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 مقدمة أوال

تحضريية  .1 نة ا لانعقد اجامتع ا برصي لمؤمتر الللج سمعي ا لدلبلومايس املعين حبامية األداء ا شار (ل بارة الهيإملوا بع فامي بعد 
تحضريية" نة ا لا يف يف ") للج سمرب 1 نومفرب و30جنيف   .2011ي د

ثةل يف الاجامتع .2 بو  ية األعضاء يف الو تا ممواكنت ادلول ا ي ل تني : ل يا جناجلزائر واألر سا مينوأر يا وا منوأسرتا بوأذريجان لل
ياك بوبرابدوس ويالروس بونغالديش  ندا توبوسواان بلجو نا فاصو و كوالربازيل وبور ييل كي يا شـو والكونغو مبوالصني وكولو
تارياك  يا وكوت ديفوار سـوكو ية توكروا ية ادلميقرا هورية كوراي ا ية و هورية ا طوكواب وقربص وا لشعب مج يك كوادور إوادلامنرك ولتشـمجل

سلفادور ومرص  يويا لوا بوإ ندا وفرسا ث نو يا فنل يوانن وهاييت جوجور يا وا لوأملا ندوراس ن ند هوالكريس الرسويل و نغاراي وا هو له
يةاإل- مجهورية(وايران  يل لوايرندا ) مسال يا إوئوإرسا ياابن و يا وجاماياك وا كينيطا ل يا ول توا نو شقر لي ومالزياي ومالوي غمد

يك  بال واملغرب وموانكو ملكسـوا ندا ويجرياي والرنوجينيو نوهوندا ويوز يل ن تان  ل بني وابراغواي وبامن كسـوعامن واب لفلوبريو وا
هورية كوراي والاحتاد الرويس  مجوبوندا والربتغال وقطر و يا ل نغال ورص بوا يا ولسـ نوب أفر يا و نغافورة وسلو يقو ج ن يا إفيسـ نبا سـ

سويد  سودان وا لوا سورية يوسورسا ل هورية العرية ا لوا ب ند مجل يوغيلوات هورية مقدويا ا لو ن سابقمج ية ا لوسال يداد وتوابغف و ينة وتر
ية وأوروغواي وفزنويال كوتريا  تحدة األمر تحدة والوالايت ا يا واململكة ا يكوأوكرا مل مل بويفارية-مجهورية (ن ل ا مين ) ل يت انم وا لو في

يا   ).92(مبوزا

 . يف الاجامتع أيضا بصفة مراقباألورويبالاحتاد  واشرتك .3

يا ب ناث تخاب الريس وان ئا ئ  ئ الريسيتن

ن .4 بت ا للجا يد جاسنت هوغس نتخ تحضريية ابإلجامع ا سـة ا ية(لل تحدة األمر يكالوالايت ا سا) مل يدة  لالجامتعئير لسـ، وا
يال أوما  يدة غر) كينيا(يسـمار يال بريييت لسـوا تني(سيا تني) جناألر يدة غايدي لونغ معلت و. ئلريسل ئبان نة لسـا ًأ للجنة مي

تحضريية تني اكسرت. لا يدة كر ثلت ا سـو يسـ ل ّ تب ا-وم ملهوبالن   .ستشار القانوينمك

 اعامتد جدول األعامل لثااث

بح اكآليت .5 ند الرابع من جدول األعامل فأ صعدل ا ب يةمرش: "لِّ تا موع األحاكم اإلدارية وا  ".خل

نود يف  .6 يري تريب ا بومت  لتغ ند .AVP/PM/1 Provثيف الويقة الوارد مرشوع جدول األعامل ت نقل ا لب،  ُ  بعد 4ف
ند رشوع جدول 6 لبا تمد  م، مث ا ُ ع  . جامعإلاباألعامل ّ

شات  .7 نا ندت ا قوا مل  .AVP/PM/5و AVP/PM/4 وAVP/PM/3 وAVP/PM/2 الواثئقىل إست

نظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس رابعا رشوع ا نظر يف  لا م  ل

ية .8 تا تعديالت ا نظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس بعد إدخال ا رشوع ا تمد  لا ل ل ل مع ُ: 
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نص ايُسـتعاض ): 1(1القاعدة  -  :لتايللعهنا اب

شود من املؤمتر ادلبلومايس " تأنف ملنالغرض ا برصي األداءاملعين حبامية ملسـا سمعي ا ل ا شار (ل يهملوا  فامي بعد مبصطلح لإ
برصي اعامتد هو ") املؤمتر" سمعي ا شأن األداء ا بو  لمعاهدة الو ل ب شار إلهياو(ي ، وفقا ")املعاهدة" فامي بعد مبصطلح ملا

مجلللوالية الواردة يف ويقة ا  ."WO/GA/40/11عية العامة ث

نظام ادلاخيل"بعد " ّاملعدل "ُتضاف لكمة": 1)"2(1القاعدة  -  "لا

تايليُسـتعاض ": 6)"2(1القاعدة  - نص ا لعهنا اب  :ل

ية العامة  تبياانلاواعامتد " باجة وفقا للوالية الواردة يف ويقة ا تفق علهيا وند ادل مجلعا ث ي ب  ."WO/GA/40/11مل

 :دةجدي): 3(1القاعدة  -

تىض " نظام ادلاخيل املعدل، مبقو َّاعامتد هذا ا بق من لك سقط يل تخاابت  اعامتداتسـما  تخاابت أعضاء املاكتب وا نوا ن
 ."أعضاء اللجان

 ".12"ابلعدد " 11" عن يُسـتعاض): 2(13القاعدة  -

نظام ادلاخيل اكآليت .9 نوان ا بح  لو ع نظام ادلاخيل املعدل للمؤمتر ادلبلومايس : "يص َّرشوع ا ل سمعي م لاملعين حبامية األداء ا
برصي  ".لا

سا نظر يف قامئة  مخا رشوعات ادلعواتإاملدعوين لا  مىل املؤمتر ادلبلومايس ونصوص 

نظام ادلاخيل، بإضافة  .10 رشوع ا يريات املدخةل عىل  رشوعات ادلعوات إىل لك وفد عضو وفقا  لاقرتح أن توجه  متغ للم َّ ُ
تأنف"  :بح اكآليتليص، "ايساملؤمتر ادلبلوم"بعد " ملسـا

ية الفكرية " ية  نظمة العا للملكاملدير العام  مل بو(للم رشف بدعوة ) يالو ية، و ياته ملعايل وزير اخلار يب  يتهيدي أ ج حت ط
ها بصفة وفد عضو يف املؤمتر ادلبلومايس  يه إىل إيفاد من  ميثلحكومة معا تأنف ل سمعي ملسـا لاملعين حبامية األداء ا

برصي  .")املؤمتر ادلبلومايس ("لا

تغري  .11 ّو بارة ست نظام ادلاخيل"عأيضا  لرشوع ا نظام ادلاخيل املعدل"لتصبح " م َّرشوع ا ل  ".م

يع ادلعوات، مت اعامتد قامئة املدعوين وادلعوات كام  .12 رسي عىل  تعديالت املذكورة أعاله واليت  مجورهن إدخال ا ستل
 .مقرتحة يه

رشوع األحاكم اإل سادسا نظر يف  ما يةل تا مدارية وا يه املؤمتر ادلبلومايسسللصك اذلي  خل فنظر   ي

ية كام ييل .13 تا رشوع األحاكم اإلدارية وا تمد  ما خل مع ُ: 

ها من معاهدة 21ِّعدلت املادة : 21  املادة - ية املادة املقابةل  ية األخذ  ية للمعاهدة  تا رشوع األحاكم اإلدارية وا ل من  ن ببم بغ خل م
يل الصويت  شأن األداء وا بو  سجالو ب يث ). 24املادة (لتي كام يه مقرتحة، فامي عدا ) 2(و) 1(21املضمون، تظل املادة حومن 

ياغهتا عىل غرار  املادة ) ج)(2(21املادة  يل ) ج)(2(24صاليت اقرتحت الوفود  شأن األداء وا بو  سجمن معاهدة الو ب لتي
بح كام ييل  :سـتصالصويت، و
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ية ادلعوة إىل عقد أي مؤمتر دبلومايس ملراجعة هذه املعاهدة وت" تعلاميت مجلعتقرر ا بو ا لوجه إىل املدير العام للو ي
 ".الرضورية لإلعداد ذلكل املؤمتر ادلبلومايس

 جديدة):  3(21املادة  -

تعاقد يكون دوةل صوت )أ"( ٌللك طرف   . واحد وال يصوت إال ابمسهم

ية  )ب( نظمة حكو ثابة  تعاقد يكون  مجيوز ألي طرف  م تصويت، بدال من ادلول األلدوية مبم عضاء لالاشرتاك يف ا
يه واألطراف يف هذه املعاهدة ساوي عدد ادلول األعضاء  فيه، بعدد من األصوات  نظمة . يف ية محكوموال جيوز ألي 

ها يف  تصويت إذا مارست أي دوةل واحدة من ادلول األعضاء فهيا  شرتك يف ا يل أن  حقدوية من ذكل ا ل ت ب لقل
تصويت والعكس   ".حصيحلا

تعاض ). 4(21لتصبح املادة ) 3(21دة  ترقمي املاُيعاد):  4(21املادة  - بو"مبفردة " للمنظمة"عن يُسـو  ".يللو

 جديدة):  5(21املادة  -

توافق اآلراء" ية إىل اختاذ قراراهتا  بسعى ا مجلع ية،  وت نا ئتضع نظاهما ادلاخيل، مبا يف ذكل ادلعوة إىل عقد دورات ا سـتث
ية املطلوبة الختاذ  نصاب القانوين، وحتدد األ بورشوط ا  ".خمتلف أنواع القرارات مع مراعاة أحاكم هذه املعاهدةغلل

 ُحتذف):  6(21املادة  -

 حتذف):  7(21املادة  -

 حتذف):  8(21املادة  -

 حتذف):  6(21املادة  -

يات األمانةحسب متت املوافقة علهيا كام يه مقرتحة :  22املادة  -  صتو

يات األمانةب حسمتت املوافقة علهيا كام يه مقرتحة :  23املادة  -  صتو

يات األمانةحسب متت املوافقة علهيا كام يه مقرتحة :  24املادة  -  صتو

 جديدة:  25املادة  -

يع " تو تاحة  قتكون هذه املعاهدة  بو الرييس للم ئيف مقر الو نة بعد اعامتدهاألي ي سـطرف مؤهل، ملدة  ّ". 

 جديدة:  26املادة  -

يذ بعد أن " شار إلهيا يف املادة  30ودع تلتنفتدخل هذه املعاهدة حزي ا ها أو  23ملمن األطراف املؤهةل ا يقواثئق تصد
هر ثالثة أ شانضامهما   ".ب

تألف املادة من الفقرة .  املقرتحة1الفقرة ُحتذف :  27املادة  - تعاضة يف الفقرة و كام اقرتحهتا األمانة 2ستو سـالا
ية بارة " 1" عالفر  ".ؤهةل من األطراف امل30"بعبارة " عرش دول"ععن 

يات األمانة:  28املادة  - سب تو صمتت املوافقة علهيا كام يه مقرتحة   ح



AVP/PM/6 

5 

 

يات األمانة:  29املادة  - سب تو صمتت املوافقة علهيا كام يه مقرتحة   ح

بارة :  30املادة  - نص اإلنلكزيي عن  تعاضة يف ا عالا ل  .”is“ بفعل ”shall be“سـ

نظر يف جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس سابعا ية لا سائل ا مي واترخي انعقاده وماكن انعقاده وسائر ا لتنظمل
تعلقة به  ملا

 جدول األعامل .14

بارة  تعاضة عن  عالا بو املدير العام "سـ تاح املؤمتر ادلبلومايس"بعبارة " يفتتح املؤمتريللو  ".فتا

ية .15 سائل ا مياترخي الانعقاد وماكنه وسائر ا  لتنظمل

تعداد حكومة  تحضريية اب نة ا بت ا مجر سـح ل للج ية ّ يجني، الصني، ومن اللشعبهورية الصني ا بتضافة املؤمتر ادلبلومايس يف  سـ
ناسب بعد  تدئ املؤمتر ادلبلومايس أعامهل يف أقرب موعد  ماملقرتح أن  بو والصني20يب ي يويو، رهن الاتفاق بني الو وخلصت . ن

بوع واحد، مع يدوم لفرتة أ تحضريية أيضا إىل أن املؤمتر ادلبلومايس  نة ا سـا سـ ل شاور للج بو اب ت إضافة األايم اليت حتددها الو لي ّ
 .الصني مع

نا تقرير ماث  لاعامتد ا

تقرير ابإلجامع .16 رشوع ا متدت الوفود  لا م  .ع

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 


