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بةدداة  المنلماةاا الجاااةةة   لجنة  البراا  المننةة   
 المكانة  على الصنيد النالمي

 الدوة  الحادي  عشا  
 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت*  2البند 
 إقااة جدول األعمال واسائل تنظةمة  أخاى 

   
 النظام الداخلي**   

  
 التناةيف  - أوال   

 1الماد     

 ألغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات التالية المدلوالت المبّينة أدناه: 

”لجنـة الببرا“  أو ”اللجنـة  هل لجنـة الببرا“ المةنيـة رـ دارة المةلومـات الج راميـة المكـانيـة  )أ( 
المؤرخ   2011/24على الصــــــــــــــةـيد الةـالمل، التل أنمـــــــــــــــات عمع ر رار المجلس االقتصــــــــــــــاد  واالجتمـاعل  

 ؛2011تموز/يوليه   27

و د دولة عضــــــــو    ”الةضــــــــو  هو الببير الممــــــــارك  ل دورة من دورات اللجنة الذ  يرأ  )ب( 
 األمم المتحدة؛  ل

 .”الدورة  هل االجتماع السنو  للجنة أو أ  اجتماع إضا ل للجنة ية د  ل ظروف استثنائية  )ج( 
  

 

 * E/C.20/2021/1. 

 .2014الببرا“  ل دورتها الرارةة المة ودة  ل آب/أغسطس يحلُّ هذا النظام الداخلل محل النظام الداخلل الذ  اعتمدته لجنة  ** 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/1
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 النضمي  والتكمين  - ثانةا  
 2الماد     

تضـــــــمُّ لجنة الببرا“ خبرا“ من جمي  الدول األعضـــــــا“  ل المجاالت المترارطة المتمثلة  ل المســـــــ   
ــتمـــــــــةار من رةد ونظم المةلومات الج رامية البرية/ال حرية. وي ةي ن والج رامي  ــم البرائا واعدادها واالســـــــ ا ورســـــــ

 الببرا“ من قبل حكومات الدول األعضا“.
 

 3الماد     

ــاركة  ل دورة من دورات لجنة الببرا“ نرئيس و د وغيره من الممثلين   ــو ممـــــــــــ ت مث ل كل دولة عضـــــــــــ
ــارين المةتمدين، حســــــي الحاجة. ويكون رئيس الو د الذ  يمثل الدولة  والممثلين المناوبين والببرا“  ــتمــــ والمســــ

الةضــــــو هو الةضــــــو ال امل الةضــــــوية  ل اللجنة، وله حل التصــــــويت؛ ويجوز للممثلين والممثلين المناوبين 
والببرا“ والمســــــتمــــــارين المةتمدين ارخرين أن يمــــــاركوا  ل مناقمــــــات اجتماعات اللجنة، دون أن يكون لهم 

 لحل  ل التصويت.ا
 

 4الماد     

م وثائل تفويض الممثلين وأســــما“ الممثلين المناوبين والببرا“ والمســــتمــــارين إلى األمين التنفيذ     ت  د 
للدورة  ل موعد أقصـــــــاه أرب  وعمـــــــرون ســـــــاعة من موعد ا تتاُ الدورة، إن أمكن. وي صـــــــدر وثائل التفويض 

 جية.رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير البار  إما
 

 5الماد     

مون ت ريرهم إلى الممـــــــــاركين  ل الدورة    يفحص الرؤســـــــــا“ الممـــــــــاركون الثعثة وثائل التفويض وي دّل
 إرطا“. دون 

 
 6الماد     

ذ قرار رمأن وثائل تفويضهم.   يحل للممثلين المماركة  ل الدورة رصفة مؤقتة ريثما ي تب 
  

 أعضا  المكتب  - ثالثا  
 7الماد     

را من نين أعضـــــــــائها خعل كل دورة، على أن يراعى   تنتبي اللجنة ثعثة رؤســـــــــا“ ممـــــــــاركين وم رّل
ــا“   ل ــكل الرؤســــــــ ــمن المجموعات ااقليمية. ويمــــــــ ــا“ من ضــــــــ ذلك التناوب الج را ل الةادل لهؤال“ األعضــــــــ

دها اللجنة. ر مكتي اللجنة. ويتولى المكتي المهام التل تحدّل  المماركون والم رّل
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 8   الماد   

يتولى كل من الرؤســا“ الممــاركين، على النحو المتفل عليه ميما نينهم هم الثعثة، رئاســة الجلســات   
الةامة للدورة. وال يجوز لهم التصــويت، أثنا“ تولل الرئاســة، إنما يجوز لهم أن يةينوا عضــوا آخر من أعضــا“  

 و دهم للتصويت ندال منهم.
 

 9الماد     

الرئيسين  من لمماركين عن إحدى الجلسات أو عن أ  جز“ منها، يتولى أ إذا ت ي ي أحد الرؤسا“ ا 
الممـــــاركين ارخرين رئاســـــتها، على النحو المتفل عليه ميما نينهم. ويتولى الرؤســـــا“ الممـــــاركون الثعثة مهام 

 الرئيس ولهم ما له من سلطات وعليهم ما عليه من واج ات.
  

 األاان   - ةابنا  
 10الماد     

ألمين التنفيذ  للدورة الذ  يةينه األمين الةام نهذه الصـــــــــفة  ل جمي  جلســـــــــات الدورة. يتصـــــــــرف ا 
 ويجوز تةيين نائي ليحل محل األمين التنفيذ   ل أ  جلسة.

 
 11الماد     

ــائل    ــأن أ  مســ ــفوية أو كتانية رمــ ــة نبيانات ةــ يجوز لألمين التنفيذ  أو لممثله اادال“  ل أ  جلســ
 قيد نظر لجنة الببرا“.

 
 12الماد     

يو ر األمين التنفـيذ  الموظفين العزمين للـدورة ويتولى توجيههم. ويكون األمين التنفـيذ  مســــــــــــــؤوال  
 عن وض  جمي  الترتي ات العزمة لعجتماعات، ويؤد  كل األعمال األخرى التل قد تتطلبها الدورة.

  
 تصايف األعمال  - خااسا   

 13الماد     

 أغلبية الدول المماركة  ل المؤتمر نصارا قانونيا.يمكل ممثلو  
 

 14الماد     

ي وم الرئيس، رااضــــــــا ة إلى ممارســــــــة الســــــــلطات المبولة له  ل مواضــــــــ  أخرى من هذا النظام،  
ر ععن ا تتاُ واختتام كل جلســـة عامة من جلســـات الدورة، وادارة المناقمـــة  ل هذه الجلســـات، وكفالة مراعاة 

م، واعطا“ الحل  ل ال عم، وطُر المســــــــائل للتصــــــــويت، واععن ال رارات. ويبتُّ الرئيس  ل  أحكام هذا النظا
ن ـا  النظـام، ولـه، رهنـا رـأحكـام هـذا النظـام، الســــــــــــــيطرة التـامـة على ســــــــــــــير الجلســـــــــــــــات وعلى حف  النظـام  

 .الدورة خعل
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 15الماد     

ــات، إقفال قائمة    ــير المناقمــــ ، أثنا“ ســــ ــة. وللرئيس  للرئيس أن ي تُر المت لمين أو إقفال راب المناقمــــ
أيضـا أن ي تُر تةليل الجلسـة أو ر ةها 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 رالمسألة قيد المناقمة.
 

 16الماد     

 م هذا المنصي، خاضةًا ألحكام هذا النظام الداخلل.يظلُّ الرئيس،  ل ممارسة مها 
 

 17الماد     

أل  ممثل أن يثير  ل أ  وقت ن طة نظام، أثنا“ مناقمـــــة أ  مســـــألة، ويبت الرئيس  ورا  ل ن طة   
النظــــام هــــذه و  ــــا ألحكــــام هــــذا النظــــام الــــداخلل. وللممثــــل أن يطةن  ل قرار الرئيس. ويطُر الطةن  ورا  

تين. وال يجوز للممثل للتصــــــويت وي  ى قر  ــوّل ــا“ الحاضــــــرين المصــــ ار الرئيس قائما ما لم ت  طله أغلبية األعضــــ
 الذ  يثير ن طة نظام أن يت لم  ل جوهر المسألة قيد المناقمة.

 
 18الماد     

أل  ممثل، أثنا“ مناقمة أ  مسألة، أن يلتمس إرجا“ مناقمة البند قيد النظر. وتةطى األولوية أل   
ــا ة إلى م دم االقتراُ، ي ســـــــــم  رال عم رمـــــــــأن هذا االقتراُ لممثل واحد مؤيد اقتراُ من ه ذا ال بيل. وبااضـــــــ

 لعقتراُ وممثل واحد مةارض له، ثم يطُر االقتراُ  ورا للتصويت.
 

 19الماد     

ن  للرئيس أن يةلن قائمة المت لمين، أثنا“ المناقمة، ويجوز له، رموا  ة المماركين  ل الدورة، أن يةل 
إقفال ال ائمة. إال أنه يجوز للرئيس أن يةطل حل الرد أل  ممثل، إذا ارتأى الرئيس اســــتصــــواب ذلك رســــبي 
ــة أ  نند لةدم وجود أ  مت لم آخر، يةلن الرئيس  كلمة أل يت رةد أن أعلن إقفال ال ائمة. وحين تنتهل مناقمــــ

مول ره ر رار من الممــــــاركين  ل الدورة و  ا إقفال راب المناقمــــــة. ويكون لهذا ااقفال أثر ااقفال نفســــــه المة
 .20للمادة 

 
 20الماد     

أل  ممثل أن يلتمس،  ل أ  وقت، إقفال راب مناقمة البند قيد النظر، رصرف النظر عما إذا كان  
إقفال  ممثل آخر قد أندى الرغ ة  ل ال عم. وال ي ســم  رال عم رمــأن هذا االقتراُ إال لممثلين اثنين يةارضــان 

 راب المناقمة، ثم يطُر االقتراُ  ورا للتصويت.
 

 21الماد     

ال يجوز أل  أحد أن يل ل كلمة أمام الدورة دون الحصول مس  ا على إذن من الرئيس. وي وم الرئيس،   - 1
 .م ، ندعوة المت لمين إلى إل ا“ كلماتهم حسي ترتيي إندائهم الرغ ة  ل ال ع 20إلى   17و  ا ألحكام المواد  
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ــائل المةروضــــة على الدورة، ويجوز للرئيس أن ين ّله المت لم إلى مراعاة  - 2 تنحصــــر المناقمــــة  ل المســ
 النظام إذا خرجت معحظات المت لم عن الموضوع قيد المناقمة.

وخعل اـلدورة، يجوز تحـدـيد الوـقت اـلذ  يســــــــــــــم  ـره للمت لمين وعـدد المرات التل يجوز  يهـا لممـثل  - 3
أن يت لم  ل مســـــــألة ما؛ وال يؤذن رال عم رمـــــــأن اقتراُ إجرائل يدعو إلى هذا التحديد ل ير كل دولة عضـــــــو 

اثنين من الممثلين المؤيـدين للتحــديـد والثنين من الممثلين المةــارضــــــــــــــين لـه، ثم يطُر االقتراُ ااجرائل  ورا  
ــائل ااجرائ  د الرئيس الوقت المبصــــص للمداخعت المتةل ة رالمســ ية رما ال يزيد على خمس  للتصــــويت. ويحدّل

دت مدة المناقمــــة وتجاوز أحد المت لمين الوقت المبصــــص له، ينبهه الرئيس دون إرطا“ إلى  دّل دقائل. واذا ح 
 وجوب مراعاة النظام.

 
 22الماد     

م االقتراحات والتةديعت،  ل الةادة، كتانيا وت ســــــــــل م إلى األمين التنفيذ  للدورة الذ  ي وم نتةميم     ت  د 
ــويت  ل أية جلســـــــــة   ــة أ  م تُر أو طرحه للتصـــــــ ــى منها على الو ود. وال يجوز، ك اعدة عامة، مناقمـــــــ نســـــــ

جلسـات الدورة ما لم ت ن قد ع مّلمت نسـى منه على جمي  الو ود  ل موعد أقصـاه اليوم السـانل ليوم انة اد  من
ــة وبحو التةديعت أو ا ــة. إال أنه يجوز للرئيس أن يأذن رمناقمـــ ــائل إجرائية  تلك الجلســـ ــأن مســـ القتراحات رمـــ

 لم ت ن قد ع مّلمت على الو ود أو إن لم ت ن قد ع مّلمت إال  ل اليوم نفسه. حتى إن
 

 23الماد     

يجوز لصــاحي م تُر أو تةديل أو اقتراُ إجرائل أن يســح ه  ل أ  وقت قبل ند“ التصــويت عليه،  
ــريطة أال يكون قد أ دخل عليه تةديل. وأل  ممثل أن ي  ــحوب  ةــــــــ ةيد ت ديم الم تُر أو االقتراُ ااجرائل المســــــــ

 على هذا النحو.
 

 24الماد     

ر    متى ما اعتمـد م تُر أو تةـديل أو ر  لض، ال يجوز إعادة النظر مـيه  ل الدورة نفســــــــــــــهـا، ما لم ي  ر 
تين  ل الــدورة. وال ي ؤذن رــال عم  ل اقتراُ إعــ  ادة النظر  ذلــك رــأغلبيــة ثلثل الممثلين الحــاضــــــــــــــرين المصــــــــــــــوّل

 لممثلين اثنين يةارضانه، ثم يطُر االقتراُ  ورا للتصويت. إال
  

 التصميت  - سادسا  
 25الماد     

تين  الممثلون الذين يدلون رأصواتهم   - 1 ألغراض هذا النظام، ي صد رع ارة ”الممثلين الحاضرين المصوّل
 إيجارا أو سل ا.

دورة صــــــوت واحد، وتتبذ ال رارات رأغلبية الممثلين ل ل دولة من الدول األعضــــــا“ الممــــــاركة  ل ال - 2
تين  ل الدورة.  الحاضرين المصوّل

 
 26الماد     

تين.   يةتبر الممثلون الذين يمتنةون عن التصويت غير مصوّل
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 27الماد     

ت الممــاركون عادة نر   األيد ، ول ن يجوز أل  ممثل أن يطلي رأن يكون التصــويت نندا“    يصــوّل
ــاركة   ــما“ الدول الممـــــ ــما“ حســـــــي الترتيي األرجد  رالل ة اان ليزية ألســـــ ــما“، ميجر  حيناذ ندا“ األســـــ األســـــ

 الدورة، انتدا“ رالو د الذ  يسحي الرئيس اسمه رال رعة.  ل
 

 28الماد     

ــويت إال اثارة ن طة    ــويت، ال يجوز أل  ممثل أن ي ط  التصـ رةد أن يةلن الرئيس ند“ عملية التصـ
تتةلل رةمليـة التصــــــــــــــويـت الفةليـة. نيـد أنـه يجوز للرئيس أن يســــــــــــــم  للممثلين رـاادال“ نبيـانـات تةليـل نظـام  

ــويت  ــمُو ره لندال“ نبيانات تةليل التصـ ــويت أو رةده. وللرئيس أن يحدد الوقت المسـ ــويتهم إما قبل التصـ تصـ
ى الم ترحات أو التةديعت هذه. وال يأذن الرئيس ألصــــــــــحاب م ترحات أو تةديعت رأن يةلّللوا تصــــــــــويتهم عل

موها.  التل قد 
 

 29الماد     

. ثم تطُر    ــت ل على أجزا“ من الم تُر إذا طلي أحد الممثلين تجزئة الم تُر ــويت مســــــــــ يجر  تصــــــــــ
، اعت بر الم تُر  ــويت عليها مجتمةة؛ واذا ر  ضـــت جمي  أجزا“ الم تُر األجزا“ التل اعتمدت من الم تُر للتصـ

 مر وضا نرمته.
 

 30د   الما   

عنـد اقتراُ إدخـال تةـدـيل على م تُر مـا، يجر  التصــــــــــــــوـيت على التةـدـيل أوال. واذا الت مس إدخـال   
تةـديلين أو أكثر على م تُر مـا، يجر  التصــــــــــــــويـت أوال على التةـديـل األرةـد من حيـو الجوهر عن الم تُر 

تةديعت للتصـــــويت. غير أنه األصـــــلل، ثم على التةديل األقل منه رةدا، وهكذا دواليك إلى أن تطُر جمي  ال
عندما يكون اعتماد تةديل ما م تضــيا ر ض تةديل آخر،  ع يطُر هذا التةديل ارخر للتصــويت. واذا اعتمد  
لة للتصــــــويت. ويةتبر الم تُر تةديع لم تُر آخر إذا كان  تةديل واحد أو أكثر، ي طُر الم تُر رصــــــي ته المةد 

 حذ ا أو تنقيحا لجز“ منه.يمكل إضا ة   ا إلى ذلك الم تُر أو 
 

 31الماد     

روا خعف ذلك، على   ت الممـــــــاركون، ما لم ي رّل ــألة واحدة، يصـــــــوّل م م ترحان أو أكثر  ل مســـــ إذا ق دّل
الم ترحات حســـــــــــــي ترتيي ت ديمها. ويجوز لهم، رةد كل تصـــــــــــــويت على م تُر منها، أن ي رروا ما إذا كانوا  

تون على الم تُر الذ  يليه.  سيصوّل
 

 32الماد     

ر المماركون  ل الدورة خعف ذلك.   تجرى جمي  االنتبارات راالقتراع السر  ما لم ي رّل
 



E/C.20/2021/3  

 

21-06620 7/9 

 

 33الماد     

عندما يراد ةـــــ ل منصـــــي واحد أو أكثر من المناصـــــي الباضـــــةة لعنتباب  ل وقت واحد وبنفس  - 1
دد المناصــي التل ي راد المــرو ، يجوز ل ل عضــو أن يدلل رصــوته لصــال  عدد من المرةــحين ال يتجاوز ع

ةــــــ لها، وي نتبي، رةدد ال يتجاوز عدد تلك المناصــــــي، المرةــــــحون الذين يحصــــــلون  ل االقتراع األول على 
 أغلبية األصوات المدلى نها وعلى أكبر عدد من األصوات.

إذا كان عدد المرةــحين الحاصــلين على أغلبية األصــوات  ل االقتراع األول أقل من عدد المناصــي  - 2
المراد ةـــــــ لها، تجرى اقتراعات إضـــــــامية لمـــــــ ل المناصـــــــي المت قية. وي تصـــــــر التصـــــــويت على المرةـــــــحين 
ــحين على ضــــــة  عدد  ــانل، وال يزيد عدد المرةــــ ــوات  ل االقتراع الســــ ــلين على أكبر عدد من األصــــ الحاصــــ

ــم ــل إلى نتيجة حاســ ــ لها، على أنه يجوز، رةد ثالو اقتراع ال يفضــ ــي المت قية المراد ةــ ــويت المناصــ ة، التصــ
ر  ــ  ــمة، ت  صــــ ــفر عن نتيجة حاســــ ــ .   ذا أجريت ثعثة من هذه االقتراعات غير الم يدة دون أن تســــ أل  مرةــــ
االقتراعات الثعثة التل تليها على المرةـحين الذين حصـلوا على أكبر عدد من األصـوات  ل ثالو اقتراع غير 

ة المراد ةـــ لها؛ وت ون االقتراعات العح ة  م يد، وال يزيد عدد المرةـــحين على ضـــة  عدد المناصـــي المت قي 
 غير م يدة إلى أن يتم ة ل جمي  المناصي.

 
 34الماد     

إذا تةادلت األصــوات  ل مســائل أخرى غير االنتبارات، يجرى تصــويت ثان رةد ر   الجلســة لمدة  
 الم تُر مر وضا.دقي ة. واذا أسفرت نتيجة هذا التصويت عن تةادل األصوات مرة أخرى، يةتبر  15

  
 اللااا الاسمة  ولااا النمل  - سابنا  

 35الماد     

ت ون ااســـــ انية واان ليزية والروســـــية والصـــــينية والةربية والفرنســـــية الل ات الرســـــمية للدورة، وت ون   
 اان ليزية والفرنسية ل تل عمل الدورة.

 
 36الماد     

ة للدورة ترجمة ةــفوية إلى الل ات الرســمية األخرى.  تترجم ال لمات التل ت ل ى ر حدى الل ات الرســمي  
ويجوز أل  ممـثل أن يت لم نل ـة غير ل ـات اـلدورة إذا و ر الوـ د المةنل الترجمـة المــــــــــــــفوـية ل لمـته إلى إحدى  

 الل ات الرسمية.
  

 التسجيالا الصمتة   - ثاانا  
 37الماد     

 .مانة نهذه التسجيعت رالل ة اان ليزية   ا يكون للجلسات الةامة للدورة تسجيعت صوتية، وتحتف  األ  
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 الجلساا النلنة  والباص   - تاسنا  
 38الماد     

ر لجنة الببرا“ أن هناك ظرو ًا استثنائية ت تضل ع د    ت ون الجلسات الةامة للدورة علنية، ما لم ت رّل
 جلسة خاصة.

  
 المااقرمن  - عاشاا   

 39الماد     

ــت لة يجوز لممثلل    ــبين إلى المجلس االقتصــــاد  واالجتماعل من غير الدول المســ ــا“ المنتســ األعضــ
 أن يماركوا، دون أن يكون لهم الحل  ل التصويت،  ل مداوالت لجنة الببرا“ ودوراتها.

 
 40الماد     

ــاركوا، دون أن يكون لهم الحل   - 1 ــة المدعوة إلى الدورة أن يمــــــــ ــصــــــــ يجوز لممثلل الوكاالت المتبصــــــــ
صـــــــويت،  ل مداوالت الدورة، ندعوة من رئيس الدورة، رمـــــــأن المســـــــائل التل تدخل  ل نطا  أنمـــــــطة  الت   ل
 .الوكاالت تلك

ــة على الو ود  ل الدورة رالل ات  - 2 ــصـــــــــ ت وم األمانة نتوزي  البيانات ال تانية لتلك الوكاالت المتبصـــــــــ
 وبال ميات التل أتيحت نها تلك البيانات لها.

 
 41الماد     

ــا“ وال يـاـنات التـارةـة لمنظومـة األمم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الـدوليـة يحل  - 1 للـدول غير األعضــــــــــــ
وغيرها من الجهات المةنية التل تل ت دعوة دائمة للممـــــاركة رصـــــفة مراقي  ل دورات الجمعية الةامة وأعمالها،  

ل على أســــا  مســــتمر أو التل والمنظمات الحكومية الدولية األخرى التل عينها المجلس االقتصــــاد  واالجتماع 
 .دعتها لجنة الببرا“، أن تمارك  ل الدورات رصفة مراقي، دون أن يكون لها الحل  ل التصويت 

ت وزّلع األمـاـنة البـياـنات ال ـتانـية المـ دمـة من اـلدول غير األعضــــــــــــــا“ وال ـياـنات الـتارةـة لمنظومـة األمم  - 2
جهــات المةنيــة رــالل ــات وال ميــات التل أتيحــت نهــا هــذه المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة الــدوليــة وغيرهــا من ال

 البيانات لها.
 

 42الماد     

يجوز للمنظمات غير الحكومية التل منحت المركز االستمار  لدى المجلس االقتصاد  واالجتماعل،   
جلســات  وللمنظمات غير الحكومية المةتمدة للممــاركة  ل الدورة، أن تةين ممثلين للحضــور رصــفة مراقبين  ل ال 

 .الةلنية للدورة ويجوز لها أن تمارك  ل أنمطة الدورة متى ما دعتها لجنة الببرا“ إلى ذلك 
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 التنديالا   - حادي عشا  
 43الماد     

ذ  ل دورة من دورات لجنة الببرا“.   يجوز تةديل مواد هذا النظام الداخلل رموجي قرار ي تب 
 


