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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
   ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 
      اعتماد النظام الداخلي: املسائل التنظيمية

  النظام الداخلي املؤقت    
    الفصل األول    

   ووثائق التفويضالتمثيل  -أوال   
  

  ١املادة     
ويف حالة تعيني أكثـر مـن ممثـل واحـد،     . ميثل كل دولة مشاركة يف املؤمتر ممثل مفوض    

وميكـن أن يتـألف كـل وفـد مـن ممـثلني منـاوبني ومستـشارين                 . يسمى أحد هؤالء رئيسا للوفد    
  .وخرباء، حسب االقتضاء

  
  ٢املادة     

لني املنـاوبني واملستـشارين واخلـرباء إىل األمـني          تقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمث       
وتـصدر وثـائق التفـويض    .  سـاعة بعـد افتتـاح املـؤمتر، إن أمكـن         ٢٤التنفيذي يف موعـد أقـصاه       

  .عن رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية إما
  

  ٣املادة     
عينـهم املـؤمتر بنـاء      ُتعني يف بداية املؤمتر جلنة لوثائق التفويض مؤلفة من مخـسة أعـضاء ي               

  .وتفحص اللجنة وثائق تفويض املمثلني وتقدم تقريرها دون إبطاء. على اقتراح الرئيس
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  ٤املادة     
يف حالــة االعتــراض علــى مــشاركة وفــد مــا يف املــؤمتر، جيــوز لــذلك الوفــد أن يــشارك   

  .بصورة مؤقتة، ريثما يبت املؤمتر يف مسألة االعتراض
    

  جدول األعمال  -ثانيا   
  ٥املادة     

جدول األعمال املؤقت للمؤمتر هو جدول األعمال املؤقت الذي تضعه األمانة العامـة               
. ويتم إبالغه إىل احلكومات اليت يدعوها األمـني العـام  لألمـم املتحـدة إىل املـشاركة يف املـؤمتر                    

 وجيوز ألي شخص ميثل دولة مشاركة يف املؤمتر أن يقتـرح إدراج بنـد مـا يف جـدول األعمـال                    
  . املؤقت

  
  أعضاء املكتب  -ثالثا   

  ٦املادة     
ينتخب املؤمتر من بني ممثلي الـدول املـشاركة رئيـسا ونـائبني للـرئيس ومقـررا ورئيـسا                     
  . للتحرير

  
  ٧املادة     

وال يكون له حق التصويت، وإمنا جيـوز لـه أن           . يرأس الرئيس اجللسات العامة للمؤمتر      
  . يعني عضوا من وفده ليصوت بدال منه

  
  ٨املادة     

إذا تغيــب الــرئيس عــن إحــدى اجللــسات أو عــن جــزء منــها، يــسمي أحــد نائبيــه ليقــوم    
ولنائب الرئيس الذي يتوىل الرئاسة ما للـرئيس مـن سـلطات وعليـه مـا علـى الـرئيس مـن                  . مقامه

  .واجبات
  

  األمانة  -رابعا   
  ٩املادة     

م لألمـم املتحـدة، هبـذه الـصفة         يتصرف األمني التنفيذي للمؤمتر الذي يعينه األمني العـا          
  .وله أن يعني نائبا حيل حمله يف أي جلسة. يف مجيع جلسات املؤمتر
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  ١٠املادة     
جيوز لألمني التنفيذي أو ممثلـه أن يقـدم يف أي جلـسة بيانـات شـفوية أو خطيـة بـشأن           

  .أي مسائل قيد املناقشة
  

  ١١املادة     
ويكـون مـسؤوال    . مـؤمتر ويتـوىل تـوجيههم     يوفر األمني التنفيذي املـوظفني الالزمـني لل         

عن مجيع الترتيبات الالزمة للجلسات ويؤدي عموما كـل األعمـال األخـرى الـيت قـد حيتاجهـا                   
  .املؤمتر

  
  تصريف األعمال  -خامسا  

  ١٢املادة     
  .تشكل أغلبية املمثلني املشاركني يف املؤمتر نصابا قانونيا  

  
  ١٣املادة     

 ممارسـة الـسلطات الـيت ختولـه إياهـا مـواد أخـرى مـن هـذا          يقوم الرئيس، باإلضـافة إىل      
النظام الداخلي، بإعالن افتتاح واختتام كل جلسة عامـة مـن جلـسات املـؤمتر، وإدارة املناقـشة                  
يف تلــك اجللــسات، وإعطــاء احلــق يف الكــالم، وطــرح املــسائل للتــصويت، وإعــالن مــا يتقــرر    

ون لـه، رهنـا هبـذا النظـام الـداخلي، الـسيطرة          ويفصل الـرئيس يف النقـاط النظاميـة وتكـ         . بشأهنا
  .التامة على سري األعمال يف املؤمتر

  
  ١٤املادة     

للرئيس أن يقترح على املؤمتر،  أثناء سري املناقشات، إقفـال قائمـة املـتكلمني أو إقفـال                    
ولــه أيـضا أن يقتــرح تعليــق أو رفـع اجللــسة أو تعليــق أو تأجيـل املناقــشة بــشأن    . بـاب املناقــشة 

ولـه أيـضا أن ينبـه املـتكلم إىل مراعـاة النظـام إذا مل تكـن مالحظاتـه ذات                     . املسألة قيـد البحـث    
  . صلة باملسألة قيد املناقشة

  ١٥املادة     
  . يظل الرئيس، يف ممارسته ملهامه، خاضعا لسلطة املؤمتر  
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  ١٦املادة     
يـة، ويبـت    خالل مناقشة أي مسألة، ميكن لكل ممثـل أن يـثري يف أي وقـت نقطـة نظام                   

. وللممثـل أن يطعـن يف قـرار الـرئيس         . الرئيس يف هذه النقطـة النظاميـة فـورا وفقـا هلـذا النظـام              
ــضه أغلبيــة املمــثلني            ــا مــا مل تنق ــى قــرار الــرئيس قائم ــورا للتــصويت، ويبق ــرح الطعــن ف ويط

ة وال جيوز للممثل، عندما يثري نقطة نظامية، أن يتكلم يف مـضمون املـسأل             . احلاضرين املصوتني 
  .قيد املناقشة

  
  ١٧املادة     

خــالل مناقــشة أي مــسألة، جيــوز للممثــل أن يقتــرح تأجيــل النقــاش بــشأن البنــد قيــد     
وباإلضـافة إىل مقـدم االقتـراح، ُيـسمح     . وُتعطى األولوية لكل اقتراح مـن هـذا القبيـل       . البحث

 مث يطـرح    ،بالكالم بشأن هذا االقتـراح ملمثـل واحـد مؤيـد لالقتـراح وممثـل واحـد معـارض لـه                    
  .فورا االقتراح للتصويت

  
  ١٨املادة     

. خالل سري املناقشة، للرئيس أن يعلن قائمة املتكلمني وأن يعلن إقفاهلا، مبوافقة املـؤمتر               
بيد أنه جيوز للرئيس إعطـاء حـق الـرد ألي ممثـل، إذا ارتـأى أن تقـدمي بيـان بعـد إعالنـه إقفـال                           

ند ما نظرا لعدم وجـود مـتكلمني آخـرين، يعلـن            وعند اختتام مناقشة ب   . القائمة أمر مستصوب  
  . ويكون هلذا اإلقفال نفس أثر اإلقفال مبوافقة املؤمتر. الرئيس إقفال باب املناقشة

  
  ١٩املادة     

جيوز للممثل أن يقتـرح، يف أي وقـت، إقفـال بـاب مناقـشة البنـد قيـد البحـث، سـواء                      
 بــالكالم بــشأن هــذا االقتــراح لغــري  وال يــسمح. أبــدى ممثــل آخــر رغبتــه يف الكــالم أو مل يبــد 

  .متكلمني اثنني يعارضان اإلقفال، مث يطرح االقتراح للتصويت فورا
  

  ٢٠املادة     
ــسة      ــق أو رفــع اجلل ــل أن يقتــرح يف أي وقــت، تعلي ــالكالم  . جيــوز للممث وال يــسمح ب

  .بشأن هذا االقتراح ويطرح للتصويت فورا
  ٢١املادة     

  .املسموح به لكل متكلمجيوز للمؤمتر أن حيدد الوقت   
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  ٢٢املادة     
يف العــادة، تقــدم املقترحــات والتعــديالت خطيــا إىل األمــني التنفيــذي للمــؤمتر، الــذي     

وكقاعــدة عامــة، ال ُيبحــث أي مقتــرح أو ُيطــرح     . يقــوم بتعمــيم نــسخ منــها علــى الوفــود     
د يف موعـد    للتصويت يف أي جلسة من جلسات املؤمتر ما مل  ُتعمم نسخ منه على مجيـع الوفـو                 

علـــى أنـــه جيـــوز للـــرئيس الـــسماح مبناقـــشة التعـــديالت  . ال يتجـــاوز اليـــوم الـــسابق للجلـــسة
االقتراحــات اإلجرائيــة والنظــر فيهــا حــىت وإن مل تكــن قــد عممــت قــط أو مل تعمــم إال يف     أو

  .نفسه اليوم
  

  ٢٣املادة     
ه، شـريطة   لصاحب املقترح أو االقتراح أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء التصويت علي              

وألي ممثل أن يعيد تقدمي املقترح أو االقتراح املسحوب علـى           . يكون قد أُدخل عليه تعديل     أال
  .هذا النحو

  
  ٢٤املادة     

مـىت اعُتمــد مقتــرح مــا أو ُرفــض، ال جيــوز إعــادة النظــر فيــه، مــا مل يقــرر املــؤمتر ذلــك    
 اقتــراح بإعــادة النظــر لغــري يــسمح بــالكالم يف وال. بأغلبيــة ثلثــي املمــثلني احلاضــرين املــصوتني

  .متكلمني اثنني يعارضانه، مث يطرح االقتراح فورا للتصويت
  

  التصويت  -سادسا  
  ٢٥املادة     

يكون لكل دولة ممثلة يف املؤمتر صوت واحد، وُتتخذ قـرارات املـؤمتر بأغلبيـة أصـوات         
  .ممثلي الدول املشاركة يف املؤمتر احلاضرين املصوتني

  
  ٢٦املادة     

ــارة   ل   ــذين “املمــثلني احلاضــرين املــصوتني ”غــرض هــذا النظــام، يقــصد بعب  املمثلــون ال
ــواهتم  ــدلون بأصـ ــلباإيـ ــا أو سـ ــربون    . جيابـ ــن التـــصويت فيعتـ ــون عـ ــذين ميتنعـ ــون الـ ــا املمثلـ أمـ

  .مصوتني غري
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  ٢٧املادة     
يصوت املؤمتر عادة برفع األيدي، ولكـن ألي ممثـل أن يطلـب إجـراء التـصويت بنـداء                     
نكليـزي ألمسـاء الوفـود املـشاركة يف     إل وجيري نـداء األمسـاء حـسب الترتيـب اهلجـائي ا       .األمساء

  . الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعةاملؤمتر، ابتداء بالوفد
  

  ٢٨املادة     
ي ممثــل أن يقطــع التــصويت بعــد أن يعلــن الــرئيس بــدء عمليــة التــصويت، ال جيــوز أل   

على أنه جيـوز للـرئيس الـسماح للممـثلني          . إلثارة نقطة نظامية تتعلق بسري عملية التصويت       إال
وللــرئيس أن حيـــدد الوقـــت  . بــاإلدالء، قبـــل التــصويت أو بعـــده، ببيانـــات تعلــيال لتـــصويتهم   

  .املسموح به لإلدالء ببيانات التعليل هذه
  

  ٢٩املادة     
. كل منفصل على أجـزاء مقتـرح مـا إذا طلـب ممثـل جتزئـة املقتـرح         جيري التصويت بش    

وُتطرح أجزاء املقترح اليت حتظى باملوافقة للتـصويت عليهـا جمتمعـة؛ وإذا ُرفـضت مجيـع أجـزاء                 
  .منطوق مقترح ما، يعترب املقترح مرفوضا ككل

  
  ٣٠املادة     

وإذا اقُتـرح  . عند اقتراح تعـديل علـى مقتـرح مـا، جيـري التـصويت علـى التعـديل أوال               
تعــديالن أو أكثــر علــى مقتــرح، يــصوت املــؤمتر أوال علــى أبعــد تعــديل عــن مــضمون املقتــرح  
األصـــلي، مث علـــى التعـــديل األقـــرب  منـــه، وهكـــذا دواليـــك حـــىت تطـــرح مجيـــع التعـــديالت 

إال أنه حيثما يكون اعتماد تعديل مـا منطويـا بالـضرورة علـى رفـض تعـديل آخـر،                    . للتصويت
وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح املقتـرح         . يطرح للتصويت  ديل األخري ال  فإن هذا التع  
ويعتــرب االقتــراح تعــديال ملقتــرح مــا إذا كــان ينطــوي علــى جمــرد إضــافة إىل ذلــك  .  للتــصويت

  . املقترح أو حذف أو تنقيح جلزء منه
  

  ٣١املادة     
املـؤمتر  علـى املقترحـات       إذا قُدم مقترحان أو أكثر فيما يتعلق مبسألة واحدة، يـصوت              

وبعد كل تصويت علـى مقتـرح مـا، للمـؤمتر           . حسب ترتيب تقدميها، ما مل يقرر خالف ذلك       
  .أن يقرر هل سيصوت على املقترح الذي يليه أم ال

  ٣٢املادة     
  . جترى مجيع االنتخابات باالقتراع السري، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك  



E/CONF.101/143  
 

12-41836 7 
 

  ٣٣املادة     
ر انتخــاب شــخص واحــد أو وفــد واحــد ومل حيــصل أي مرشــح علــى إذا اقتــضى األمــ  - ١

األغلبية املطلوبة يف االقتراع األول، جيرى اقتراع ثان يقتصر علـى املرشـحني االثـنني احلاصـلني               
وإذا انقـسمت األصـوات بالتـساوي يف االقتـراع الثـاين، خيتـار        . على أكرب عـدد مـن األصـوات       

  . الرئيس أحد املرشحني عن طريق القرعة
يف حالة التعادل يف االقتراع األول بني املرشـحني احلاصـلني علـى ثـاين أكـرب عـدد مـن                 - ٢

ويف حالـة التعـادل بـني       . األصوات، جيرى اقتراع خـاص لغـرض خفـض عـدد هـؤالء إىل اثـنني               
ثالثــة مرشــحني أو أكثــر حاصــلني علــى أكــرب عــدد مــن األصــوات، جيــرى اقتــراع ثــان؛ وإذا     

  . من مرشحني اثنني، جيري خفض العدد عن طريق القرعةتعادلت النتائج بني أكثر
  

  ٣٤املادة     
إذا انقسمت األصوات بالتساوي بشأن مسألة غري االنتخابـات، ُيجـرى تـصويت ثـان         

وإذا أسفر هذا التصويت أيضا عـن تـساوي عـدد األصـوات،             .  دقيقة ١٥بعد رفع اجللسة ملدة     
  . يعترب املقترح مرفوضا

  
  مسية ولغات العملاللغات الر  -سابعا   

  ٣٥املادة     
نكليزية والروسية والصينية والعربيـة والفرنـسية،       إللغات املؤمتر الرمسية هي اإلسبانية وا       

  .نكليزية والفرنسيةإلولغات عمل املؤمتر هي اإلسبانية وا
  

  ٣٦املادة     
  .ىتترجم الكلمات اليت تلقى بأي لغة رمسية ترمجة شفوية إىل اللغات الرمسية األخر  

  
  ٣٧املادة     

ويف هـذه احلالـة عليـه       . جيوز ألي ممثل أن يديل ببيان بلغة غري اللغـات الرمسيـة للمـؤمتر               
  .أن يدبر أمر الترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى اللغات الرمسية للمؤمتر

  احملاضر  -ثامنا   
  ٣٨املادة     

  . لن جيري توفري احملاضر احلرفية واحملاضر املوجزة للجلسات  - ١
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يتم إعداد وحفظ التسجيالت الصوتية جللسات املؤمتر واللجان وفقا للممارسة املتبعـة             - ٢
  .يف األمم املتحدة

  
  لغات الوثائق الرمسية  -تاسعا   

  ٣٩املادة     
  .تتاح الوثائق الرمسية للمؤمتر باللغات الرمسية للمؤمتر    

  
  عالنية اجللسات  - عاشرا  

  ٤٠املادة     
ة للمــؤمتر وجلــسات جلانــه كجلــسات علنيــة، مــا مل تقــرر اهليئــة ُتعقــد اجللــسات العامــ  

  . املعنية وجود ظروف استثنائية حتتم عقد جلسة بعينها كجلسة خاصة
  
  اللجان - حادي عشر

  ٤١املادة     
ــة مهامــه      ــزم مــن جلــان لتأدي وحتــال البنــود املتعلقــة مبواضــيع  . للمــؤمتر أن ينــشئ مــا يل

وال جيــوز للجــان أن تــدرج يف جــدول . ك النــوع مــن املواضــيعمتــشاهبة إىل اللجنــة املعنيــة بــذل
  . األعمال أي بند مببادرهتا اخلاصة

  
  ٤٢املادة     

  . تنتخب كل جلنة رئيسها ونائبا للرئيس ومقررا  
  

  ٤٣املادة     
وللجـان أن تـستغين     . ينطبق النظام الداخلي للمؤمتر على أعمال اللجـان حيثمـا أمكـن             

  . لغة ماعن الترمجة الشفوية إىل 
  

  املشاركون اآلخرون واملراقبون - عشر ثاين
  ٤٤املادة     

ــن          ــك م ــة وغــري ذل ــة الدولي ــات واملنظمــات احلكومي ــسميهم الكيان ــذين ت للممــثلني ال
ــع        ــة دعــوة دائمــة لالشــتراك يف دورات وأعمــال مجي ــة العام ــيت تلقــت مــن اجلمعي ــات ال الكيان
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يف املـشاركة يف مـداوالت املـؤمتر وجلانـه بـصفة      املؤمترات الدولية املعقـودة حتـت رعايتـها احلـق          
  .مراقب، دون التمتع حبق التصويت

  
  ٤٥املادة     

ــع حبـــق       ــشاركوا، دون التمتـ ــاالت املتخصـــصة أن يـ ــذين تـــسميهم الوكـ ــثلني الـ للممـ
  .التصويت، يف مداوالت املؤمتر وجلانه بشأن املسائل الداخلة يف نطاق أنشطة تلك الوكاالت

  
  ٤٦املادة     

مثلني الذين تسميهم املنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى املـدعوة حلـضور املـؤمتر                للم  
أن يــشاركوا بــصفة مراقــب، دون التمتــع حبــق التــصويت، يف مــداوالت املــؤمتر وجلانــه بــشأن    

  .املسائل الداخلة يف نطاق أنشطة تلك املنظمات
  

    األمم املتحدةباألمر يف جهزة املهتمة األممثلو  -ثالث عشر 
  ٤٧املادة     

ثلني الذين تسميهم األجهزة املهتمة بـاألمر يف األمـم املتحـدة أن يـشتركوا بـصفة                 مللم  
مراقب، دون التمتع حبق التصويت، يف مداوالت املؤمتر وكل جلنة رئيـسية، وكـذلك، حـسب                
االقتضاء، يف مداوالت أي من اللجان أو األفرقـة العاملـة األخـرى، بـشأن املـسائل الداخلـة يف                    

  .ق أنشطتهانطا
  

  ٤٨املادة     
للمنظمات غـري احلكوميـة املـدعوة حلـضور املـؤمتر أن تـسمي ممـثلني يـشاركون بـصفة                      - ١

  .اجللسات العلنية للمؤمتر وجلانهمراقب يف 
ــا مبوافقــة تلــك اهليئــة، جيــوز هلــؤالء        - ٢ بنــاء علــى دعــوة رئــيس هيئــة املــؤمتر املعنيــة ورهن

  . شأن املسائل اليت هلم فيها كفاءة خاصةاملراقبني اإلدالء ببيانات شفوية ب
  ٤٩املادة     

توزع األمانة العامة علـى مجيـع الوفـود البيانـات اخلطيـة املقدمـة مـن املمـثلني املـسمني                       
ــيهم يف املــواد مــن    بالكميــات واللغــات الــيت أتيحــت هبــا هــذه البيانــات    ٤٨ إىل ٤٤املــشار إل

البيـان املقـدم باسـم أي منظمـة غـري حكوميـة             لألمانة العامة لغرض التعميم، شـريطة أن يكـون          
  . متعلقا مبوضوع يكون فيه هلذه املنظمة كفاءة خاصة ومتصال بأعمال املؤمتر
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   مسائل إجرائية أخرى- عشر رابع
  ٥٠املادة     

ي مسائل إجرائيـة أخـرى مل يتطـرق هلـا هـذا النظـام الـداخلي يـتم احلـسم فيهـا وفقـا                         أ  
  .امةد وممارسات اجلمعية العلقواع

  
  التعديالت -خامس عشر 

  ٥١املادة     
  .جيوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه املؤمتر  

  


