
 

 

 

H/DC/12
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٦/٢٣ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق الهاي 

بشأن االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 
 

جنيف ، من ١٦ يونيه/حزيران الى ٦ يوليه/تموز ١٩٩٩ 

النظام الداخلي 

آما اعتمده المؤتمر الدبلوماسي في ١٦ يونيه/حزيران ١٩٩٩ 

 
 
 

A
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النظام الداخلي 
 

المحتويات 
 

الغرض المنشود من المؤتمر واختصاصاته وتكوينه وأمانته  الفصل األول :
 

الغرض المنشود من المؤتمر واختصاصاته  المادة األولى :
تكوين المؤتمر  المادة ٢      :
أمانة المؤتمر  المادة ٣      :

 
التمثيل  الفصل الثاني :

 
الوفود  المادة ٤     :

المنظمات المراقبة  المادة ٥     :
أوراق االعتماد والتفويض الكامل  المادة ٦     :

خطابات التعيين  المادة ٧     :
تقديم أوراق االعتماد ، الخ.  المادة ٨     :

فحص أوراق االعتماد ، الخ.  المادة ٩     :
المشارآة المؤقتة  المادة ١٠   :

 
اللجان ومجموعات العمل  الفصل الثالث :

 
لجنة فحص أوراق االعتماد  المادة ١١   :

اللجان الرئيسية ومجموعات العمل التابعة لها  المادة ١٢   :
لجنة الصياغة  المادة ١٣   :
لجنة التوجيه  المادة ١٤   :

 
أعضاء المكاتب  الفصل الرابع :

 
انتخاب أعضاء المكاتب واألسبقية بين نواب الرئيس  المادة ١٥   :

الرئيس بالنيابة  المادة ١٦   :
ابدال الرئيس  المادة ١٧   :

اشتراك الرؤساء في التصويت  المادة ١٨   :
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سير العمل  الفصل الخامس :
 

النصاب القانوني  المادة ١٩   :
السلطات العامة لرئيس الجلسة  المادة ٢٠   :

الكلمات  المادة ٢١   :
األسبقية في اعطاء الكلمة  المادة ٢٢   

نقاط النظام  المادة ٢٣   :
تحديد مدة الكالم  المادة ٢٤   :

اقفال قائمة المتكلمين   المادة ٢٥   :
تأجيل المناقشات أو اختتامها  المادة ٢٦   :

وقف االجتماع أو تأجيله  المادة ٢٧   :
ترتيب االقتراحات االجرائية ومحتوى الكلمات التي تلقى بشأن تلك االقتراحات  المادة ٢٨   :

االقتراح األساسي واقتراحات التعديل  المادة ٢٩   :
القرارات المتخذة بشأن اختصاصات المؤتمر  المادة ٣٠   :

سحب االقتراحات االجرائية أو اقتراحات التعديل  المادة ٣١   :
اعادة النظر في الموضوعات التي سبق اتخاذ قرار بشأنها  المادة ٣٢   :

 
التصويت  الفصل السادس :

 
حق التصويت  المادة ٣٣   :

األغلبية المطلوبة  المادة ٣٤   :
اشتراط التثنية وطريقة التصويت  المادة ٣٥   :

االجراءات المتبعة أثناء التصويت  المادة ٣٦   :
تقسيم االقتراحات  المادة ٣٧   :

التصويت على اقتراحات التعديل  المادة ٣٨   :
التصويت على اقتراحات للتعديل تتعلق بمسألة واحدة بالذات  المادة ٣٩   :

تعادل األصوات  المادة ٤٠   :
 

اللغات ومحاضر الجلسات  الفصل السابع :
 

اللغات المستعملة في الكلمات الشفهية  المادة ٤١   :
المحاضر الموجزة  المادة ٤٢   :

اللغات التي تحرر بها الوثائق والمحاضر الموجزة  المادة ٤٣   :
 

الجلسات العلنية والسرية  الفصل الثامن :
 

جلسات المؤتمر واللجنتين الرئيسيتين  المادة ٤٤   :
جلسات اللجان األخرى ومجموعات العمل  المادة ٤٥   :
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الوفود والمنظمات المراقبة  الفصل التاسع :
 

مرآز المراقبين  المادة ٤٦   :
 

تعديل النظام الداخلي  الفصل العاشر :
 

إمكانية تعديل النظام الداخلي  المادة ٤٧   :
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الفصل األول :  الغرض المنشود من المؤتمر واختصاصاته وتكوينه وأمانته 
 
 

الغرض المنشود من المؤتمر واختصاصاته  المادة األولى :
 

الغرض المنشود من المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتمــاد وثيقـة جديـدة التفـاق الهـاي  (١)
بشأن االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (والمشار اليه فيما بعد بمصطلح "المؤتمر") هو التفاوض 
بشأن وثيقة جديدة لالتفاق المذآور (ويشار اليها فيما بعد بمصطلح "الوثيقة الجديـدة" أو "الوثيقـة الجديـدة 
التفاق الهاي" حسب الحال) والئحة تنفيذية لتلك الوثيقة الجديدة (ويشار اليها فيما بعد بمصطلح "الالئحــة 

التنفيذية") واعتماد الوثيقة الجديدة والئحتها . 
 

اختصاصات المؤتمر المنعقد في جلسة عامة هي آما يأتي :  (٢)
 

ــذا النظـام")  اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر (والمشار اليه فيما بعد بعبارة "ه "١"
وادخال أي تعديل عليه ؛ 

 
واعتماد جدول أعمال المؤتمر ؛  "٢"

 
والبـت فـي أوراق االعتمـاد أو التفويـض الكـامل أو الخطابـــات أو الوثــائق  "٣"

األخرى المقدمة وفقا للمواد ٦ و٧ و٨ من هذا النظام ؛ 
 

واعتماد الوثيقة الجديدة والئحتها التنفيذية ؛  "٤"
 

ــدة  واعتمـاد التوصيـات أو القـرارات التـي يتعلـق موضوعـها بالوثيقـة الجدي "٥"
والئحتها التنفيذية ؛ 

 
واعتماد أي بيان يتفق عليه لكي يدرج في سجالت المؤتمر ؛  "٦"

 
واعتماد أي وثيقة ختامية للمؤتمر ؛  "٧"

 
ــذا النظـام أو الـواردة فـي  وبحث آل المسائل األخرى المحالة اليه بموجب ه "٨"

جدول أعماله . 
 
 

المادة ٢ :تكوين المؤتمر 
 

يتكون المؤتمر مما يأتي :  (١)
 

وفود الدول األعضاء في المنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة (والمشـار اليـها  "١"
فيما بعد بعبارة "الوفود األعضاء العادية") ، 

 
ووفود المنظمة األفريقية للملكية الفكرية والمنظمة االقليمية األفريقية للملكية  "٢"

الصناعية والجماعة األوروبية (والمشار اليها فيما بعد بعبارة "الوفود األعضاء الخاصة") ، 
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ووفود الــدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة  مـن غـير الـدول األعضـاء فـي  "٣"
ــة مراقـب (والمشـار اليـها فيمـا بعـد  المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي تكون مدعوة الى المؤتمر بصف

بعبارة "الوفود المراقبة") . 
 

وممثلو المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غـير الحكوميـة التـي تكـون  "٤"
مدعوة الى المؤتمر بصفة مراقب (والمشار اليها فيما بعد بعبارة "المنظمات المراقبة") . 

 
تعتبر االشارة في هذا النظام الى الوفود األعضاء اشارة الى الوفــود األعضـاء العاديـة  (٢)

والوفود األعضاء الخاصة . 
 

يشمل مصطلح "الوفود" في هذا النظام األنواع الثالثة من الوفود (أي الوفود األعضاء  (٣)
العادية والوفود األعضاء الخاصة والوفود المراقبة) ولكنه ال يشمل المنظمات المراقبة . 

 
 

المادة ٣ :أمانة المؤتمر 
 

يضطلع بأعمال أمانة المؤتمر المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (المشار  (١)
اليهما فيما بعد بمصطلحي "المكتب الدولي" و"الويبو") . 

 
يجوز للمدير العام للويبو وألي موظف في المكتب الدولي يختاره المديــر العـام للويبـو  (٢)
أن يشترآا في مناقشات المؤتمر المنعقد في جلسات عامة ولجانه ومجموعات عمله . ويجوز لهما ، في أي 
ــى  المؤتمـر المنعقـد فـي جلسـات عامـة والـى لجانـه ومجموعـات عملـه أي بيانـات أو  وقت ، أن يرفعا ال

مالحظات أو اقتراحات شفهية أو آتابية تتعلق بأي مسألة تكون موضع المناقشة . 
 

يختار المدير العام للويبو من بين موظفي المكتب الدولي أمينا للمؤتمر وأمينا لكل لجنة  (٣)
ومجموعة عمل . 

 
يوجه أمين المؤتمر الموظفين الضروريين للمؤتمر .  (٤)

 
تتكفل األمانة بتسلم الوثائق الضرورية وترجمتها واستنساخها وتوزيعــها ، آمـا تتكفـل  (٥)
ــات التـي تلقـى شـفهيا ، وبانجـاز آـل أعمـال األمانـة األخـرى التـي يتطلبـها  بتوفير الترجمة الفورية للكلم

المؤتمر . 
 

يكون المدير العام للويبو مسؤوال عن حفظ آل وثــائق المؤتمـر فـي محفوظـات الويبـو  (٦)
وصيانتها . ويتكفل المكتب الدولي بتوزيع الوثائق النهائية للمؤتمر بعد اختتامه . 
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الفصل الثاني :  التمثيل 
 

المادة ٤ :الوفود 
 

يتكون آل وفد من مندوب واحد أو أآثر ، ويجوز أن يشمل عددا من المستشارين .  (١)
 

يرأس آلَّ وفد رئيس للوفد ، ويجوز أن يكون له رئيس مناوب .  (٢)
 
 

المادة ٥ :المنظمات المراقبة 
 

يجوز أن يمثل آلَّ منظمة مراقبة ممثل واحد أو أآثر . 
 
 

المادة ٦ :أوراق االعتماد والتفويض الكامل 
 

على آل وفــد أن يقـدم أوراق اعتمـاده . وفـي حـال اعتمـاد أي وثيقـة ختاميـة للمؤتمـر  (١)
(أنظر المادة ١(٢)"٧") ، فان باب التوقيع عليها يكون مفتوحا ألي وفد ثبــت أن أوراق اعتمـاده صحيحـة 

وفقا للمادة ٩(٢) .  
 

ــاق الهـاي . ويجـوز ارفـاق هـذا  التفويض الكامل ضروري لتوقيع الوثيقة الجديدة التف (٢)
التفويض بأوراق االعتماد . 

 
 

المادة ٧ :خطابات التعيين 
 

على ممثلي المنظمات المراقبة أن يقدموا خطابات تعيينهم أو أي وثيقة أخرى تفيد تعيينهم . 
 
 

المادة ٨ :تقديم أوراق االعتماد ، الخ. 
 

تقدم أوراق االعتماد والتفويض الكامل المشار اليها في المادة ٦ والخطابات أو الوثائق األخـرى 
المشار اليها في المادة ٧ الى أمين المؤتمر خالل أربع وعشرين ساعة من افتتاح المؤتمر ان أمكن . 
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المادة ٩ :فحص أوراق االعتماد ، الخ. 
 

تفحـص لجنـة فحـص أوراق االعتمـاد المشـار اليـها فـي المـــادة ١١ أوراق االعتمــاد  (١)
والتفويض الكامل والخطابات أو الوثائق األخرى المشار اليـها فـي المـادتين ٦ و٧ ، وتبلـغ ذلـك للمؤتمـر 

المنعقد في جلسة عامة . 
 

ــي جلسـة عامـة فـي صحـة أوراق االعتمـاد والتفويـض الكـامل  يبت المؤتمر المنعقد ف (٢)
ــاد الوثيقـة الجديـدة علـى آـل  والخطابات أو الوثائق األخرى . ويتم ذلك في أقرب وقت ممكن ، وقبل اعتم

حال . 
 
 

المشارآة المؤقتة  المادة ١٠ :
 

يحق للوفود وللمنظمات المراقبة أن تشترك بصفــة مؤقتـة فـي مـداوالت المؤتمـر طبقـا لمـا هـو 
ــات تعيينـها أو وثـائق التعييـن  منصوص عليه في هذا النظام ، الى أن يتم البت في أوراق اعتمادها وخطاب

األخرى . 
 
 

الفصل الثالث :  اللجان ومجموعات العمل 
 
 

لجنة فحص أوراق االعتماد  المادة ١١ :
 
 

للمؤتمر لجنة لفحص أوراق االعتماد .  (١)
 

ــر فـي  تتكون لجنة فحص أوراق االعتماد من سبعة وفود أعضاء عادية ينتخبها المؤتم (٢)
جلسة عامة . 

 
 

اللجان الرئيسية ومجموعات العمل التابعة لها  المادة ١٢ :
 

للمؤتمر لجنتان رئيسيتان . وتتكفل اللجنة الرئيسية األولـى بـأن تقـترح علـى المؤتمـر  (١)
المنعقد في جلسة عامة األحكام الموضوعية للوثيقة الجديدة والئحتها التنفيذية وأي توصيات أو قرارات أو 
بيانات متفق عليها ومشار اليها في المادة ١(٢)"٥" و"٦" ، لكي يعتمدها . وتتكفل اللجنة الرئيسية الثانيــة 

بأن تقترح على المؤتمر المنعقد في جلسة عامة اعتماد سائر أحكام الوثيقة الجديدة . 
 

تتألف آل من اللجنتين الرئيسيتين من آل الوفود األعضاء .  (٢)
 

يجوز لكل من اللجنتين الرئيسيتين أن تؤلــف مجموعـات عمـل . وعندمـا تؤلـف لجنـة  (٣)
رئيسية مجموعة عمل ، عليها أن تحدد مهماتها وتقرر عدد أعضائها ، وتنتخبها من بين الوفود األعضاء . 

لجنة الصياغة  المادة ١٣ :
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للمؤتمر لجنة للصياغة .  (١)
 

تتكون لجنة الصياغة من ١١ عضوا ينتخبه المؤتمر في جلسة عامـة مـن بيـن الوفـود  (٢)
األعضاء ، ومن رئيسي اللجنتين الرئيسيتين بحكم منصبهما . 

 
ــها حسـب طلـب  تعد لجنة الصياغة مشروعات النصوص وتقدم المشورة بشأن صياغت (٣)
أي من اللجنتين الرئيسيتين . وال تغير لجنة الصياغة جوهــر النصـوص المعروضـة عليـها ، وانمـا تنسـق 
وتراجع صياغة آل النصوص التــي تعرضـها عليـها أي مـن اللجنتيـن الرئيسـيتين ، وتعـرض النصـوص 

المراجعة بهذا الشكل على اللجنة الرئيسية المعنية للموافقة عليها نهائيا . 
 
 

لجنة التوجيه  المادة ١٤ :
 

للمؤتمر لجنة للتوجيه .  (١)
 

ــه ورئيـس لجنـة فحـص أوراق االعتمـاد  تتكون لجنة التوجيه من رئيس المؤتمر ونواب (٢)
ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين ورئيس لجنة الصياغة . ويترأس اجتماعات لجنة التوجيه رئيس المؤتمر . 

 
تجتمـع لجنـة التوجيـه مـن وقـت آلخـر السـتعراض تقـدم أعمـــال المؤتمــر ، واتخــاذ  (٣)
القرارات المناسبة لزيادة تقدم تلك األعمال ، بما في ذلك على وجه الخصوص القرارات المتعلقـة بتنسـيق 

الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان ومجموعات العمل . 
 

ــن وثـائق المؤتمـر الختاميـة العتمـاده فـي جلسـة  تقترح لجنة التوجيه نص أي وثيقة م (٤)
عامة للمؤتمر (أنظر المادة ١(٢)"٧") . 

 
 

الفصل الرابع :  أعضاء المكاتب 
 
 

انتخاب أعضاء المكاتب واألسبقية بين نواب الرئيس  المادة ١٥ :
 

يكون للمؤتمر رئيس و١٠ نواب للرئيس .  (١)
 

يكون لكل من لجنة فحص أوراق االعتماد واللجنتين الرئيسيتين ولجنة الصياغة رئيس  (٢)
ونائبان للرئيس . 

 
يكون ألي مجموعة عمل رئيس ونائبان للرئيس .  (٣)

 
ينتخب المؤتمر المنعقد في جلسة عامة برئاسة المدير العـام للويبـو رئيسـه ثـم ينتخـب  (٤)
برئاسة رئيسه نواب الرئيس وأعضاء مكتــب لجنـة فحـص أوراق االعتمـاد واللجنتيـن الرئيسـيتين ولجنـة 

الصياغة . 
 

تنتخب آل لجنة رئيسية أعضاء مكتب مجموعة العمل التي تؤلفها .  (٥)
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تتوقف األسبقية بين نواب رئيس أي هيئة (المؤتمر أو لجنة فحص أوراق االعتمــاد أو  (٦)
اللجنتين الرئيسيتين أو أي مجموعة عمل أو لجنة الصياغة) على المكان الذي يشغله اسم دولة آل منهم في 
قائمة الوفود األعضاء الموضوعة حسب الترتيب الهجائي الفرنسي ألسماء الدول ، على أساس البدء باسم 
ــائر  دولة الوفد العضو الذي يسحبه رئيس المؤتمر بالقرعة . ويسمى نائب الرئيس الذي له األسبقية على س

نواب الرئيس اآلخرين لهيئة ما نائب الرئيس ذا األسبقية . 
 
 

الرئيس بالنيابة  المادة ١٦ :
 

في حالة غياب الرئيس عــن أحـد االجتماعـات ، يـترأس ذلـك االجتمـاع بالنيابـة نـائب  (١)
الرئيس ذو األسبقية . 

 
في حالة غياب آل أعضاء مكتب هيئة ما عن أحد اجتماعات تلك الهيئة ، تنتخــب تلـك  (٢)

الهيئة رئيسا بالنيابة . 
 
 

ابدال الرئيس  المادة ١٧ :
 

ــة للمؤتمـر ، تعيـن انتخـاب رئيـس  اذا تعذر على أي رئيس أن يمارس مهماته خالل المدة المتبقي
جديد . 

 
 

اشتراك الرؤساء في التصويت  المادة ١٨ :
 

ــت أي رئيـس منتخـب أو رئيـس بالنيابـة (ويشـار اليـه فيمـا بعـد  ال يشترك في التصوي (١)
بعبارة "رئيس الجلسة") . ويجوز ألي عضو آخر في وفده أن يصوت باسم ذلك الوفد . 

 
ــد  اذا آـان رئيـس الجلسـة العضـو الوحيـد فـي وفـده ، جـاز لـه أن يصـوت ، ولكـن بع (٢)

تصويت آل الوفود األخرى . 
 

الفصل الخامس :  سير العمل 
 

النصاب القانوني  المادة ١٩ :
 

ــون هـذا النصـاب مـن  يجب توفر النصاب القانوني في الجلسات العامة للمؤتمر . ويتك (١)
نصف عدد الوفود األعضاء الممثلة في المؤتمر ، مع مراعاة الفقرة (٣) . 

يجب توفر النصاب القانوني في اجتماعات أي لجنة مــن اللجـان (لجنـة فحـص أوراق  (٢)
االعتمـاد واللجنتيـن الرئيسـيتين ولجنـة الصياغـة ولجنـة التوجيـه) وأي مـن مجموعـات العمـل . ويتكــون 

النصاب من نصف عدد أعضاء اللجنة أو مجموعة العمل . 
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يتكون النصــاب القـانوني للمؤتمـر المنعقـد فـي جلسـة عامـة العتمـاد الوثيقـة الجديـدة  (٣)
ــر المنعقـد فـي جلسـة عامـة أن  والئحتها التنفيذية من نصف عدد الوفود األعضاء العادية التي رأى المؤتم

أوراق اعتمادها سليمة . 
 
 

السلطات العامة لرئيس الجلسة  المادة ٢٠ :
 

يعلن رئيس الجلسة افتتاح االجتماعات واختتامـها ، ويديـر المناقشـات ، ويعطـي حـق  (١)
الكالم ، ويطرح أي مسألة للتصويت ، ويعلن القرارات ، فضـال عـن ممارسـة السـلطات المخولـة لـه فـي 
المواد األخرى من هذا النظام . ويبت رئيس الجلسة في نقــاط النظـام ، ويراقـب االجـراءات ويسـهر علـى 

حفظ النظام شرط مراعاة هذا النظام . 
 

ــت المخصـص لكـل  يجوز لرئيس الجلسة أن يقترح على الهيئة التي يرأسها تحديد الوق (٢)
متكلم أو تحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل وفد أن يتكلم بشأن أي مسألة أو اقفــال قائمـة المتكلميـن أو 
اختتام المناقشات . آما يجوز لـه أن يقـترح وقـف االجتمـاع أو تأجيلـه أو تـأجيل مناقشـة أي مسـألة محـل 

النقاش . وتعتبر تلك االقتراحات التي يتقدم بها رئيس الجلسة معتمدة ما لم ترفض على الفور . 
 
 

الكلمات  المادة ٢١ :
 

ــع  ال يجوز ألي شخص أن يتكلم دون الحصول مسبقا على اذن من رئيس الجلسة . وم (١)
مراعاة المادتين ٢٢ و٢٣ ، يعطي رئيس الجلسة الكلمة للمتكلمين حسب ترتيب ابدائهم الرغبة في الكالم . 

 
ــام اذا آـانت مالحظاتـه ال تتعلـق  يجوز لرئيس الجلسة أن يدعو المتكلم الى التزام النظ (٢)

بالموضوع محل النقاش . 
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األسبقية في اعطاء الكلمة  المادة ٢٢ :
 

تمنح األسبقية عادة للوفود األعضاء التي تطلب الكلمة على الوفود المراقبة التي تطلب  (١)
الكلمة ، وتمنح األسبقية عادة لهاتين الفئتين على ممثلي المنظمات المراقبة . 

 
يجوز منح األسبقية لرئيس أي لجنة أو مجموعـة عمـل خـالل المناقشـات التـي تتعلـق  (٢)

بأعمال لجنته أو مجموعة عمله . 
 

يجوز منح األسبقية للمدير العام للويبو أو ممثله لــالدالء بـأي بيانـات أو مالحظـات أو  (٣)
مقترحات . 

 
 

نقاط النظام  المادة ٢٣ :
 

خالل مناقشة أي مسألة ، يجوز ألي وفــد عضـو أن يثـير نقطـة نظـام ، ويبـت رئيـس  (١)
ــهذا النظـام . ويجـوز لكـل وفـد عضـو أن يطعـن فـي قـرار رئيـس الجلسـة .  الجلسة فيها على الفور وفقا ل

ويطرح الطعن للتصويت على الفور ، ويظل قرار رئيس الجلسة نافذا ما لم تتم الموافقة على الطعن . 
 

ــذي يثـير نقطـة نظـام بموجـب حكـم الفقـرة (١) أن يتكلـم فـي  ال يجوز للوفد العضو ال (٢)
جوهر الموضوع محل النقاش . 

 
 

تحديد مدة الكالم  المادة ٢٤ :
 

يجوز لرئيس الجلسة في أي اجتماع من االجتماعات أن يقرر تحديد مدة الكالم المسموح بها لكل 
متكلم وعدد المرات التــي يجـوز فيـها لكـل وفـد أو آـل منظمـة مراقبـة الكـالم فـي أي مسـألة . واذا آـانت 
المناقشة محدودة الزمن واستنفد الوفد أو المنظمة المراقبة الوقت المخصص له ، تعين على رئيس الجلســة 

دعوته دون ابطاء الى مراعاة النظام . 
 
 

اقفال قائمة المتكلمين  المادة ٢٥ :
 

ــة أن يعلـن قائمـة المشـترآين الذيـن أبـدوا  عند مناقشة أي مسألة ، يجوز لرئيس الجلس (١)
رغبتهم في الكالم ، وأن يقرر اقفال القائمة بشأن تلك المسألة . ويجوز لرئيس الجلسة مع ذلك أن يمنح حق 

الرد ألي متكلم ان أصبح ذلك محبذا نتيجة لكلمة ألقيت بعد اقفال قائمة المتكلمين . 
 

يجوز الطعن في آل قرار يتخذه رئيس الجلسة بموجب الفقرة (١) ، وفقا ألحكام المادة  (٢)
 . ٢٣
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تأجيل المناقشات أو اختتامها  المادة ٢٦ :
 

ــألة محـل نقـاش أو اختتامـها ،  يجوز لكل وفد عضو أن يقترح في أي وقت تأجيل مناقشة أي مس
سواء عبر مشترك آخر عن رغبته في الكالم أو ال . وباالضافـة الـى صـاحب اقـتراح تـأجيل المناقشـة أو 
اختتامها ، ال يمنح اذن الكالم بشأن ذلـك االقـتراح اال لوفـد عضـو واحـد للتثنيـة عليـه ولوفديـن عضويـن 
ــورا للتصويـت . ويجـوز لرئيـس الجلسـة أن يحـدد الوقـت المسـموح بـه  لمعارضته ، ثم يطرح االقتراح ف

للمتكلمين بناء على هذه المادة . 
 
 

وقف االجتماع أو تأجيله  المادة ٢٧ :
 

عند مناقشة أي موضوع ، يجوز ألي وفد عضو أن يقترح وقف االجتماع أو تأجيله . وال يجوز 
مناقشة مثل ذلك االقتراح ، وانما يتعين طرحه للتصويت على الفور . 

 
 

ترتيب االقتراحات االجرائية ومحتوى الكلمات التي تلقى بشأن تلك االقتراحات  المادة ٢٨ :
 

مع مراعاة المادة ٢٣ ، تكون لالقتراحات تالية الذآر األسبقية حسـب الـترتيب الـوارد  (١)
أدناه على آل المقترحات أو االقتراحات األخرى المطروحة على االجتماع : 

 
وقف االجتماع ،  "١"

تأجيل االجتماع ،  "٢"
تأجيل مناقشة المسألة محل النقاش ،  "٣"
اختتام مناقشة المسألة محل النقاش .  "٤"

 
ال يجوز ألي وفد عضو أعطيت له الكلمة بشأن اقتراح اجرائي أن يتكلم اال بشأن ذلك  (٢)

االقتراح ، وال يجوز له أن يتكلم بشأن جوهر الموضوع محل النقاش . 
 
 

االقتراح األساسي واقتراحات التعديل  المادة ٢٩ :
 

ـــص  تكـون الوثيقتـان H/DC/3 وH/DC/4 أسـاس المناقشـات فـي المؤتمـر ، ويكـون ن (١)(أ)
ــة الـواردان فـي هـاتين الوثيقتيـن بمثابـة "االقـتراح  مشروع الوثيقة الجديدة ونص مشروع الئحتها التنفيذي

األساسي" . 
 

ــول  اذا تضمن االقتراح األساسي بالنسبة الى أي مادة أو قاعدة حلين بديلين أو ثالثة حل    (ب)
بديلة تتكون من نصين أو ثالثة نصوص ، أو من نص واحد أو نصين وحل بديل يقضي بعدم ادراج الحكم 
ــة متسـاوية  ، فان الحلول البديلة تحدد بالحروف ألف وباء وآذلك جيم عند االقتضاء ، وتكون الحلول البديل
من حيث المرآز . وتجري المناقشات حول الحلول البديلة في آن واحد . واذا آان التصويت ضروريا ولم 
تتوصل الوفود الى اتفاق عام بشأن الحل البديل الذي ينبغي التصويت عليه في أول األمـر ، فـان آـل وفـد 
ــة الثالثـة . ويطـرح  عضو عادي يدعى الى بيان الحل الذي يفضله من بين الحلين البديلين أو الحلول البديل
للتصويت أوًال الحل البديل الذي يسانده أآبر عدد من الوفود األعضاء العادية بالمقارنة بالحل البديل اآلخر 

أو بالحلين البديلين اآلخرين . 
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ــن قوسـين مربعيـن ، فـان النـص غـير  اذا تضمن االقتراح األساسي آلمات وضعت بي    (جـ)
الموضوع بين قوسين مربعين يعتبر وحده جزءا مـن االقـتراح األساسـي . أمـا الكلمـات الموضوعـة بيـن 

قوسين مربعين ، فتعتبر اقتراحا للتعديل اذا قدمت آما هو منصوص عليه في الفقرة (٢) . 
 

يجوز لكل وفد عضو أن يقترح تعديل االقتراح األساسي .  (٢)
 

يتم مبدئيا تقديم اقتراحات التعديل آتابيا وتسليمها ألمين الهيئة المعنية . وتوزع األمانة  (٣)
نسخا عنها على الوفود والمنظمات المراقبة . وآقاعدة عامة ، ال تؤخــذ اقتراحـات التعديـل بعيـن االعتبـار 
ــها قبـل النظـر فيـها بثـالث سـاعات  وال تناقش وال تطرح للتصويت في أي اجتماع اال اذا وزعت نسخ عن
على األقل . بيد أنه يجوز لرئيس الجلسة أن يسمح بأخذ أي اقتراح للتعديل بعين االعتبار ومناقشته حتى لو 

لم توزع نسخ عنه على االطالق أو وزعت قبل النظر فيه بأقل من ثالث ساعات . 
 
 

القرارات المتخذة بشأن اختصاصات المؤتمر  المادة ٣٠ :
 

اذا قدم وفد عضو اقتراحا يفيد أنه ال ينبغي للمؤتمر النظر في اقتراح مثّنى عليه حسب  (١)
األصول ألنه ال يدخل في اختصاص المؤتمر ، وجــب أن يكـون اقـتراح الوفـد العضـو موضـع قـرار مـن 

المؤتمر المنعقد في جلسة عامة قبل النظر في االقتراح المثّنى عليه . 
 

ــالف المؤتمـر المنعقـد  اذا قدم االقتراح المشار اليه في الفقرة (١) أعاله في أي هيئة خ (٢)
في جلسة عامة ، وجب احالته الى المؤتمر المنعقد في جلسة عامة للبت فيه . 

 
سحب االقتراحات االجرائية أو اقتراحات التعديل  المادة ٣١ :

 
يجوز لكل وفد عضو تقدم باقتراح اجرائي أو باقتراح للتعديل أن يســحب اقتراحـه فـي أي وقـت 
قبل بدء التصويت عليه ، شرط أال يكون موضع اقتراح للتعديل تقدم به وفد عضو آخر . ويجوز أن يتقــدم 

وفد عضو آخر من جديد بذلك االقتراح المسحوب . 
 
 

اعادة النظر في الموضوعات التي سبق اتخاذ قرار بشأنها  المادة ٣٢ :
 

اذا اتخذت هيئة ما قرارا بشأن موضوع معين ، فانه ال يجوز لها أن تعيد النظر فيه مــا لـم تقـرر 
خالف ذلك األغلبية المطبقة بموجب المادة ٣٤(٢)"٢" . وباالضافة الى صاحب اقتراح اعــادة النظـر فـي 
الموضوع ، ال يؤذن الكالم بشأن االقتراح اال لوفد عضو واحد للتثنية عليه ولوفدين عضوين لمعارضته ، 

ثم يطرح االقتراح للتصويت على الفور . 
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الفصل السادس :  التصويت 
 
 

حق التصويت  المادة ٣٣ :
 

لكل وفد عضو عادي الحق في التصويت ، ويكون له صوت واحد ، وال يجوز له أن يمثل أحـدا 
سواه ، آما ال يجوز له أن يصوت اال باسمه . 

 
 

األغلبية المطلوبة  المادة ٣٤ :
 

تتخذ آل قرارات الهيئات آافة باالتفاق العام آلما أمكن ذلك .  (١)
 

ــاق عـام ، فـان القـرارات تاليـة الذآـر تؤخـذ بأغلبيـة ثلثـي  اذا استحال التوصل الى اتف (٢)
أصوات الوفود األعضاء العادية الحاضرة والمصوتة : 

 
اعتماد المؤتمر المنعقد في جلسة عامة لهذا النظام وألي تعديالت عليه الحقة  "١"

العتماده ، 
 

ـــرار ، وفقــا  وقـرار أي هيئـة بشـأن اعـادة النظـر فـي مسـألة آـانت محـل ق "٢"
للمادة ٣٢ ، 

 
واعتماد المؤتمر المنعقد في جلسة عامة للوثيقة الجديدة والئحتها التنفيذية ،  "٣"

 
أما سائر قرارات الهيئات آافة ، فتؤخذ باألغلبية البسيطة للوفود األعضاء العادية الحاضرة والمصوتة . 

 
يقصـد بكلمـة "تصويـت" االدالء بصـوت ايجـابي أو سـلبي . وال يؤخـــذ فــي حســاب  (٣)

األصوات االمتناع الصريح عن التصويت وعدم االشتراك في التصويت . 
 
 

اشتراط التثنية وطريقة التصويت  المادة ٣٥ :
 

ال تطرح للتصويت اقتراحات التعديل التي يتقدم بها أي وفــد عضـو اال اذا ثنـى عليـها  (١)
وفد عضو آخر على األقل . 

 
يجري التصويت على أي مســألة برفـع األيـدي ، مـا لـم يطلـب وفـد عضـو التصويـت  (٢)
بمناداة األسماء ويثني عليه وفد عضو آخر على األقل . ويجري التصويت في تلك الحالة بمنـاداة األسـماء 
ــة اسـمها  تبعا للترتيب الهجائي ألسماء الدول بالفرنسية ، بدءا بدولة الوفد العضو التي يسحب رئيس الجلس

بالقرعة . 
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االجراءات المتبعة أثناء التصويت  المادة ٣٦ :
 

بعدما يعلن رئيس الجلسة بدء التصويت ، ال يجوز مقاطعة التصويت اال الثــارة نقطـة  (١)
نظام بشأن اجراءات التصويت الجاري . 

 
ــه أو امتناعـه عـن  يجوز لرئيس الجلسة أن يسمح ألي وفد عضو بشرح أسباب تصويت (٢)

التصويت ، سواء قبل التصويت أو بعده . 
 
 

تقسيم االقتراحات  المادة ٣٧ :
 

ــي أو مـن أي اقـتراح  يجوز ألي وفد عضو أن يقترح التصويت على أجزاء من االقتراح األساس
ــت .  للتعديـل بصـورة منفصلـة . واذا اعـُترض علـى طلـب التقسـيم ، فـان اقـتراح التقسـيم يطـرح للتصوي
وباالضافة الى صاحب اقتراح التقسيم ، يصرح بالكالم عن ذلك االقـتراح لوفـد عضـو واحـد فقـط للتثنيـة 
عليه ولوفدين عضوين لمعارضته . واذا أقر اقتراح التقسيم ، فان آل أجزاء االقتراح األساســي أو اقـتراح 
التعديل التي اعتمدت على حدة تطرح من جديد للتصويت عليها جملة . واذا رفضت آل عنــاصر منطـوق 

االقتراح األساسي أو اقتراح التعديل ، فان االقتراح األساسي أو اقتراح التعديل يعد مرفوضا جملة . 
 
 

التصويت على اقتراحات التعديل  المادة ٣٨ :
 

يطرح آل اقتراح للتعديل على التصويت قبل التصويت على النص الذي يتعلق به .  (١)
 

ــق بنـص واحـد بـالذات تبعـا لدرجـة  يجري التصويت على اقتراحات التعديل التي تتعل (٢)
ابتعاد جوهرها عن النص المذآور . فيصوت أوال على االقــتراح األآـثر بعـدا عنـه ، ويصـوت فـي نهايـة 
األمر على االقتراح األقل بعدا عنه . ومع ذلك ، اذا آان اعتماد أي اقتراح للتعديل يعني بالضرورة رفض 
ــل أو رفـض النـص األصلـي ، فـان ذلـك االقـتراح اآلخـر أو النـص األصلـي ال يطـرح  اقتراح آخر للتعدي

للتصويت . 
 

اذا اعتمد اقتراح واحد أو أآثر للتعديل بشأن نــص واحـد بـالذات ، فـان النـص المعـدل  (٣)
بهذا الشكل يطرح للتصويت . 

 
آل اقتراح يرمي الى اجراء اضافة أو حذف في نص ما يعد اقتراحا للتعديل .  (٤)

 
 

التصويت على اقتراحات للتعديل تتعلق بمسألة واحدة بالذات  المادة ٣٩ :
 

مـع مراعـاة المـادة ٣٨ ، اذا آـانت مسـألة مـا موضـع اقـتراحين أو أآـثر ، فانـه يتعيـــن طــرح 
االقتراحات للتصويت تبعا لترتيب تقديمها ما لم تقرر الهيئة المعنية خالف ذلك . 
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تعادل األصوات  المادة ٤٠ :
 

ــب  مـع مراعـاة الفقـرة (٢) ، اذا تعـادلت األصـوات عنـد التصويـت علـى مسـألة يتطل (١)
اعتمادها أغلبية بسيطة ، فان االقتراح يعد مرفوضا . 

 
اذا تعادلت األصوات عند التصويت على اقتراح يتعلق بانتخاب شخص ما عضوا فــي  (٢)
أحد المكاتب ، فان االقتراح يطرح للتصويت مجددا اذا احتفظ بالمرشح نفسه ، الى أن يتم اعتماد االقتراح 

أو رفضه أو انتخاب شخص آخر للمنصب المعني . 
 
 

الفصل السابع :  اللغات ومحاضر الجلسات 
 
 

اللغات المستعملة في الكلمات الشفهية  المادة ٤١ :
 

ــهيئات باللغـة االسـبانية  مع مراعاة الفقرة (٢) ، تلقى الكلمات الشفهية في اجتماعات ال (١)
أو االنكليزية أو الروسية أو الصينية أو العربية أو الفرنسية ، وتوفر األمانة الترجمة الفوريــة لـها باللغـات 

الخمس األخرى . 
 

يجوز ألي لجنة أو مجموعة عمل أن تقرر العــدول عـن الترجمـة الفوريـة أو قصرهـا  (٢)
على عدد أقل من اللغات المشار اليها في الفقرة (١) ، اذا لم يعترض على ذلك أي عضو من أعضائها . 

 
المحاضر الموجزة  المادة ٤٢ :

 
ــزة مؤقتـة للجلسـات العامـة للمؤتمـر والجتماعـات  يضع المكتب الدولي محاضر موج (١)
ــت ممكـن بعـد اختتـام المؤتمـر لكـل المتكلميـن الذيـن يتولـون  اللجنتين الرئيسيتين ، ويوفرها في أقرب وق
ــتراح بشـأن ادخـال أي تغيـير علـى آلماتـهم الـواردة فـي المحـاضر ، خـالل  اخطار المكتب الدولي بأي اق

شهرين اعتبارا من تاريخ توفير المحاضر لهم . 
 

ينشر المكتب الدولي المحاضر الموجزة النهائية في الوقت المناسب .  (٢)
 
 

اللغات التي تحرر بها الوثائق والمحاضر الموجزة  المادة ٤٣ :
 

تقـدم االقتراحـات الكتابيـة الـى األمانـة باللغـة االسـبانية أو االنكليزيـة أو الروســـية أو  (١)
ــة أو الفرنسـية . وتوزعـها األمانـة باللغـات االسـبانية واالنكليزيـة والروسـية والصينيـة  الصينية أو العربي

والعربية والفرنسية . 
 

تـوزع تقـارير اللجـان ومجموعـات العمـل باللغـات االسـبانية واالنكليزيـة والروســـية  (٢)
والصينية والعربية والفرنسية . وتوزع الوثائق االعالمية لألمانة باللغتين االنكليزية والفرنسية . 

ــبانية  تحرر المحاضر الموجزة المؤقتة باللغة التي استعملها المتكلم اذا آانت اللغة االس (٣)(أ)
ــة االنكليزيـة أو  أو االنكليزية أو الفرنسية . أما اذا استعمل المتكلم لغة أخرى ، فان آلمته تحرر سواء باللغ

اللغة الفرنسية حسب ما يقرر المكتب الدولي . 
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توفر المحاضر الموجزة النهائية باللغتين االنكليزية والفرنسية .     (ب)

 
 

الفصل الثامن :  الجلسات العلنية والسرية 
 
 

جلسات المؤتمر واللجنتين الرئيسيتين  المادة ٤٤ :
 

تكون الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجنتين الرئيسيتين علنية ، ما لم يقرر المؤتمر المنعقـد 
في جلسة عامة أو اللجنة الرئيسية المعنية خالف ذلك . 

 
 

جلسات اللجان األخرى ومجموعات العمل  المادة ٤٥ :
 

ال تكـون جلسـات لجنـة فحـص أوراق االعتمـاد ولجنـة الصياغـة ولجنـة التوجيـه وجلســـات أي 
مجموعة عمل علنية اال ألعضاء اللجنة أو مجموعة العمل المعنية واألمانة . 

 
 

الفصل التاسع :  الوفود المراقبة والمنظمات المراقبة 
 
 

مرآز المراقبين  المادة ٤٦ :
 

ـــة أن تحضــر الجلســات العامــة للمؤتمــر وجلســات اللجنتيــن  يجـوز للوفـود المراقب (١)
الرئيسيتين ، وأن تدلي فيها ببيانات شفهية . 

 
يجـوز للمنظمـات المراقبـة أن تحضـر الجلسـات العامـة للمؤتمـر وجلســـات اللجنتيــن  (٢)
الرئيسيتين . ويجوز لها أن تدلي ، خالل تلك الجلسات ، ببيانات شفهية بشأن المسائل التي تدخل في نطاق 

أنشطتها ، بناء على دعوة رئيس الجلسة . 
 

تـوزع األمانـة علـى المشـترآين البيانـات الكتابيـة التـي تتقـدم بـها الوفـود المراقبــة أو  (٣)
المنظمات المراقبة بشأن المسائل التي تدخـل بخاصـة فـي مجـال اختصاصـها وتتعلـق بأعمـال المؤتمـر . 

وتوفر األمانة تلك البيانات بالكمية وباللغات التي قدمت بها . 
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الفصل العاشر :  تعديل النظام الداخلي 
 
 

امكانية تعديل النظام الداخلي  المادة ٤٧ :
 

يجوز للمؤتمر المنعقد في جلسة عامة تعديل هذا النظام ، باستثناء هذه المادة . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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