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نظام ادلاخيل لرشوع ا  م

توايت  حملا

ته :الفصل األول نه وأما تصاصاته وتكو شود من املؤمتر وا نالغرض ا ي خن  مل

تصاصاته :1 املادة شود من املؤمتر وا خالغرض ا  ملن
 تكوين املؤمتر :2املادة 
 أمانة املؤمتر :3املادة 

ثاين يل :لالفصل ا  لمتثا

 الوفود :4ادة امل
بون :5املادة   قاملرا
تفويض الاكمل :6املادة   لأوراق الاعامتد وا
يني :7املادة   لتعخطاابت ا
 .خلإتقدمي أوراق الاعامتد،  :8املادة 
 .خلإحفص أوراق الاعامتد،  :9املادة 
تة :10املادة  شاركة املؤ قا  مل

ثالث  اللجان ومجموعات العمل :لالفصل ا

 أوراق الاعامتدجلنة حفص  :11املادة 
ية ومجموعات العمل :12املادة   ئيسـاللجان الر
ياغة :13املادة  لصنة ا  جل
يه :14املادة  تو جنة ا ل  جل

 أعضاء املاكتب :الفصل الرابع

ية بني نواب الريس :15املادة  تخاب أعضاء املاكتب واأل ئا سـبق  ن
يابة :16املادة  لنالريس اب  ئ
 ئإبدال الريس :17املادة 
تصويتاشرت :18املادة   لاك الرؤساء يف ا

 سري العمل :الفصل اخلامس

نصاب القانوين :19املادة   لا
سة :20املادة  سلطات العامة لريس ا جللا  ئل
 اللكامت :21املادة 
ية يف إعطاء اللكمة :22املادة   سـبقاأل
نظام :23املادة   لنقاط ا
 حتديد مدة الالكم :24املادة 
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تلكمني :25املادة   ملإقفال قامئة ا
تاهما :26دة املا شات أو ا نا يل ا تتأ ق خمل  ج

يهل :27املادة   جوقف الاجامتع أو تأ
شأن تكل الاقرتاحات :28املادة  توى اللكامت اليت تلقى  ية و بتريب الاقرتاحات اإلجرا حم ئ  ت
تعديل :29املادة   لالاقرتاح األسايس واقرتاحات ا
تصاصات املؤمتر :30املادة  شأن ا تخذة  خالقرارات ا ب  مل
تعديل :31املادة  ية أو اقرتاحات ا لحسب الاقرتاحات اإلجرا  ئ
شأهنا :32املادة  بق اختاذ قرار  نظر يف املوضوعات اليت  بإعادة ا سـ  ل

سادس تصويت :لالفصل ا  لا

تصويت :33املادة   لحق ا
ية املطلوبة :34املادة   غلباأل
تصويت :35املادة  ية وطريقة ا لاشرتاط ا  لتثن
بعة أ :36املادة  ثاإلجراءات ا تصويتملت  لناء ا
 تقسـمي الاقرتاحات :37املادة 
تعديل :38املادة  تصويت عىل اقرتاحات ا لا  ل
سأةل واحدة ابذلات :39املادة  تعلق  تعديل  تصويت عىل اقرتاحات  مبا ت لل  ل
 تعادل األصوات :40املادة 

سابع سات :لالفصل ا  جللاللغات وحمارض ا

ية :41املادة  تعمةل يف اللكامت ا هاللغات ا لشفسـ  مل
 احملارض املوجزة :42ادة امل

 اللغات اليت حترر هبا الواثئق واحملارض املوجزة :43املادة 

ثامن رسية :لالفصل ا ية وا سات ا لا ن  لعلجلل

ية :44املادة  سـسات املؤمتر واللجان الر  ئيجل
 جلسات اللجان األخرى ومجموعات العمل :45املادة 

تاسع بة :لالفصل ا بونقالوفود املرا  ق واملرا

بنيمركز  :46املادة   قاملرا

نظام ادلاخيل :الفصل العارش  لتعديل ا

نظام ادلاخيل :47املادة  لإماكية تعديل ا  ن

رش ية :عالفصل احلادي  تا مالويقة ا خل  ث

ية :48املادة  تا يع الويقة ا متو خلق  ث
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ته :الفصل األول نه وأما تصاصاته وتكو شود من املؤمتر وا نالغرض ا ي خن  مل

شود من  :1 املادة تصاصاتهملنالغرض ا  خاملؤمتر وا

شود من املؤمتر ادلبلومايس املعين )1( برص واألشخاص العاجزين  ملنالغرض ا سري نفاذ األشخاص معايق ا لبإبرام معاهدة  لتي
شورة  نفات ا بوعات إىل ا نعن قراءة ا ملص يهو(ململط شار إ لا سري نفاذ  هو ")املؤمتر" فامي بعد مبصطلح مل لتيإبرام معاهدة 

شورةبرص واألشخاص العاجزين عن قراءة لاألشخاص معايق ا نفات ا بوعات إىل ا نا ملص شار إلهياو( ململط  فامي بعد مبصطلح ملا
ية العامة وفقا ")املعاهدة" مجلع للوالية الواردة يف ويقة ا  ).…/WO/GA/42(ث

سة عامة يه كام يأيت )2( نعقد يف  تصاصات املؤمتر ا جلا مل  :خ

نظام ادلاخيل للمؤمتر  "1" شار و(لاعامتد ا يهملا بارة لإ نظام"بع فامي بعد  يه؛وإدخال") لهذا ا  عل أي تعديل 

 واعامتد جدول أعامل املؤمتر؛ "2"

تفويض الاكمل أو اخلطاابت أو الواثئق األخرى املقدمة وفقا للمواد  "3" بت يف أوراق الاعامتد أو ا لوا  8 و7 و6ل
نظام؛  لمن هذا ا

 ؛املعاهدةواعامتد  "4"

يأي واعامتد  "5" يه  أو قرار ةصتو تفق  يان  علأو   ؛)1(يف الفقرة الغرض الوارد يف حدود مب

ية للمؤمتر؛ واعامتد أية "6" تا مويقة  خ  ث

سائل األخرى احملاةل  "7" يهملوحبث لك ا نظام أو الواردة يف جدول أعامهللإ  .ل مبوجب هذا ا

 تكوين املؤمتر :2 املادة

 :يتكون املؤمتر مما يأيت )1(

ية الفكرية وفود ادلول األ "1" ية  نظمة العا للملكعضاء يف ا مل شار (مل بارة إلهياملوا  ،")الوفود األعضاء"بع فامي بعد 

شار ( األورويب الاحتادووفد خاص من  "2" يهملوا بارة لإ  ،")الوفد اخلاص"بع فامي بعد 

ية  "3" نظمة العا تحدة من غري ادلول األعضاء يف ا للملووفود ادلول األعضاء يف األمم ا مل مل كية الفكرية واليت تكون مل
شار ( املؤمتر بصفة مراقب إىلمدعوة  بارة إلهياملوا بة"بع فامي بعد   ").قالوفود املرا

ثلو  "4" نظامت ممو ية ملا مادلوية احلكو ية ول شار ( املؤمتر بصفة مراقب ّوغريها من املدعوين إىلمغري احلكو  إلهياملوا
بون "مبصطلحفامي بعد   ").قاملرا

نظام ارةاإلشتعترب  )2( نص عىل خالف ذكل إىل إشارة الوفود األعضاء إىلل يف هذا ا  انظر(ل الوفد اخلاص أيضا ما مل يمت ا
 ).34 و33و) 2(11 املواد
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ثالثة من الوفود " الوفود"يشمل مصطلح  )3( نظام األنواع ا ليف هذا ا والوفد أي الوفود األعضاء والوفد اخلاص (ل
شمل ) املراقب نه ال  يو بنيلك  .قاملرا

 أمانة املؤمتر :3 املادة

ية الفكرية  )1( ية  نظمة العا تب ادلويل  للملكيضطلع بأعامل أمانة املؤمتر ا ململك شار (للم تب " فامي بعد مبصطلحي إلهيامملا ملكا
بو"و" ادلويل  ").يالو

شرتاك )2( بو أن  تاره املدير العام للو تب ادلويل  بو وألي موظف يف ا يجيوز للمدير العام للو ي خي شات املؤمتر ملكي نا ق يف  م
سات عامة وجلانه ومجموعات معهل نعقد يف  جلا سات عامة واىل إىلوجيوز هلام، يف أي وقت، أن يرفعا . مل نعقد يف  جل املؤمتر ا مل

شة جلانه ومجموعات معهل أية نا سأةل تكون موضع ا تعلق بأية  ية  تا ية أو  قياانت أو مالحظات أو اقرتاحات  مل م ت ب ك ه  .شفب

نة ومجموعة معلخيتار املد )3( نا للك  نا للمؤمتر وأ تب ادلويل أ بو من بني موظفي ا جلير العام للو ي ي مي م  .ملك

 .يوجه أمني املؤمتر املوظفني الرضوريني للمؤمتر )4(

توفري الرتمجة الفورية لللكامت اليت  )5( تكفل  ها، كام  ها وتوز سا سمل الواثئق الرضورية وترمجهتا وا بتكفل األمانة  ت ن ت يعت خ ت سـب
يا، وبتلق تطلهبا املؤمترإشفهى   .يجناز لك أعامل األمانة األخرى اليت 

يانهتا )6( بو و سؤوال عن حفظ لك واثئق املؤمتر يف حمفوظات الو بو  صيكون املدير العام للو ي م تب ادلويل . ي تكفل ا ملكو ي
تامه ية للمؤمتر بعد ا تتوزيع الواثئق الهنا ئ  .خب

ثاين يل :لالفصل ا  لمتثا

 الوفود :4 املادة

شارين )1( شمل عددا من ا ندوب واحد أو أكرث، وجيوز أن  تتكون لك وفد من  ي ملسي  .م

ناوب )2( ميرأس لك وفد ريس للوفد، وجيوز أن يكون هل ريس  ئ ئ َّ. 

بون :5 املادة  قاملرا

ثل ثل لك مراقب  ٌجيوز أن  مم  . واحد أو أكرثَّمي

تفويض الاكمل :6 املادة  لأوراق الاعامتد وا

 .يقدم أوراق اعامتدهعىل لك وفد أن  )1(

يع  )2( تو تفويض الاكمل رضوري  قا ل تفويض بأوراق الاعامتدإرفاقوجيوز . املعاهدةل  .ل هذا ا

يني :7 املادة  لتعخطاابت ا

ب ثيل املرا قعىل  يهنم أو أينيمم يهنمةتعي أن يقدموا خطاابت  يد  ي ويقة أخرى  تعتف  .ث
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 .خلإتقدمي أوراق الاعامتد،  :8 املادة

شار تقدم أوراق الا تفويض الاكمل ا ملعامتد وا شار 6  يف املادةإلهيال  أمني إىل 7  يف املادةإلهيامل واخلطاابت أو الواثئق األخرى ا
تاح املؤمتر  رشين ساعة من ا فتاملؤمتر خالل أربع و  . أمكنإنع

 .خل إحفص أوراق الاعامتد، :9 املادة

شار  )1( نة حفص أوراق الاعامتد ا ملتفحص  تفويض الاكمل واخلطاابت أو الواثئق 11  يف املادةإلهياجل ل أوراق الاعامتد وا
شار  سة عامة7 و6  يف املادتنيإلهياملاألخرى ا نعقد يف  جل، وبلغ ذكل للمؤمتر ا مل  .ت

تفويض الاكمل واخلطاابت أو الواثئق األخرى )2( سة عامة يف حصة أوراق الاعامتد وا نعقد يف  لبت املؤمتر ا جل مل ويمت . ي
بل اعامتد ذكل يف أقرب و  . عىل لك حالاملعاهدةققت ممكن، و

تة :10 املادة شاركة املؤ قا  مل

بني حيق للوفود  نظام، يشرتكواأن قوللمرا يه يف هذا ا نصوص  بقا ملا هو  تة يف مداوالت املؤمتر  ل بصفة مؤ عل مط  أن يمت إىلق
بت يف أوراق اعامتدمه يهنلا يني األخرىمتعي وخطاابت   .لتع أو واثئق ا

ثا  اللجان ومجموعات العمل :لثلالفصل ا

 جلنة حفص أوراق الاعامتد :11 املادة

نة لفحص أوراق الاعامتد )1(  .جلللمؤمتر 

سة عامة من بني الوفود األعضاء )2( تخهبا املؤمتر يف  بعة وفود أعضاء  نة حفص أوراق الاعامتد من  جلتكون  سـ جل وال . ينت
نة حفص أوراق الا  .عامتدجلحيق للوفد اخلاص أن يكون عضوا يف 

ية ومجموعات العمل :12 املادة  ئيسـاللجان الر

تان )1( تان ر ئيسيللمؤمتر  سة عامة األحاكم . جلن نعقد يف  ية األوىل بأن تقرتح عىل املؤمتر ا نة الر جلوتكفل ا مل سـ للج ئيت
ية  شار ة وأيللمعاهدةعاملوضو تفق علهيا و ياانت  يات أو قرارات أو  م تو ب متدها"6"و" 5)"2(1  يف املادةإلهيامص . يع، ليك 

سة عامة اعامتد أي نعقد يف  ية بأن تقرتح عىل املؤمتر ا ثا ية ا نة الر جلوتكفل ا مل ن ل سـ للج ية إدارية أحاكم ةئيت تا م واألحاكم ا خل
 .للمعاهدة

تني من لك الوفود األعضاء )2( تني الر ئيسـيتألف لك من ا ن  .للجت

تني أن تؤلف مجموعات معل )3( تني الر ئيسـيجيوز للك من ا ية مجموعة معل، علهيا أن حتدد .للجن نة ر ندما تؤلف  سـ و جل ئيع
تخهبا من بني الوفود األعضاء  .تنهمامهتا وتقرر عدد أعضاهئا، و
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ياغة :13 املادة لصنة ا  جل

ياغة )1( نة  للصللمؤمتر   .جل

ياغة من  )2( نة ا لصتكون  جل سة عامة من بني الوفود األعضاء، ومن رييس ا12ت به املؤمتر يف  ئ عضوا  جل للجنتني ينتخ
نصهبام تني حبمك  مالر  .ئيسـي

تني )3( تني الر سب طلب أي من ا ياغهتا  شأن  شورة  نصوص وتقدم ا رشوعات ا ياغة  نة ا ئيسـيتعد  ن ح ص ب مل ل لص للججل . م
نصوص املعروضة علهيا،  وال ياغة جوهر ا نة ا لتغري  لص ها علهيا أي من وإمناجل نصوص اليت تعر ياغة لك ا سق وتراجع  ض  ل ص تن

ت تني الر ئيسـيا ياللجن ية للموافقة علهيا هنا ية ا نة الر شلك عىل ا نصوص املراجعة هبذا ا ئني، وتعرض ا ن سـ للج ل ملعل  .ئي

يه :14 املادة تو جنة ا ل  جل

يه )1( تو نة  جللمؤمتر  لل  .جل

يس  )2( تني ور تني الر ييس ا نة حفص أوراق الاعامتد ور يس  يه من ريس املؤمتر ونوابه ور تو نة ا ئتكون  ي ئ ئ ئ ئيسـج ن جل ل جل للجت
ي لصنة ا يه ريس املؤمتر. اغةجل تو نة ا ئويرتأس اجامتعات  ج ل  .جل

بة لزايدة تقدم تكل األعامل،  )3( نا تعراض تقدم أعامل املؤمتر، واختاذ القرارات ا سب احلاجة ال يه  تو نة ا سـمتع  مل سـ ح ل ججل جت
سات اللجان ومجموعا سات العامة للمؤمتر و يق ا تعلقة  جلمبا يف ذكل عىل وجه اخلصوص القرارات ا جلل سـ  .ت العملبتنمل

سة عامة للمؤمتر  )4( ية العامتده يف  تا يه نص أية ويقة من واثئق املؤمتر ا تو نة ا جلتقرتح  خل ث ل مجل  ").6)"2(1 املادةانظر (ج

 أعضاء املاكتب :الفصل الرابع

ية بني نواب الريس :15 املادة تخاب أعضاء املاكتب واأل ئا سـبق  ن

بعةئيكون للمؤمتر ريس  )1(  .ئ نواب للريسسـو

بان للريسي )2( ياغة ريس وان نة ا تني و تني الر نة حفص أوراق الاعامتد وا ئكون للك من  ئ ئي لص جل ن ئيسـجل  .للج

بان للريس )3( ئيكون ألية مجموعة معل ريس وان  .ئئ

سه نواب الريس وأعضاء  )4( تخب برئاسة ر سه مث  بو ر سة عامة برئاسة املدير العام للو نعقد يف  ئتخب املؤمتر ا ن ين ي ي جل ئمل يئ ي
جلتب  ياغةمك نة ا تني و تني الر لصنة حفص أوراق الاعامتد وا جل ئيسـين  .للج

ها )5( تب مجموعة العمل اليت تؤ ية أعضاء  نة ر لفتخب لك  مك سـن ئيجل  .ت

ئة  )6( ية بني نواب ريس أية  يتوقف األ هت ئ تني أو أية مجموعة (سـبق تني الر نة حفص أوراق الاعامتد أو ا ئيسـياملؤمتر أو  ن للججل
ياغة نة ا لصمعل أو  هجايئ )جل سب الرتيب ا شغهل امس دوةل لك مهنم يف قامئة الوفود األعضاء املوضوعة  ل عىل املاكن اذلي  ت ح ي
ئة ما انئب الريس . الفرنيس ألسامء ادلول ية عىل سائر نواب الريس اآلخرين  ئوسمى انئب الريس اذلي هل األ ئ بق يئ لهي ذا "سـ

ية  ."سـبقاأل



VIP/PM/2 

8 

 

يابة :16 املادة لنالريس اب  ئ

ي )1( يةغيف حاةل  يابة انئب الريس ذو األ بقاب الريس عن أحد الاجامتعات، يرتأس ذكل الاجامتع اب ئ سـئ  .لن

يابة )2( سا اب ئة ر تخب تكل ا ئة،  ئة ما عن أحد اجامتعات تكل ا تب  ياب لك أعضاء  نيف حاةل  ي ي ي ي لغ ه ه ئه ل نل  .تمك

 ئ الريسإبدال :17 املادة

مل تعذر عىل أي ريس أن ميارس همامته خالل املدة اإذا تخاب ريس جديدئ ئية للمؤمتر، تعني ا نبق  .ت

تصويت :18 املادة  لاشرتاك الرؤساء يف ا

يابة  )1( تخب أو ريس اب تصويت أي ريس  شرتك يف ا نال  ن ل لي ئ يهيوشار (مئ بارة لإ سة"بع فامي بعد  جللريس ا وجيوز ألي "). ئ
 .عضو آخر يف وفده أن يصوت ابمس ذكل الوفد

سة العضو اإذا )2( جلل اكن ريس ا يد يف وفده، جاز هل أن يصوت، ولكن بعد تصويت لك الوفود األخرىئ  .حلو

 سري العمل :الفصل اخلامس

نصاب القانوين :19 املادة  لا

سات العامة للمؤمتر )1( نصاب القانوين يف ا جللجيب توفر ا ثةل . ل نصاب من نصف عدد الوفود األعضاء ا تكون هذا ا ملمو ل ي
 ).3( يف املؤمتر، مع مراعاة الفقرة

نة من اللجان  )2( نصاب القانوين يف اجامتعات أية  جلجيب توفر ا نة (ل تني و تني الر جلنة حفص أوراق الاعامتد وا ن ئيسـيجل للج
يه تو نة ا ياغة و جا ل جل نة أو مجموعة العمل. وأي من مجموعات العمل) لص نصاب من نصف عدد أعضاء ا تكون ا للجو ل  .ي

نعقد يف )3( نصاب القانوين للمؤمتر ا ملتكون ا ل سة عامة العامتد ي  من نصف عدد الوفود األعضاء اليت رأى املعاهدةجل 
مية سة عامة أن أوراق اعامتدها  نعقد يف  سلاملؤمتر ا جل  .مل

سة :20 املادة سلطات العامة لريس ا جللا  ئل

سأةل )1( شات، ويعطي حق الالكم، ويطرح أية  نا تاهما، ويدير ا تاح الاجامتعات وا سة ا ميعلن ريس ا ق مل ت ت خجلل ف  ئ
نظام سلطات اخملوةل هل يف املواد األخرى من هذا ا لتصويت، ويعلن القرارات، فضال عن ممارسة ا ل سة يف . لل جللوبت ريس ا ئ ي

نظام، ويراقب  نظاماإلجراءاتلنقاط ا نظام رشط مراعاة هذا ا هر عىل حفظ ا ل و ل  .يس

ها حتديد الوقت اخمل )2( ئة اليت يرأ سة أن يقرتح عىل ا سجيوز لريس ا يئ تلكم أو حتديد عدد املرات اليت لهجلل مصص للك 
سأةل أو  شأن أية  تلكم  مجيوز فهيا للك وفد أن  ب شاتإقفالي نا تام ا تلكمني أو ا ق قامئة ا مل ت كام جيوز هل أن يقرتح وقف . خمل

نقاش سأةل حمل ا شة أية  نا يل  يهل أو تأ لالاجامتع أو تأ م ق م ج سة. ج تقدم هبا ريس ا ترب تكل الاقرتاحات اليت  جللو ي متدة ما ئتع مع 
 .مل ترفض عىل الفور
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 اللكامت :21 املادة

بقا عىل  )1( تلكم دون احلصول  سـال جيوز ألي خشص أن  سةإذنمي جلل من ريس ا ، يعطي 23 و22 ومع مراعاة املادتني. ئ
سب تريب  تلكمني  سة اللكمة  تريس ا حئ للم بة يف الالكمإبداهئمجلل  .غ الر

تلكم  )2( سة أن يدعو ا ملجيوز لريس ا جلل نظام ىلإئ نقاشإذال الزتام ا تعلق ابملوضوع حمل ا ل اكنت مالحظاته ال   .ت

ية يف  :22 املادة   اللكمةإعطاءسـبقاأل

ية عادة  )1( نح األ بة اليت تطلب اللكمة، و ية عادة للوفود األعضاء اليت تطلب اللكمة عىل الوفود املرا بقنح األ ق سـبق متسـ مت
تني عىل  لفئهاتني ا بنيل  .قاملرا

نح )2( ته أو مجموعة معهلمجيوز  تعلق بأعامل  شات اليت  نا نة أو مجموعة معل خالل ا ية لريس أية  ن األ ت ق مل جلجل ئ  .سـبق

ثهل  )3( بو أو  ية للمدير العام للو نح األ ممجيوز  ي بق ياانت أو مالحظات أو مقرتحاتلإلدالءسـم  .ب بأية 

نظام :23املادة   لنقاط ا

هذا  )1( سة فهيا عىل الفور وفقا  ثري نقطة نظام، وبت ريس ا سأةل، جيوز ألي وفد عضو أن  شة أية  نا لخالل  ئ ي جللم ي م ق
نظام سة. لا جللوجيوز للك وفد عضو أن يطعن يف قرار ريس ا تصويت عىل الفور، ويظل قرار ريس . ئ ئويطرح الطعن  لل

سة انفذا ما مل تمت املوافقة عىل الطعن  .جللا

ثري نقطة نظام مبوجب حمك الفقرة ال  )2( نقاش) 1(يجيوز للوفد العضو اذلي  تلكم يف جوهر املوضوع حمل ا لأن   .ي

 حتديد مدة الالكم :24املادة 

تلكم وعدد املرات اليت  سموح هبا للك  سة يف أي اجامتع من الاجامتعات أن يقرر حتديد مدة الالكم ا مجيوز لريس ا ملئ جلل
سأةلجيوز فهيا للك وفد أو لك  نفد الوفد أو املراقب الوقت وإذا. ممراقب الالكم يف أية  شة حمدودة الزمن وا نا ست اكنت ا ق مل

سة دعوته دون  جللاخملصص هل، تعني عىل ريس ا نظامإىل إبطاءئ  .ل مراعاة ا

تلكمنيإقفال :25املادة   مل قامئة ا

شرتكني )1( سة أن يعلن قامئة ا سأةل، جيوز لريس ا شة أية  نا ملند  جلل م ق ئع بهتم يف الالكم، وأن يقرر م  إقفالغ اذلين أبدوا ر
سأةل شأن تكل ا ملالقامئة  تلكم . ب نح حق الرد ألي  سة مع ذكل أن  موجيوز لريس ا ميئ يجة للكمة إنجلل بذا  بح ذكل  نت أ حم ص

يت بعد  تلكمنيإقفاللقأ  .مل قامئة ا

سة مبوجب الفقرة  )2( تخذه ريس ا جللجيوز الطعن يف لك قرار   .23حاكم املادة ، وفقا أل)1(ئي

تاهما :26املادة  شات أو ا نا يل ا تتأ ق خمل  ج

شرتك آخر عن  تاهما، سواء عرب  سأةل حمل نقاش أو ا شة أية  نا يل  مجيوز للك وفد عضو أن يقرتح يف أي وقت تأ ت م خق م ج
ته يف الالكم أو ال نح إىل وابإلضافة. غبر تاهما، ال  شة أو ا نا يل ا مي صاحب اقرتاح تأ ت ق خمل شأن ذكل الاقرتاح ب الالكم إذنج

تصويتإال ته، مث يطرح الاقرتاح فورا  يه ولوفدين عضوين ملعار ية  لل لوفد عضو واحد  ض عل سة أن . للتثن جللوجيوز لريس ا ئ
ناء عىل هذه املادة تلكمني  سموح به  بحيدد الوقت ا للم  .مل
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يهل :27املادة   جوقف الاجامتع أو تأ

شة أي موضوع، جيوز ألي وفد عضو أن يقرت نا قند  يهلمع ثل ذكل الاقرتاح، . جح وقف الاجامتع أو تأ شة  نا موال جيوز  قم
تصويت عىل الفوروإمنا تعني طرحه  لل   .ي

يةتتريب الاقرتاحات  :28املادة  شأن تكل الاقرتاحاتئاإلجرا توى اللكامت اليت تلقى  ب و  حم

سب الرتيب ال23مع مراعاة املادة  )1( ية  ية اذلكر األ ت، تكون لالقرتاحات ات حبق وارد أدانه عىل لك املقرتحات أو سـل
 :الاقرتاحات األخرى املطروحة عىل الاجامتع

 وقف الاجامتع، "1"

يل الاجامتع، "2"  جتأ

نقاش، "3" سأةل حمل ا شة ا نا يل  لتأ مل ق م  ج

نقاش "4" سأةل حمل ا شة ا نا تام  لا مل ق مت  .خ

شأن اقرتاح  )2( يت هل اللكمة  بال جيوز ألي وفد عضو أ تلكم إجرايئعط شأن ذكل الاقرتاح، وال جيوز هل أن إالي أن  ب 
نقاش شأن جوهر املوضوع حمل ا لتلكم  ب  .ي

تعديل :29املادة   لالاقرتاح األسايس واقرتاحات ا

نا الواثئق املعدة وفقا للامدة [تكون الواثئق  )أ( )1( ّتحدد  هّ نظام1سـ شات يف املؤمتر، ويكون ] ل من هذا ا نا قأساس ا مل
رشوع  ثابة  الوارد يف املعاهدةمنص   ".الاقرتاح األسايس"مبتكل الواثئق 

بة إذا )ب( رشوع إىللنسـ تضمن الاقرتاح األسايس اب  حلني بديلني أو ثالثة حلول املعاهدةم أي حمك من أحاكم 
تكون من نصني أو ثالثة نصوص، أو من نص واحد أو نصني وحل بديل يقيض بعدم   احلمك، فان إدراجتبديةل 

بديةل حتدد ابحلر يث لاحللول ا ساوية من  بديةل  تضاء، وتكون احللول ا ند الا حوف ألف وابء وكذكل جمي  تق ل مع
بديةل يف آن واحد. املركز شات حول احللول ا نا لوجتري ا ق توصل الوفود وإذا. مل تصويت رضوراي ومل  ت اكن ا  اتفاق إىلل

يه يف أول األمر، فان لك وفد عضو يدعى تصويت  بغي ا بديل اذلي  شأن احلل ا علعام  ل ل يان احلل اذلي إىل ينب ب 
ثالثة بديةل ا بديلني أو احللول ا ليفضهل من بني احللني ا ل سانده أكرب عدد . ل بديل اذلي  تصويت أوال احلل ا يويطرح  ل ًلل

بديةل األخرى  بديل اآلخر أو بأي من احللول ا لمن الوفود األعضاء ابملقارنة ابحلل ا ناك ثالثة حلول بديةلإذال  .ه اكن 

نص غري املوضوع بني قوسني مربعني  تضمن الاقإذا )ج( لرتاح األسايس لكامت وضعت بني قوسني مربعني، فان ا
تعديل . يعترب وحده جزءا من الاقرتاح األسايس ترب اقرتاحا  للأما اللكامت املوضوعة بني قوسني مربعني،   قدمت إذافتع

يه يف الفقرة  نصوص  علكام هو   ).2(م

 . الاقرتاح األسايسجيوز للك وفد عضو أن يقرتح تعديل )2(

يا ّتقدم )3( تا يا  بد تعديل  ب اقرتاحات ا ك ئ ّوسململ يةت ئة ا ن ألمني ا ملعي سخا عهنا عىل الوفود . له بنينوتوزع األمانة  . قواملرا
تصويت يف أي اجامتع  ناقش وال تطرح  بار وال  تعديل بعني الا للوكقاعدة عامة، ال تؤخذ اقرتاحات ا ت ت سخ إذا إالعل ن وزعت 
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بل ا ثالث ساعات عىل األقلقعهنا  بنظر فهيا  بار و. ل تعديل بعني الا سمح بأخذ أي اقرتاح  سة أن  تجيوز لريس ا لل ي عجلل ئ
نه عىل  سخ  ته حىت لو مل توزع  نا عو ن قشـ يه بأقل من ثالث ساعاتاإلطالقم نظر  بل ا ف أو وزعت   .لق

تصاصات املؤمتر :30املادة  شأن ا تخذة  خالقرارات ا ب  مل

سب األصول ألنه ال يدخل يف  قدم وفد عضو اقرتإذا )1( يه  ثىن  نظر يف اقرتاح  بغي للمؤمتر ا يد أنه ال  حاحا  عل ّل م ن ييف
نظر يف الاقرتاح  بل ا سة عامة  نعقد يف  تصاص املؤمتر، وجب أن يكون اقرتاح الوفد العضو موضع قرار من املؤمتر ا لا جل قمل خ

يه ثىن  علا  .ّمل

شار إذا )2( يهمل قدم الاقرتاح ا سة عامة، وجب )1( يف الفقرة لإ نعقد يف  ئة خالف املؤمتر ا جل أعاله يف أية  مل تههي  لإحا
يهإىل بت  سة عامة  نعقد يف  ف املؤمتر ا لل جل  .مل

يةحسب الاقرتاحات  :31املادة  تعديلئاإلجرا  ل أو اقرتاحات ا

بل بدء اإجرايئجيوز للك وفد عضو تقدم ابقرتاح  سحب اقرتاحه يف أي وقت  تعديل أن  ل أو ابقرتاح  ي يه، قلل علتصويت 
تعديل تقدم به وفد عضو آخر تقدم وفد عضو آخر من جديد بذكل الاقرتاح . للرشط أال يكون موضع اقرتاح  يوجيوز أن 

سحوب  .ملا

شأهناإعادة :32املادة  بق اختاذ قرار  نظر يف املوضوعات اليت  ب ا سـ  ل

ئة ما قرارا إذا يه ما ملجاز موضوع معني، يفهي اختذت  نظر  يد ا ها أن  ف  لل بقة مبوجب تع ية ا ملط تقرر خالف ذكل األ غلب
شأن الاقرتاح إعادة صاحب اقرتاح إىل وابإلضافة". 2)"2(34 املادة نظر يف املوضوع، ال يؤذن الالكم  ب ا  لوفد عضو إالل

تصويت عىل الفور ته، مث يطرح الاقرتاح  يه ولوفدين عضوين ملعار ية  للواحد  ض عل  .للتثن

سادس تصويت :لالفصل ا  لا

تصويت :33املادة   لحق ا

ثل أحدا سواه، كام ال جيوز هل أن  )1( تصويت، ويكون هل صوت واحد، وال جيوز هل أن  ميللك وفد عضو احلق يف ا ل
 . ابمسهإاليصوت 

بارة  )2( شمل  تصويت، وال  تع الوفد اخلاص حبق ا عال  ت ل يق الفقرة" الوفود األعضاء"يمت ند  بالوفد اخلاص  من ) 1( تطع
نظام34هذه املادة واملادة   .ل من هذا ا

تع هبا ادلول األعضاء يف الاحتادللوفد اخلاص، حتت سلطة  )3( تصويت اليت  مت األورويب، أن ميارس حقوق ا  الاحتادتل
ثةل  : يف املؤمتر ادلبلومايس مع مراعاة ما ييلملماألورويب وا

تع هبا ادلول األعضاء يف  "1" تصويت اليت  متيس للوفد اخلاص أن ميارس حقوق ا تل  مارست إذا األورويب الاحتادل
تصويت، والعكس  ها يف ا لادلول األعضاء حقو  ،حصيحق

تجاوز عدد األصوات اليت يديل هبا الوفد اخلاص، يف أي حال من األحوال، عدد ادلول األعضاء يف  "2" يال 
ها الاالاحتاد تصويت واليت حيق  ناء ا ثةل يف املؤمتر ادلبلومايس واحلارضة أ ل األورويب ا ل ث تصويتملم  .لشرتاك يف ا
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ية املطلوبة :34املادة   غلباأل

ئات اكفة ابالتفاق العام لكام أمكن ذكل )1( يتخذ لك قرارات ا  .لهت

توصل إذا )2( تحال ا ل ا ية ثليث أصوات الوفود األعضاء احلارضة إىلسـ ية اذلكر تؤخذ بأ ب اتفاق عام، فان القرارات ات غلل
 :واملصوتة

نعقد يف "1" يه الحقة العامتده،ملاعامتد املؤمتر ا نظام وألية تعديالت  هذا ا سة عامة  عل  ل  لجل

شأن  "2" ئة  بوقرار أية  سأةل اكنت حمل قرار، وفقا للامدةإعادةهي نظر يف  م ا  ،32 ل

سة  "3" نعقد يف  جلواعامتد املؤمتر ا  ،عامة للمعاهدةمل

يطة للوفود األعضاء ا ية ا تؤخذ ابأل ئات اكفة،  سـأما سائر قرارات ا ب بي غل له  .حلارضة واملصوتةفل

ناع الرصحي عن .  بصوت اجيايب أو سليباإلدالء" تصويت"يقصد بلكمة  )3( ساب األصوات الا توال يؤخذ يف  مح
تصويت تصويت وعدم الاشرتاك يف ا لا  .ل

تصويت :35املادة  ية وطريقة ا لاشرتاط ا  لتثن

تقدم هبا أي وفد عضو  )1( تعديل اليت  تصويت اقرتاحات ا يال تطرح  ل  . ثىن علهيا وفد عضو آخر عىل األقلذاإ إاللل

يه وفد عضو  )2( ثين  ناداة األسامء و تصويت  سأةل برفع األيدي، ما مل يطلب وفد عضو ا تصويت عىل أية  علجيري ا مب ل م يل
ية، بدءا بدوةل. آخر عىل األقل هجايئ ألسامء ادلول ابلفر بعا للرتيب ا ناداة األسامء  تصويت يف تكل احلاةل  سـوجيري ا ت مب نل ل  ت

ها ابلقرعة سة ا سحب ريس ا مسالوفد العضو اليت  جللئ  .ي

تصويتاإلجراءات :36املادة  ناء ا بعة أ ل ا ث  ملت

تصويت  أنبعد )1( تصويت، ال جيوز مقاطعة ا سة بدء ا ل يعلن ريس ا ل جلل شأن إلاثرة إالئ تصويت إجراءاتب نقطة نظام  ل ا
 .اجلاري

رشح أ )2( سمح ألي وفد عضو  سة أن  سـجيوز لريس ا ي بجلل تصويت ئ بل ا تصويت، سواء  ناعه عن ا ته أو ا لباب تصو ل ت قي م
 .أو بعده

 تقسـمي الاقرتاحات :37املادة 

نفصةل تعديل بصورة  تصويت عىل أجزاء من الاقرتاح األسايس أو من أي اقرتاح  مجيوز ألي وفد عضو أن يقرتح ا لل  وإذا. ل
تصويت سـمي يطرح  سـمي، فان اقرتاح ا للاعرتض عىل طلب ا تق لتق ل سـمي، يرصح ابلالكم إىل ضافةوابإل. ُ لتق صاحب اقرتاح ا

ته يه ولوفدين عضوين ملعار ية  ضعن ذكل الاقرتاح لوفد عضو واحد فقط  عل سـمي، فان لك أجزاء وإذا. للتثن لتق أقر اقرتاح ا
تصويت علهيا مجةل متدت عىل حدة تطرح من جديد  تعديل اليت ا للالاقرتاح األسايس أو اقرتاح ا نوإذا. عل ارص ع رفضت لك 

تعديل يعد مرفوضا مجةل تعديل، فان الاقرتاح األسايس أو اقرتاح ا لنطوق الاقرتاح األسايس أو اقرتاح ا ل  .م
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تعديل :38املادة  تصويت عىل اقرتاحات ا لا  ل

تعلق به )1( نص اذلي  تصويت عىل ا بل ا تصويت  تعديل عىل ا ييطرح لك اقرتاح  ل ل ل  .قلل

تعديل ا )2( تصويت عىل اقرتاحات ا لجيري ا نص املذكورل تعاد جوهرها عن ا بعا دلرجة ا نص واحد ابذلات  تعلق  لليت  ب ت ب . ت
نه نه، ويصوت يف هناية األمر عىل الاقرتاح األقل بعدا  عيصوت أوال عىل الاقرتاح األكرث بعدا  ع  اكن اعامتد إذاومع ذكل، . ف

نص األصيل تعديل أو رفض ا تعديل يعين ابلرضورة رفض اقرتاح آخر  لأي اقرتاح  لل نص لل ل، فان ذكل الاقرتاح اآلخر أو ا
تصويت  .للاألصيل ال يطرح 

تصويتإذا )3( شلك يطرح  نص املعدل هبذا ا شأن نص واحد ابذلات، فان ا تعديل  متد اقرتاح واحد أو أكرث  لل ا ل ل ب لل  .ع

تعديلإضافة إجراء إىللك اقرتاح يريم  )4(  .لل أو حذف يف نص ما يعد اقرتاحا 

تصويت عىل  :39املادة  سأةل واحدة ابذلاتلا تعلق  تعديل  مباقرتاحات  ت  لل

سأةل ما موضع اقرتاحني أو أكرث، إذا، 38مع مراعاة املادة  ها فإم اكنت  بعا لرتيب تقد تصويت  تعني طرح الاقرتاحات  مينه  ت ت لل ي
ية خالف ذكل ئة ا نما مل تقرر ا ملعي  .له

 تعادل األصوات :40املادة 

يطة، فان الاقرتاح  تعادلتإذا، )2(مع مراعاة الفقرة  )1( ية  تطلب اعامتدها أ سأةل  تصويت عىل  ند ا سـ األصوات  ب ي م ل بع غل
 .يعد مرفوضا

تخاب خشص ما عضوا يف أحد املاكتب، فان الاقرتاح إذا )2( تعلق اب تصويت عىل اقرتاح  ند ا ن تعادلت األصوات  ي ل ع
تصويت جمددا  سه، إذالليطرح  تفظ ابملرحش  نف ا نصب  أن يمت اعامتد الاقرتاح إىلح تخاب خشص آخر  للمأو رفضه أو ا ن

 .املعين

سابع سات :لالفصل ا  جللاللغات وحمارض ا

ية :41املادة  تعمةل يف اللكامت ا هاللغات ا لشفسـ  مل

ئات ابللغة ا)2(مع مراعاة الفقرة  )1( ية يف اجامتعات ا ي، تلقى اللكامت ا لهه ية أو إلشفل نبا يةنلكزييةاإلسـ  أو ل أو الربتغا
ي ية أو ا لصينالرو ها ابللغاتسـ ية، وتوفر األمانة الرتمجة الفورية  لة أو العرية أو الفر سـ يةإلا نب نبا ية  ونلكزيية واإلسـ سـالرو

ية و يةوبالعرية ولصينا  .نسـالفر

شار  )2( نة أو مجموعة معل أن تقرر العدول عن الرتمجة الفورية أو قرصها عىل عدد أقل من اللغات ا ملجيوز ألية   يف إلهياجل
 . مل يعرتض عىل ذكل أي عضو من أعضاهئااإذ، )1(الفقرة 

 احملارض املوجزة :42املادة 

تني، ويوفرها يف أقرب  )1( تني الر سات العامة للمؤمتر والجامتعات ا تة للج تب ادلويل حمارض موجزة مؤ ييضع ا ق ئيسـملك ن للجل
تولون  تلكمني اذلين  تام املؤمتر للك ا يوقت ممكن بعد ا مل تب ادلويل بأي اإخطارخت شأن ملك ا يري عىل إدخالبقرتاح  تغ أي 

بارا من اترخي توفري احملارض هلم هرين ا عتلكامهتم الواردة يف احملارض، خالل   .ش
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ناسب )2( ية يف الوقت ا تب ادلويل احملارض املوجزة الهنا ملرش ا ئ ملك  .ين

 اللغات اليت حترر هبا الواثئق واحملارض املوجزة :43املادة 

ية )1( تا بتقدم الاقرتاحات ا ية أو ااإل األمانة ابللغة إىل لك نبا يةإلسـ ية أو العرية أو الفر ية أو ا سـنلكزيية أو الرو ب نسـ . لصين
ها األمانة ابللغات  ية اإلعوتوز نبا يةواإلسـ ية والعرية والفر ية وا سـنلكزيية والرو ب نسـ  .لصين

ية وا )2( ية والانلكزيية والرو با لصيتوزع تقارير اللجان ومجموعات العمل ابللغات الا سـ ن يةسـ سـية والعرية والفر نب وتوزع . ن
يةالواثئق  يامث أمكنماإلعال ية والعرية  ية وا ية والرو با ية، وابال تني الانلكزيية والفر ح لألمانة اب بن سـ ن سـ سـ لصيللغ  .ن

تلكم  )أ( )3( ها ا تة ابللغة اليت ا ملحترر احملارض املوجزة املؤ تعمل ية  اكنت اللغةإذاسـق با ن اإل يةإلأو اسـ . نسـنلكزيية أو الفر
ته حترر سواء ابللغة اإذاأما  تلكم لغة أخرى، فان  تعمل ا لكم ا مل تب ادلويلإلسـ سب ما يقرر ا ية  ملكنلكزيية أو اللغة الفر ح  .نسـ

تني ا )ب( ية اب للغتوفر احملارض املوجزة الهنا ية، وابإلئ يامث أمكنإلنسـنلكزيية والفر ية والعرية  ية وا ية والرو حبا بن سـ ن  .لصيسـ

ثامن سات ا :لالفصل ا لا رسيةجلل لية وا  علن

ية :44املادة  سـسات املؤمتر واللجان الر  ئيجل

نة  سة عامة أو ا نعقد يف  ية، ما مل يقرر املؤمتر ا تني  تني الر سات ا سات العامة للمؤمتر و للجتكون ا جل مل ن ن جل علجلل ئيسـيللج
ية خالف ذكل ية ا نالر ملعسـ  .ئي

 جلسات اللجان األخرى ومجموعات العمل :45املادة 

سات  جلال تكون  سات أيجل يه و تو نة ا ياغة و نة ا جلنة حفص أوراق الاعامتد و ل جل لص ية ةججل نة إالعلن مجموعة معل  للج ألعضاء ا
ية واألمانة  .ملعنأو مجموعة العمل ا

تاسع بة  :لالفصل ا بونقالوفود املرا  قواملرا

بني :46املادة   قمركز املرا

سات العامة للمؤ )1( بة أن حترض ا جللجيوز للوفود املرا تنيجمتر وق تني الر ئيسـيسات ا ن ية للجل ياانت  شفهوأن تديل فهيا   .بب

بني جيوز  )2( تنيحيرضوا أن قللمرا تني الر سات ا سات العامة للمؤمتر و ئيسـيا ن جل ، خالل تكل يدلواأن هلم وجيوز . للججلل
شطهت سائل اليت تدخل يف نطاق أ شأن ا ية  ياانت  سات،  نا مل ب ه شفجلل سةمبب ناء عىل دعوة ريس ا جلل،   .ئب

ية اليت  )3( تا ياانت ا شرتكني ا بتوزع األمانة عىل ا ب لكمل بة أو يل بون قتقدم هبا الوفود املرا سائل اليت تدخل قاملرا ملشأن ا ب
ه تصا صخباصة يف جمال ا ية وابللغات اليت قدمت هبا. توتعلق بأعامل املؤمترم خ ياانت اب لمكوتوفر األمانة تكل ا  .لب
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نظام ادلاخيل :الفصل العارش  لتعديل ا

نظام ادلاخيلنإماكية :47ادة امل  ل تعديل ا

ناء هذه املادة نظام، اب سة عامة تعديل هذا ا نعقد يف  سـتثجيوز للمؤمتر ا ل جل  .مل

رش ية :عالفصل احلادي  تا مالويقة ا خل  ث

ية :48املادة  تا يع الويقة ا متو خلق  ث

ية، إذا تا متدت ويقة  م ا خ ث يع علهيافإهناع تو تاحة للك الوفود األعضاء  ق تكون   .للم

 

 ]ثالويقةهناية [


