية جلس ـ ـ ـ ــة

نس ـ ـ ـ ــى منها على الو ود .وال يجوز ،ك اعدة عامة ،مناقم ـ ـ ـ ــة أ م ترُ أو طرحه للتص ـ ـ ـ ــويت
من جلسـات الدورة ما لم ت ن قد ع لّممت نسـى منه على جمي الو ود موعد أقصـاه اليوم السـانل ليوم اني اد
تلك الجلس ـ ــة .إال أنه يجوز للرئيس أن يأذن امناقم ـ ــة وبحو التيديعت أو االقتراحات ام ـ ــأن مس ـ ــائل إجرائية
اليوم نفسه.
حتى إن لم ت ن قد ع لّممت على الو ود أو إن لم ت ن قد ع لّممت إال
الماد 23
يجوز لصــاحي م ترُ أو تيديل أو اقتراُ إجرائ أن يســح ه

أ وقت قبل ندء التصــويت عليه،

ة ـ ـ ـ ـ ـريطة أال يكون قد أدخل عليه تيديل .وأل ممثل أن يييد ت ديم الم ترُ أو االقتراُ ااجرائ المسـ ـ ـ ـ ــحوب
على هذا النحو.

الماد 24
متى ما اعتمد م ترُ أو تيديل أو رل ض ،ال يجوز إعادة النظر ليه

ذلــك اــأغلبيــة ثلث الممثلين الحــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّلـوتين

الدورة نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها ،ما لم ي رر

الــدورة .وال يؤذن اــال عم

إال لممثلين اثنين ييارضانه ،ثم يطرُ االقتراُ و ار للتصويت.

اقتراُ إعــادة النظر

سادسا  -التصميت
الماد 25
-1

ّل
المصوتين“ الممثلون الذين يدلون اأصواتهم
ألغراض هذا النظام ،ي صد اع ارة ”الممثلين الحاضرين

-2

الدورة صـ ـ ــوت واحد ،وتتخذ ال اررات اأغلبية الممثلين

إيجااا أو سل ا.

ل ل دولة من الدول األعضـ ـ ــاء الممـ ـ ــا ركة

ّل
المصوتين
الحاضرين
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الماد 26
ّل
مصوتين.
ييتبر الممثلون الذين يمتنيون عن التصويت غير
الماد 27
يصـ ّلـوت الممــاركون عادة نر األيد  ،ول ن يجوز أل ممثل أن يطلي اأن يكون التصــويت ننداء

األس ـ ـ ــماء ،ليجر حيناذ نداء األس ـ ـ ــماء حس ـ ـ ــي الترتيي األاجد االلةة اان ليزية ألس ـ ـ ــماء الدول المم ـ ـ ــاركة
الدورة ،انتداء االو د الذ يسحي الرئيس اسمه اال رعة.

الماد 28
ايد أن ييلن الرئيس ندء عملية التص ــويت ،ال يجوز أل ممثل أن ي ط التص ــويت إال اثارة ن طة

نظـام تتيلل ايمليـة التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـت الفيليـة .نيـد أنـه يجوز للرئيس أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم للممثلين اـاادالء نبيـانـات تيليـل

تص ــويتهم إما قبل التص ــويت أو ايده .وللرئيس أن يحدد الوقت المس ــموُ اه لندالء نبيانات تيليل التص ــويت
هذه .وال يأذن الرئيس ألصـ ـ ـ ـ ــحاب م ترحات أو تيديعت اأن ييّللوا تصـ ـ ـ ـ ــويتهم على الم ترحات أو التيديعت

الت قدموها.
الماد 29

يجر تصـ ـ ـ ـ ـ ــويت مسـ ـ ـ ـ ـ ــت ل على أجزاء من الم ترُ إذا طلي أحد الممثلين تجزئة الم ترُ .ثم تطرُ

األجزاء الت اعتمدت من الم ترُ للتص ــويت عليها مجتمية؛ واذا ر ض ــت جمي أجزاء الم ترُ ،اعتبر الم ترُ

مر وضا نرمته.
الماد 30

عنـد اقتراُ إدخـال تيـديـل على م ترُ مـا ،يجر التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـت على التيـديـل أوال .واذا التمس إدخـال

تيـديلين أو أكثر على م ترُ مـا ،يجر التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـت أوال على التيـديـل األايـد من حيـو الجوهر عن الم ترُ

األص ـ ــل  ،ثم على التيديل األقل منه ايدا ،وهكذا دواليك إلى أن تطرُ جمي التيديعت للتص ـ ــويت .غير أنه
عندما يكون اعتماد تيديل ما م تضــيا ر ض تيديل آخر ،ع يطرُ هذا التيديل اوخر للتصــويت .واذا اعتمد

تيديل واحد أو أكثر ،يطرُ الم ترُ اصـ ـ ــيةته الميدلة للتصـ ـ ــويت .وييتبر الم ترُ تيديع لم ترُ آخر إذا كان
يمكل إضا ة ا إلى ذلك الم ت رُ أو حذ ا أو تنقيحا لجزء منه.

الماد 31
إذا ق ّلدم م ترحان أو أكثر مس ـ ـ ــألة واحدة ،يص ـ ـ ـ ّلـوت المم ـ ـ ــاركون ،ما لم ي ّلرروا خعف ذلك ،على
الم ترحات حسـ ـ ـ ـ ـ ــي ترتيي ت ديمها .ويجوز لهم ،ايد كل تصـ ـ ـ ـ ـ ــويت على م ترُ منها ،أن ي رروا ما إذا كانوا
ّل
سيصوتون على الم ترُ الذ يليه.
الماد 32
تجرى جمي االنتخااات ااالقتراع السر ما لم ي ّلرر المماركون
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الماد 33
-1

عندما يراد ة ـ ــةل منص ـ ــي واحد أو أكثر من المناص ـ ــي الخاض ـ ــية لعنتخاب

وقت واحد وبنفس

المــروط ،يجوز ل ل عضــو أن يدل اصــوته لصــال عدد من المرةــحين ال يتجاوز عدد المناصــي الت يراد
ةـ ـ ــةلها ،وينتخي ،ايدد ال يتجاوز عدد تلك المناصـ ـ ــي ،المرةـ ـ ــحون الذين يحصـ ـ ــلون االقتراع األول على
أغلبية األصوات المدلى نها وعلى أكبر عدد من األصوات.

-2

إذا كان عدد المرةــحين الحاصــلين على أغلبية األصـوات

االقتراع األول أقل من عدد المناصـي

المراد ة ـ ـ ــةلها ،تجرى اقتراعات إض ـ ـ ــالية لم ـ ـ ــةل المناص ـ ـ ــي المت قية .وي تص ـ ـ ــر التص ـ ـ ــويت على المرة ـ ـ ــحين
الحاصـ ـ ــلين على أكبر عدد من األص ـ ـ ـوات

االقتراع السـ ـ ــانل ،وال يزيد عدد المرةـ ـ ــحين على ضـ ـ ــي

عدد

المناصـ ــي المت قية المراد ةـ ــةلها ،على أنه يجوز ،ايد ثالو اقتراع ال يفض ـ ـ إلى نتيجة حاسـ ــمة ،التصـ ــويت
أل مرة ـ ـ ـ  .ةذا أجريت ثعثة من هذه االقتراعات غير الم يدة دون أن تسـ ـ ــفر عن نتيجة حاسـ ـ ــمة ،ت ص ـ ـ ـر
االقتراعات الثعثة الت تليها على المرةـ ـ ـ ــحين الذين حصـ ـ ـ ــلوا على أكبر عدد من األص ـ ـ ـ ـوات

غير م يد ،وال يزيد عدد المرةـ ـ ــحين على ضـ ـ ــي

ثالو اقتراع

عدد المناصـ ـ ــي المت قية المراد ةـ ـ ــةلها؛ وت ون االقتراعات

العح ة غير م يدة إلى أن يتم ةةل جمي المناصي.

الماد 34
إذا تيادلت األص ـوات

مســائل أخرى غير االنتخااات ،يجرى تصــويت ثان ايد ر الجلســة لمدة

 15دقي ة .واذا أسفرت نتيجة هذا التصويت عن تيادل األصوات مرة أخرى ،ييتبر الم ترُ مر وضا.

سابنا  -اللااا الاسمة ولااا النمل
الماد 35
ت ون ااس ـ ـ انية واان ليزية والروس ـ ــية والص ـ ــينية واليربية والفرنس ـ ــية اللةات الرس ـ ــمية للدورة ،وت ون

اان ليزية والفرنسية لةت عمل الدورة.
الماد 36

تترجم ال لمات الت تل ى اةحدى اللةات الرســمية للدورة ترجمة ةــفوية إلى اللةات الرســمية األخرى.

ويجوز أل ممثل أن يت لم نلةة غير لةات الدورة إذا و ر الو د المين الترجمة المـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوية ل لمته إلى إحدى

اللةات الرسمية.

ثاانا  -التسجيالا الصمتة
الماد 37
يكون للجلسات اليامة للدورة تسجيعت صوتية ،وتحتفظ األمانة نهذه التسجيعت االلةة اان ليزية ا.
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تاسنا  -الجلساا النلنة والباص
الماد 38
ت ون الجلسات اليامة للدورة علنية ،ما لم ت ّلرر لجنة الخبراء أن هناك ظرو ًا استثنائية ت تض ع د
جلسة خاصة.

عاشاا  -المااقرمن
الماد 39
يجوز لممثل األعضـ ــاء المنتسـ ــبين إلى المجلس االقتصـ ــاد واالجتماع من غير الدول المسـ ــت لة

أن يماركوا ،دون أن يكون لهم الحل

التصويت،

مداوالت لجنة الخبراء ودوراتها.

الماد 40
-1

يجوز لممثل الوكاالت المتخص ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــة المدعوة إلى الدورة أن يمـ ـ ـ ـ ــاركوا ،دون أن يكون لهم الحل
مداوالت الدورة ،ندعوة من رئيس الدورة ،امـ ـ ـ ــأن المسـ ـ ـ ــائل الت تدخل

نطا أنمـ ـ ـ ــطة

التصـ ـ ـ ــويت،

ت وم األمانة نتوزي البيانات ال تانية لتلك الوكاالت المتخصـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــة على الو ود

الدورة االلةات

تلك الوكاالت.
-2

وبال ميات الت أتيحت نها تلك البيانات لها.

الماد 41
-1

يحل للـدول غير األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وال يـانـات التـاايـة لمنظومـة األمم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الـدوليـة

وغيرها من الجهات المينية الت تل ت دعوة دائمة للممـاركة اصـفة مراقي

دورات الجمعية اليامة وأعمالها،

والمنظمات الحكومية الدولية األخرى الت عينها المجلس االقتصـاد واالجتماع على أسـا
التصويت.
الدورات اصفة مراقي ،دون أن يكون لها الحل
دعتها لجنة الخبراء ،أن تمارك

مسـتمر أو الت

وزلع األمانة البيـانات ال تـانيـة الم ـدمة من الدول غير األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وال يـانات التـاايـة لمنظومة األمم
-2
تّ
المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة الــدوليــة وغيرهـ ا من الجهــات المينيــة اــاللةــات وال ميــات الت أتيحــت نهــا هــذه
البيانات لها.

الماد 42
يجوز للمنظمات غير الحكومية الت منحت المركز االسـتمـار لدى المجلس االقتصـاد واالجتماع ،

وللمنظمات غير الحكومية الميتمدة للمم ــاركة

اليلنية للدورة ويجوز لها أن تمارك

الدورة ،أن تيين ممثلين للحض ــور اص ــفة مراقبين

أنمطة الدورة متى ما دعتها لجنة الخبراء إلى ذلك.

الجلس ــات

حادي عشا  -التنديالا
الماد 43
يجوز تيديل مواد هذا النظام الداخل اموجي قرار يتخذ
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