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مــؤمتر األمــم املتحــدة احلــادي عشــر  
  املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 

  ٢٠١٧آب/أغسطس  ١٧-٨نيويورك، 
  (أ) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

        املسائل التنظيمية: اعتماد النظام الداخلي
  الداخلي املؤقتالنظام     

    
  التمثيل ووثائق التفويض  - أوال  

  ١املادة     

ميثل كل دولـة مشـاركة يف املـؤمتر ممثـل معتمـد. وعنـد تعـيني أكثـر مـن ممثـل، يسـمى              
أحدهم رئيسـا للوفـد. وجيـوز لكـل وفـد أيضـا أن يضـم ممـثلني منـاوبني ومستشـارين وخـرباء،            

  حسب االقتضاء.
  

  ٢املادة     

املمثلني وأمساء املمثلني املنـاوبني واملستشـارين واخلـرباء إىل األمـني      تقدم وثائق تفويض  
التنفيذي، مبا ال يقل عـن أسـبوع إن أمكـن قبـل املوعـد احملـدد الفتتـاح املـؤمتر. وتصـدر وثـائق           

  التفويض إما عن رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية.
  

  ٣املادة     

بداية املـؤمتر. وتتـألف مـن مخسـة أعضـاء يعينـهم املـؤمتر         تعيّن جلنة لوثائق التفويض يف  
بناء على اقتراح الـرئيس. وتفحـص اللجنـة وثـائق تفـويض املمـثلني وتقـدم تقريرهـا إىل املـؤمتر          

  دون إبطاء.
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  ٤املادة     

  حيق للممثلني أن يشاركوا مؤقتا يف املؤمتر ريثما يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهم.  
    

  األعمالجدول   - ثانيا  

  ٥املادة     

جدول األعمال املؤقت للمؤمتر هو جدول األعمال املؤقت الذي أعدته األمانة العامـة    
وأُبلغت به احلكومات اليت دعاها األمني العام لألمم املتحدة إىل املؤمتر. وجيوز ألي ممثـل دولـة   

  مشاركة يف املؤمتر أن يقترح إدراج بند ما يف جدول األعمال املؤقت.
    

  أعضاء مكتب املؤمتر   - الثاث  

  ٦املادة     

ينتخــب املــؤمتر رئيســا ونــائبني للــرئيس ومقــررا ورئــيس حتريــر مــن بــني ممثلــي الــدول     
  املشاركة يف املؤمتر.

  
   ٧املادة     

يرأس الرئيس اجللسات العامة للمؤمتر. وال جيوز لـه التصـويت وإمنـا جيـوز لـه أن يعـني         
  بدال منه.عضوا آخر من أعضاء وفده للتصويت 

  
   ٨املادة     

إذا تغيب الرئيس عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها، يترأس اجللسة نائب للرئيس   
يعينه الرئيس. ولنائب الرئيس الذي يتوىل الرئاسة ما للـرئيس مـن صـالحيات، وعليـه مـا علـى       

  الرئيس من واجبات.
    

  أمانة املؤمتر  - رابعا  

   ٩املادة     

ـذه الصـفة    ،ذي للمؤمتر، الذي يعينه األمني العام لألمم املتحـدة يتصرف األمني التنفي  
  يف مجيع جلسات املؤمتر. وله أن يعني نائبا حيل حمله يف أي جلسة.

  
  ١٠املادة     

جيوز لألمني التنفيذي أو ممثله أن يقـدم يف أي جلسـة بيانـات شـفوية أو خطيـة بشـأن         
  أي مسائل قيد النظر.
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  ١١املادة     

 التنفيذي املـوظفني الالزمـني للمـؤمتر ويتـوىل تـوجيههم. ويكـون مسـؤوال        يوفر األمني  
عن وضع مجيع الترتيبـات الالزمـة للجلسـات ويـؤدي عمومـا كـل األعمـال األخـرى الـيت قـد           

  يتطلبها املؤمتر.
    

  تصريف األعمال  - خامسا  

  ١٢املادة     

  تشكل أغلبية الدول املشاركة يف املؤمتر نصابا قانونيا.  
  

  ١٣املادة     

يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة الصالحيات اليت ختوله إياها مـواد أخـرى مـن هـذا       
النظام الداخلي، بإعالن افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات املؤمتر، وبتوجيه املناقشـة  
يف تلـك اجللســات، وإعطــاء احلــق يف الكــالم، وطـرح املســائل للتصــويت، وإعــالن القــرارات.   

الــرئيس يف النقــاط النظاميــة، ويكــون لــه، رهنــا بأحكــام هــذا النظــام الــداخلي، كامــل     ويبــت
  السيطرة على سري اجللسات.

  
  ١٤املادة     

للرئيس أن يقترح على املؤمتر، أثناء سـري املناقشـات، إقفـال قائمـة املـتكلمني أو إقفـال         
ــه أيضــا أن يقتــرح تعليــق اجللســة أو رفعهــا أو تأجيــ     ــد  بــاب املناقشــة. ول ل مناقشــة املســألة قي

البحث. وله أيضا أن ينبه املتكلم إىل مراعـاة النظـام إذا مل تكـن مالحظاتـه ذات صـلة باملسـألة       
  قيد املناقشة.

  
  ١٥املادة     

  يظل الرئيس، يف ممارسته ملهامه، حتت سلطة املؤمتر.  
  

   ١٦املادة     

طـة نظاميـة، ويبـت    خالل مناقشة أي مسألة، ميكن ألي ممثـل أن يـثري يف أي وقـت نق     
الرئيس فورا يف هذه النقطة النظامية وفقا ألحكام هذا النظام الـداخلي. وللممثـل أن يطعـن يف    
قرار الرئيس. ويطرح الطعـن فـورا للتصـويت، ويبقـى قـرار الـرئيس قائمـا مـا مل تنقضـه أغلبيـة           

يتكلم يف مضمون املمثلني احلاضرين املصوتني. وال جيوز للممثل، عندما يثري نقطة نظامية، أن 
  املسألة قيد املناقشة.
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   ١٧املادة     

خــالل مناقشــة أي مســألة، جيــوز للممثــل أن يقتــرح تأجيــل النقــاش بشــأن البنــد قيــد     
البحث. وتعطى األولوية ألي اقتراح مـن هـذا القبيـل. وباإلضـافة إىل مقـدم االقتـراح، يسـمح        

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

  
  ١٨املادة     

للـرئيس أن يعلـن قائمـة املــتكلمني أثنـاء املناقشـة، وجيـوز لــه، مبوافقـة املـؤمتر، أن يعلــن           
إقفال القائمة. إال أن للرئيس أن يعطي حق الرد ألي ممثل، إذا ارتأى استصواب ذلـك بسـبب   

إقفال القائمة. وحني تنتهي مناقشة أي بند لعـدم وجـود أي مـتكلم    كلمة ألقيت بعد أن أعلن 
آخــر، يعلــن الــرئيس إقفــال بــاب املناقشــة. ويكــون هلــذا اإلقفــال نفــس املفعــول الــذي يكــون    

  لإلقفال مبوافقة املؤمتر.
  

  ١٩املادة     

ألي ممثل أن يقترح، يف أي وقت، إقفال باب مناقشة البند قيـد البحـث، سـواء أبـدى       
ــل آ ــاب املناقشــة لغــري      ممث ــالكالم يف مســألة إقفــال ب ــه يف الكــالم أم ال. وال يســمح ب خــر رغبت

  متكلمني اثنني يعارضان اإلقفال، مث يطرح االقتراح فورا للتصويت.
  

  ٢٠املادة     

ألي ممثــل أن يقتــرح يف أي وقــت تعليــق اجللســة أو رفعهــا. وال يســمح مبناقشــة هــذه    
  ورا.االقتراحات، بل تطرح للتصويت ف

  
   ٢١املادة     

  للمؤمتر أن حيدد الوقت املسموح به لكل متكلم.  
  

   ٢٢املادة     

تقدم االقتراحات والتعديالت، يف العادة، خطيا وتسلم إىل األمـني التنفيـذي للمـؤمتر،      
الذي يقوم بتعميم نسـخ منـها علـى الوفـود. وكقاعـدة عامـة، ال ينـاقش أي مقتـرح أو يطـرح          

ة من جلسات املؤمتر ما مل تكن قد عممت نسخ منه علـى مجيـع الوفـود    للتصويت يف أية جلس
يف موعد أقصاه اليوم السابق ليوم انعقاد تلك اجللسة. إال أن للـرئيس أن يـأذن مبناقشـة وحبـث     
التعديالت أو االقتراحات اإلجرائية، حىت إن مل تكن هذه التعديالت واالقتراحات قد عممت 

  ن قد عممت إال يف اليوم نفسه.على الوفود أو إن مل تك
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   ٢٣املادة     

لصاحب املقترح أو االقتراح أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شـريطة    
أال يكـون قـد أُدخــل عليـه تعــديل. وجيـوز ألي ممثـل أن يعيــد تقـدمي االقتــراح املسـحوب علــى        

  النحو. هذا
  

  ٢٤املادة     

وز إعـادة النظــر فيـه، مــا مل يقـرر املــؤمتر ذلــك    مـىت اعتمــد مقتـرح مــا أو رفـض، ال جيــ     
بأغلبية ثلثـي املمـثلني احلاضـرين املصـوتني. وال يسـمح بـالكالم يف االقتـراح حمـل إعـادة النظـر           

  متكلمني اثنني يعارضانه، مث يطرح االقتراح فورا للتصويت. لغري
    

  التصويت  - سادسا  

  ٢٥املادة     

واحــد، وتتخــذ قــرارات املــؤمتر بأغلبيــة الــدول      لكــل دولــة ممثلــة يف املــؤمتر صــوت       
  واملصوتة. احلاضرة

  
   ٢٦املادة     

الـدول الـيت حتضـر     “الـدول احلاضـرة واملصـوتة   ”ألغراض هذا النظام، يقصـد بــعبارة     
  وتديل بأصواا إجيابا أو سلبا. أما الدول اليت متتنع عن التصويت فتعترب غري مصوتة.

  
   ٢٧املادة     

عادة برفع األيدي، ولكن ألي ممثل أن يطلب التصويت بنـداء األمسـاء.    يصوت املؤمتر  
وجيري نداء األمساء حسب الترتيب اهلجائي اإلنكليزي ألمساء الوفود يف املـؤمتر، ابتـداء بالوفـد    

  الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعة.
  

  ٢٨املادة     

يقطــع التصــويت  بعــد أن يعلــن الــرئيس بــدء عمليــة التصــويت، ال جيــوز ألي ممثــل أن   
ثلني مـ إلثارة نقطـة نظاميـة تتعلـق بطريقـة إجـراء التصـويت. بيـد أن للـرئيس أن يسـمح للم          إال

باإلدالء ببيانات تعليال لتصويتهم إما قبل التصويت أو بعده. وللـرئيس أن حيـدد الوقـت الـذي     
  يسمح به لتعليل التصويت.
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  ٢٩املادة     

املقترح إذا طلـب أحـد املمـثلني جتزئـة املقتـرح.      جيري تصويت مستقل على أجزاء من   
مث تطرح األجزاء اليت اعتمدت من املقترح للتصويت عليها جمتمعة؛ وإذا رفضـت مجيـع أجـزاء    

  منطوق املقترح، اعترب املقترح مرفوضا برمته.
  

  ٣٠املادة     

عنــد اقتــراح تعــديل علــى أحــد املقترحــات، جيــري التصــويت علــى التعــديل أوال.            
اقترح تعديالن أو أكثر على مقترح، يصوت املـؤمتر أوال علـى التعـديل األبعـد مـن حيـث        وإذا

املضمون عن املقترح األصلي، مث على التعديل األقرب منه، وهكذا دواليك حـىت تطـرح مجيـع    
التعديالت للتصـويت. إال أنـه حيثمـا يكـون اعتمـاد تعـديل مـا منطويـا بالضـرورة علـى رفـض            

هذا التعديل اآلخر ال يطـرح للتصـويت. وإذا اعتمـد تعـديل واحـد أو أكثـر،       تعديل آخر، فإن 
يطرح املقترح عندئذ للتصويت. ويعترب أي اقتراح تعديال ملقترح إذا كان يشـكل جمـرد إضـافة    

  إىل ذلك املقترح أو حذفا منه أو تنقيحا جلزء منه.
  

  ٣١املادة     

يصـوت املـؤمتر علـى االقتراحـات حسـب      إذا قُدم اقتراحان أو أكثر يف مسألة واحدة،   
ترتيب تقدميها، ما مل يقرر خالف ذلك. وللمؤمتر، بعـد كـل تصـويت علـى مقتـرح، أن يقـرر       

  إذا كان سيصوت على املقترح الذي يليه. ما
  

  ٣٢املادة     

  جتري مجيع االنتخابات باالقتراع السري ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك.  
  

  ٣٣املادة     

ــراع    إذا أريــ  - ١ د انتخــاب شــخص واحــد أو وفــد واحــد ومل حيصــل أي مرشــح يف االقت
األول على األغلبية الالزمة، جيري اقتراع ثان يقتصر على املرشحني اللذين حصـال علـى أكـرب    
عدد من األصوات. ويف حالة تعادل األصـوات يف االقتـراع الثـاين، يفصـل الـرئيس بـني هـذين        

  املرشحني بالقرعة.

تعادل األصوات يف االقتراع األول بني املرشحني احلاصـلني علـى ثـاين أكـرب     ويف حالة   - ٢
عدد من األصوات، جيرى اقتراع خاص لغرض خفض عدد هؤالء إىل اثنني. ويف حالـة تعـادل   
األصوات بني ثالثة مرشحني أو أكثر حاصلني علـى أكـرب عـدد مـن األصـوات، جيـرى اقتـراع        

  من مرشحني، خيفض العدد إىل اثنني بالقرعة.ثان؛ فإذا تعادلت األصوات بني أكثر 
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  ٣٤املادة     

ــرب         ــات يعت ــى مســألة غــري االنتخاب إذا انقســمت األصــوات بالتســاوي يف تصــويت عل
  االقتراح مرفوضا.

    
  اللغات الرمسية ولغات العمل  - سابعا  

  ٣٥املادة     

اللغــات الرمسيــة  ليزيــة والفرنســية والروســية واإلســبانيةكتكــون العربيــة والصــينية واإلن  
  والفرنسية واإلسبانية لغات عمل املؤمتر. نكليزيةإلللمؤمتر، وتكون ا

  
  ٣٦املادة     

تترجم الكلمات اليت تلقى بإحـدى اللغـات الرمسيـة ترمجـة شـفوية إىل اللغـات الرمسيـة          
  األخرى للمؤمتر.

  
  ٣٧املادة     

لرمسية. ويف هذه احلالة، ألي ممثل أن يلقي كلمة بلغة أخرى غري إحدى لغات املؤمتر ا  
  يكون عليه هو أن يرتب أمر الترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى تلك اللغات الرمسية.

    
  احملاضر   - ثامنا  

  ٣٨املادة     

  ال تعد حماضر حرفية وال حماضر موجزة للجلسات.  - ١

وفقـا  تعد التسجيالت الصوتية جللسات املؤمتر وجلسات أي جلنة من اللجـان وحتفـظ     - ٢
  للممارسة املتبعة يف األمم املتحدة.

    
  لغات الوثائق الرمسية  - تاسعا  

  ٣٩املادة     

  توفّر الوثائق الرمسية للمؤمتر بلغات املؤمتر الرمسية.   
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  عالنية اجللسات  - عاشرا  

  ٤٠املادة     

املعنيـة  تعقد اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات جلانه كجلسات علنية ما مل تقرر اهليئة   
  وجود ظروف استثنائية تقتضي عقد جلسة بعينها كجلسة خاصة.

    
  اللجان - عشر حادي

  ٤١املادة     

للمؤمتر أن ينشئ ما يلزم من جلان لتأدية مهامه. وتحال البنود املتعلقة بنفس الفئة مـن    
أي بنـد مـن    املواضيع إىل اللجنة اليت تعىن بتلك الفئة من املواضيع. وال جيوز للجـان أن تطـرح  

  تلقاء ذاا.
  

   ٤٢املادة     

  تنتخب كل جلنة رئيسا هلا، ونائبا للرئيس، ومقررا.  
  

  ٤٣املادة     

ينطبق النظام الداخلي للمؤمتر على أعمال اللجان، حيثما أمكـن. وللجـان أن تسـتغين      
  عن الترمجة الشفوية إىل لغة من اللغات.

    
  واملراقبوناملشاركون اآلخرون   -عشر  ثاين

  ٤٤املادة     

للممثلني الذين تسميهم املنظمــات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات الـيت تلقـت     
من اجلمعية العامة دعوة دائمة للمشاركة يف دورات وأعمال مجيـع املـؤمترات الدوليـة املعقـودة     

ــع حبــق التصــويت، يف     ــها احلــق يف املشــاركة بصــفة مراقــب، دون التمت مــداوالت  حتــت رعايت
  وجلانه. املؤمتر
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  ٤٥املادة     

أن يشاركوا،  )١(للممثلني الذين تسميهم الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة  
دون أن يكون هلم احلق يف التصويت، يف مداوالت املـؤمتر وجلانـه، بشـأن املسـائل الـيت تـدخل       

  نطاق أنشطة تلك الوكاالت. يف
  

   ٤٦املادة     

تسميهم املنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى املـدعوة حلضـور املـؤمتر       للممثلني الذين   
أن يشــاركوا بصــفة مراقــب، دون التمتــع حبــق التصــويت، يف مــداوالت املــؤمتر وجلانــه بشــأن    

  املسائل الداخلة يف نطاق أنشطة تلك املنظمات.
    

  ممثلو أجهزة األمم املتحدة املهتمة باألمر  -  عشر ثالث  

  ٤٧املادة     

ــاألمر أن يشــاركوا بصــفة         ــذين تســميهم أجهــزة األمــم املتحــدة املهتمــة ب للممــثلني ال
ــة         ــه، بشــأن املســائل الداخل ــؤمتر وجلان ــداوالت امل ــع حبــق التصــويت، يف م ــب، دون التمت مراق

  نطاق أنشطتها. يف
  

  ٤٨املادة     

ة للمنظمات غـري احلكوميـة املـدعوة حلضـور املـؤمتر أن تسـمي ممـثلني يشـاركون بصـف           - ١
  مراقب يف اجللسات العلنية للمؤمتر وجلانه.

بناء على دعوة رئيس هيئة املؤمتر املعنية ورهنا مبوافقة تلك اهليئة، جيوز هلؤالء املراقبني   - ٢
  اإلدالء ببيانات شفوية بشأن املسائل اليت هلم فيها كفاءة خاصة.

  
  ٤٩املادة     

طيــة املقدمــة مــن املمــثلني املســمني تــوزع أمانــة املــؤمتر علــى مجيــع الوفــود البيانــات اخل  
بالكميات واللغات اليت أتيحت ا هذه البيانات لألمانة  ٤٨إىل  ٤٤املشار إليهم يف املواد من 

لغرض التعميم، شريطة أن يكون البيان املقدم باسم أي منظمة غـري حكوميـة متعلقـا مبوضـوع     
  ل املؤمتر.هلذه املنظمة كفاءة خاصة وأن يكون متصال بأعما يهيكون ف

    

__________ 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، واحملكمــة اجلنائيــة  “املنظمــات ذات الصــلة”ألغــراض هــذا النظــام، تشــمل عبــارة   )١(  
الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة، والسلطة الدولية لقاع البحار، واحملكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، ومنظمـة حظـر       

 املية.األسلحة الكيميائية، واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، ومنظمة التجارة الع
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  مسائل إجرائية أخرى  -  عشر رابع  

  ٥٠املادة     

أي مسائل إجرائية أخرى مل يتطـرق إليهـا هـذا النظـام الـداخلي تسـوى وفقـا لقواعـد           
  وممارسات اجلمعية العامة.

    
  التعديالت - عشر خامس

  ٥١املادة     

  جيوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه املؤمتر.  
  
 


