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 احملتوايت

 الغرض املنشود من املؤمتر واختصاصاته وتكوينه وأأمانته الفصل الأول:

 الغرض املنشود من املؤمتر واختصاصاته :1 املادة
 تكوين املؤمتر :2املادة 
 أأمانة املؤمتر :3املادة 

 المتثيل الفصل الثاين:

 الوفود :4املادة 
 املراقبون :5املادة 
 أأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل :6املادة 
 خطاابت التعيني :7املادة 
 خل.اإ تقدمي أأوراق الاعامتد،  :8املادة 
 خل.اإ حفص أأوراق الاعامتد،  :9املادة 
 املشاركة املؤقتة :10املادة 

 اللجان ومجموعات العمل الفصل الثالث:

 جلنة حفص أأوراق الاعامتد :11املادة 
 ومجموعات العملاللجان الرئيس ية  :12املادة 
 جلنة الصياغة :13املادة 
 جلنة التوجيه :14املادة 

 أأعضاء املاكتب الفصل الرابع:

 انتخاب أأعضاء املاكتب والأس بقية بني نواب الرئيس :15املادة 
 الرئيس ابلنيابة :16املادة 
بدال الرئيس :17املادة   اإ
 اشرتاك الرؤساء يف التصويت :18املادة 

 لعملسري ا الفصل اخلامس:

 النصاب القانوين :19املادة 
 السلطات العامة لرئيس اجللسة :20املادة 
 اللكامت :21املادة 
عطاء اللكمة :22املادة   الأس بقية يف اإ
 نقاط النظام :23املادة 
 حتديد مدة الالكم :24املادة 
قفال قامئة املتلكمني :25املادة   اإ
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 تأأجيل املناقشات أأو اختتاهما :26املادة 
 وقف الاجامتع أأو تأأجيهل :27املادة 
 ترتيب الاقرتاحات الإجرائية وحمتوى اللكامت اليت تلقى بشأأن تكل الاقرتاحات :28املادة 
 الاقرتاح الأسايس واقرتاحات التعديل :29املادة 
 القرارات املتخذة بشأأن اختصاصات املؤمتر :30املادة 
 تعديلحسب الاقرتاحات الإجرائية أأو اقرتاحات ال  :31املادة 
عادة النظر يف املوضوعات اليت س بق اختاذ قرار بشأأهنا :32املادة   اإ

 التصويت الفصل السادس:

 حق التصويت :33املادة 
 الأغلبية املطلوبة :34املادة 
 اشرتاط التثنية وطريقة التصويت :35املادة 
 الإجراءات املتبعة أأثناء التصويت :36املادة 
 تقس مي الاقرتاحات :37املادة 
 التصويت عىل اقرتاحات التعديل :38املادة 
 التصويت عىل اقرتاحات للتعديل تتعلق مبسأأةل واحدة ابذلات :39املادة 
 تعادل الأصوات :40املادة 

 اللغات وحمارض اجللسات الفصل السابع:

 اللغات املس تعمةل يف اللكامت الشفهية :41املادة 
 احملارض املوجزة :42املادة 
 ات اليت حترر هبا الواثئق واحملارض املوجزةاللغ :43املادة 

 اجللسات العلنية والرسية الفصل الثامن:

 جلسات املؤمتر واللجان الرئيس ية :44املادة 
 جلسات اللجان الأخرى ومجموعات العمل :45املادة 

 واملراقبون الوفود املراقبة الفصل التاسع:

 املراقبنيمركز  :46املادة 

 لنظام ادلاخيلتعديل ا الفصل العارش:

ماكنية تعديل النظام ادلاخيل :47املادة   اإ

 الوثيقة اخلتامية الفصل احلادي عرش:

 توقيع الوثيقة اخلتامية :48املادة 
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 الغرض املنشود من املؤمتر واختصاصاته وتكوينه وأأمانته الفصل الأول:

 الغرض املنشود من املؤمتر واختصاصاته :1 املادة

وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ املعين ابعامتد الغرض املنشود من املؤمتر ادلبلومايس  (1)
ليه)و  وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل وثيقة اجلديدة وعىل لحئهتا تكل الهو التفاوض عىل  "(املؤمترفامي بعد مبصطلح " املشار اإ

لهيام)و التنفيذية واعامتدهام   .(و"الالحئة التنفيذية" "الوثيقة اجلديدةامي بعد مبصطلح "ف املشار اإ

 اختصاصات املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة يه كام يأأيت: (2)

ليهاعامتد النظام ادلاخيل للمؤمتر )واملشار  "1" دخالفامي بعد بعبارة "هذا النظام"(  اإ  أأي تعديل عليه؛ واإ

 واعامتد جدول أأعامل املؤمتر؛ "2"

 8و 7و 6أأوراق الاعامتد أأو التفويض الاكمل أأو اخلطاابت أأو الواثئق الأخرى املقدمة وفقا للمواد والبت يف  "3"
 من هذا النظام؛

 ؛الوثيقة اجلديدة والالحئة التنفيذيةواعامتد  "4"

 ؛(1أأو بيان متفق عليه يف حدود الغرض الوارد يف الفقرة )أأو قرار  ةتوصيأأي واعامتد  "5"

 قة ختامية للمؤمتر؛وثي واعامتد أأية "6"

ليهوحبث لك املسائل الأخرى احملاةل  "7"  مبوجب هذا النظام أأو الواردة يف جدول أأعامهل. اإ

 تكوين املؤمتر :2 املادة

 يتكون املؤمتر مما يأأيت: (1)

لهيا)واملشار  احتاد لش بونةوفود ادلول الأعضاء يف  "1"  فامي بعد بعبارة "الوفود الأعضاء"(، اإ

لهياالأورويب )واملشار  نظمة الأفريقية للملكية الفكرية والاحتادامل د و ووف "2"  "(،ةد اخلاصو فامي بعد بعبارة "الوف اإ

املنظمة العاملية للملكية الفكرية غري الأعضاء يف احتاد لش بونة ووفود ادلول الأعضاء  ووفود ادلول الأعضاء يف "3"
لهياالأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )واملشار  غريالأمم املتحدة  يف  فامي بعد بعبارة "الوفود املراقبة"(. اإ

ىلغري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية املنظامت وممثلو  "4" املؤمتر بصفة مراقب  وغريها من املدعّوين اإ
لهيا)واملشار   "(.املراقبون" مبصطلحفامي بعد  اإ

ىليف هذا النظام  شارةالإ تعترب  (2) شارةالوفود الأعضاء  اإ ىل اإ ما مل يمت النص عىل خالف ذكل  أأيضا   ةد اخلاصو الوف اإ
 (.34و 33( و2)11 املواد انظر)

والوفود  ةد اخلاصو يشمل مصطلح "الوفود" يف هذا النظام الأنواع الثالثة من الوفود )أأي الوفود الأعضاء والوف (3)
 .املراقبني( ولكنه ل يشمل املراقبة
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 أأمانة املؤمتر :3 املادة

لهياميضطلع بأأعامل أأمانة املؤمتر املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )املشار  (1) فامي بعد مبصطلحي "املكتب  اإ
 ادلويل" و"الويبو"(.

جيوز للمدير العام للويبو ولأي موظف يف املكتب ادلويل خيتاره املدير العام للويبو أأن يشرتاك يف مناقشات املؤمتر  (2)
ىلاملنعقد يف جلسات عامة وجلانه ومجموعات معهل. وجيوز هلام، يف أأي وقت، أأن يرفعا  املؤمتر املنعقد يف جلسات عامة واىل  اإ

 مالحظات أأو اقرتاحات شفهية أأو كتابية تتعلق بأأية مسأأةل تكون موضع املناقشة. بياانت أأو جلانه ومجموعات معهل أأية

 للك جلنة ومجموعة معل. للمؤمتر وأأمينا   خيتار املدير العام للويبو من بني موظفي املكتب ادلويل أأمينا   (3)

 يوجه أأمني املؤمتر املوظفني الرضوريني للمؤمتر. (4)

وتوزيعها، كام تتكفل بتوفري الرتمجة الفورية لللكامت اليت تلقى  نسخهاق الرضورية وترمجهتا و تتكفل الأمانة بتسمل الواثئ (5)
 جناز لك أأعامل الأمانة الأخرى اليت يتطلهبا املؤمتر.، وابإ شفهيا  

عن حفظ لك واثئق املؤمتر يف حمفوظات الويبو وصيانهتا. ويتكفل املكتب ادلويل  يكون املدير العام للويبو مسؤول   (6)
 بتوزيع الواثئق الهنائية للمؤمتر بعد اختتامه.

 المتثيل الفصل الثاين:

 الوفود :4 املادة

 من املستشارين. يتكون لك وفد من مندوب واحد أأو أأكرث، وجيوز أأن يشمل عددا   (1)

 للوفد، وجيوز أأن يكون هل رئيس مناوب.يرأأس لكَّ وفد رئيس  (2)

 املراقبون :5 املادة

 واحد أأو أأكرث. جيوز أأن ميثل لكَّ مراقب ممثل  

 أأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل :6 املادة

"(، فاإن ابب 6("2)1 ويف حال اعامتد أأية وثيقة ختامية للمؤمتر )انظر املادة عىل لك وفد أأن يقدم أأوراق اعامتده. (1)
 (.2)9 ع علهيا يكون مفتوحا  لأي وفد ثبت أأن أأوراق اعامتده حصيحة وفقا  للامدةالتوقي

رفاق. وجيوز وثيقة اجلديدةالالتفويض الاكمل رضوري لتوقيع  (2)  هذا التفويض بأأوراق الاعامتد. اإ

 خطاابت التعيني :7 املادة

 وثيقة أأخرى تفيد تعييهنم. ةأأن يقدموا خطاابت تعييهنم أأو أأي نيعىل ممثيل املراقب
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 خل.اإ تقدمي أأوراق الاعامتد،  :8 املادة

لهياتقدم أأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل املشار  لهياواخلطاابت أأو الواثئق الأخرى املشار  6 يف املادة اإ ىل 7 يف املادة اإ  اإ
نأأمني املؤمتر خالل أأربع وعرشين ساعة من افتتاح املؤمتر   أأمكن. اإ

 خل.اإ  أأوراق الاعامتد، حفص :9 املادة

لهياتفحص جلنة حفص أأوراق الاعامتد املشار  (1) أأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل واخلطاابت أأو الواثئق  11 يف املادة اإ
لهياالأخرى املشار   ، وتبلغ ذكل للمؤمتر املنعقد يف جلسة عامة.7و 6 يف املادتني اإ

وراق الاعامتد والتفويض الاكمل واخلطاابت أأو الواثئق الأخرى. ويمت يبت املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة يف حصة أأ  (2)
 عىل لك حال. الوثيقة اجلديدةذكل يف أأقرب وقت ممكن، وقبل اعامتد 

 املشاركة املؤقتة :10 املادة

ىلملا هو منصوص عليه يف هذا النظام،  بصفة مؤقتة يف مداولت املؤمتر طبقا   يشرتكواأأن وللمراقبني حيق للوفود  أأن يمت  اإ
 أأو واثئق التعيني الأخرى. موخطاابت تعييهن البت يف أأوراق اعامتدمه

 اللجان ومجموعات العمل الفصل الثالث:

 جلنة حفص أأوراق الاعامتد :11 املادة

 للمؤمتر جلنة لفحص أأوراق الاعامتد. (1)

جلسة عامة من بني الوفود الأعضاء. ول تتكون جلنة حفص أأوراق الاعامتد من س بعة وفود أأعضاء ينتخهبا املؤمتر يف  (2)
 يف جلنة حفص أأوراق الاعامتد. كون عضوا  تأأن  ةد اخلاصو حيق للوف

 اللجان الرئيس ية ومجموعات العمل :12 املادة

للمؤمتر جلنتان رئيسيتان. وتتكفل اللجنة الرئيس ية الأوىل بأأن تقرتح عىل املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة الأحاكم  (1)
لهياتوصيات أأو قرارات أأو بياانت متفق علهيا ومشار  ةوأأي والالحئة التنفيذية للوثيقة اجلديدةية املوضوع  "، 5("2)1 يف املادة اإ

الأخرى يك  الوثيقة اجلديدةأأحاكم يك يعمتدها. وتتكفل اللجنة الرئيس ية الثانية بأأن تقرتح عىل املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة ل
 .يعمتدها

 اللجنتني الرئيس يتني من لك الوفود الأعضاء.تتأألف لك من  (2)

جيوز للك من اللجنتني الرئيس يتني أأن تؤلف مجموعات معل. وعندما تؤلف جلنة رئيس ية مجموعة معل، علهيا أأن حتدد  (3)
 همامهتا وتقرر عدد أأعضاهئا، وتنتخهبا من بني الوفود الأعضاء.
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 جلنة الصياغة :13 املادة

 .للمؤمتر جلنة للصياغة (1)

يف جلسة الأعضاء املنتخبني ينتخب املؤمتر منتخبا  ومن عضوين حبمك منصهبام. و  عضوا   12تتكون جلنة الصياغة من  (2)
 حبمك منصهبام.عضوين اللجنتني الرئيس يتني  ا  رئيس . ويكونعامة من بني الوفود الأعضاء

حسب طلب أأي من اللجنتني الرئيس يتني. تعد جلنة الصياغة مرشوعات النصوص وتقدم املشورة بشأأن صياغهتا  (3)
مناتغري جلنة الصياغة جوهر النصوص املعروضة علهيا،  ول تنسق وتراجع صياغة لك النصوص اليت تعرضها علهيا أأي من  واإ

 .اللجنتني الرئيس يتني، وتعرض النصوص املراجعة هبذا الشلك عىل اللجنة الرئيس ية املعنية للموافقة علهيا هنائيا  

 جلنة التوجيه :14 املادة

 للمؤمتر جلنة للتوجيه. (1)

تتكون جلنة التوجيه من رئيس املؤمتر ونوابه ورئيس جلنة حفص أأوراق الاعامتد ورئييس اللجنتني الرئيس يتني ورئيس  (2)
 جلنة الصياغة. ويرتأأس اجامتعات جلنة التوجيه رئيس املؤمتر.

أأعامل املؤمتر، واختاذ القرارات املناس بة لزايدة تقدم تكل الأعامل،  جتمتع جلنة التوجيه حسب احلاجة لس تعراض تقدم (3)
 مبا يف ذكل عىل وجه اخلصوص القرارات املتعلقة بتنس يق اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات اللجان ومجموعات العمل.

 "(.6("2)1 املادةانظر مؤمتر )تقرتح جلنة التوجيه نص أأية وثيقة من واثئق املؤمتر اخلتامية لعامتده يف جلسة عامة لل (4)

 أأعضاء املاكتب الفصل الرابع:

 انتخاب أأعضاء املاكتب والأس بقية بني نواب الرئيس :15 املادة

 نواب للرئيس. وس بعةيكون للمؤمتر رئيس  (1)

 يكون للك من جلنة حفص أأوراق الاعامتد واللجنتني الرئيس يتني وجلنة الصياغة رئيس وانئبان للرئيس. (2)

 يكون لأية مجموعة معل رئيس وانئبان للرئيس. (3)

ينتخب املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة برئاسة املدير العام للويبو رئيسه مث ينتخب برئاسة رئيسه نواب الرئيس وأأعضاء  (4)
 مكتب جلنة حفص أأوراق الاعامتد واللجنتني الرئيس يتني وجلنة الصياغة.

 مجموعة العمل اليت تؤلفها.تنتخب لك جلنة رئيس ية أأعضاء مكتب  (5)

تتوقف الأس بقية بني نواب رئيس أأية هيئة )املؤمتر أأو جلنة حفص أأوراق الاعامتد أأو اللجنتني الرئيس يتني أأو أأية  (6)
مجموعة معل أأو جلنة الصياغة( عىل املاكن اذلي يشغهل امس دوةل لك مهنم يف قامئة الوفود الأعضاء املوضوعة حسب الرتتيب 

. ويسمى انئب الرئيس اذلي هل رعةابلق امسه املؤمتريسحب رئيس  يابلوفد العضو اذل بدءا   فرنيس لأسامء ادلولالهجايئ ال
 ."ذا الأس بقية"الأس بقية عىل سائر نواب الرئيس الآخرين لهيئة ما انئب الرئيس 
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 الرئيس ابلنيابة :16 املادة

 الاجامتع ابلنيابة انئب الرئيس ذو الأس بقية.يف حاةل غياب الرئيس عن أأحد الاجامتعات، يرتأأس ذكل  (1)

 ابلنيابة. يف حاةل غياب لك أأعضاء مكتب هيئة ما عن أأحد اجامتعات تكل الهيئة، تنتخب تكل الهيئة رئيسا   (2)

بدال :17 املادة  الرئيس اإ

ذا  تعذر عىل أأي رئيس أأن ميارس همامته خالل املدة املتبقية للمؤمتر، تعني انتخاب رئيس جديد. اإ

 اشرتاك الرؤساء يف التصويت :18 املادة

ليهل يشرتك يف التصويت أأي رئيس منتخب أأو رئيس ابلنيابة )ويشار  (1) فامي بعد بعبارة "رئيس اجللسة"(. وجيوز لأي  اإ
آخر يف وفده أأن يصوت ابمس ذكل الوفد.  عضو أ

ذا (2)  د تصويت لك الوفود الأخرى.اكن رئيس اجللسة العضو الوحيد يف وفده، جاز هل أأن يصوت، ولكن بع اإ

 سري العمل الفصل اخلامس:

 النصاب القانوين :19 املادة

جيب توفر النصاب القانوين يف اجللسات العامة للمؤمتر. ويتكون هذا النصاب من نصف عدد الوفود الأعضاء املمثةل  (1)
 (.3) يف املؤمتر، مع مراعاة الفقرة

عات أأية جلنة من اللجان )جلنة حفص أأوراق الاعامتد واللجنتني الرئيس يتني وجلنة جيب توفر النصاب القانوين يف اجامت (2)
 الصياغة وجلنة التوجيه( وأأي من مجموعات العمل. ويتكون النصاب من نصف عدد أأعضاء اللجنة أأو مجموعة العمل.

من نصف عدد الوفود الأعضاء اليت  الوثيقة اجلديدةيتكون النصاب القانوين للمؤمتر املنعقد يف جلسة عامة لعامتد  (3)
 رأأى املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة أأن أأوراق اعامتدها سلمية.

 السلطات العامة لرئيس اجللسة :20 املادة

يعلن رئيس اجللسة افتتاح الاجامتعات واختتاهما، ويدير املناقشات، ويعطي حق الالكم، ويطرح أأية مسأأةل  (1)
عن ممارسة السلطات اخملوةل هل يف املواد الأخرى من هذا النظام. ويبت رئيس اجللسة يف  ال  للتصويت، ويعلن القرارات، فض

 ويسهر عىل حفظ النظام رشط مراعاة هذا النظام. الإجراءاتنقاط النظام، ويراقب 

ملرات اليت جيوز لرئيس اجللسة أأن يقرتح عىل الهيئة اليت يرأأسها حتديد الوقت اخملصص للك متلكم أأو حتديد عدد ا (2)
قفالجيوز فهيا للك وفد أأن يتلكم بشأأن أأية مسأأةل أأو  قامئة املتلكمني أأو اختتام املناقشات. كام جيوز هل أأن يقرتح وقف  اإ

الاجامتع أأو تأأجيهل أأو تأأجيل مناقشة أأية مسأأةل حمل النقاش. وتعترب تكل الاقرتاحات اليت يتقدم هبا رئيس اجللسة معمتدة ما 
 ر.مل ترفض عىل الفو 



LI/DC/2 
9 
 
 

 اللكامت :21 املادة

ذنعىل  ل جيوز لأي خشص أأن يتلكم دون احلصول مس بقا   (1) ، يعطي 23و 22 من رئيس اجللسة. ومع مراعاة املادتني اإ
بداهئمرئيس اجللسة اللكمة للمتلكمني حسب ترتيب   الرغبة يف الالكم. اإ

ىلجيوز لرئيس اجللسة أأن يدعو املتلكم  (2) ذاالزتام النظام  اإ  اكنت مالحظاته ل تتعلق ابملوضوع حمل النقاش. اإ

عطاءالأس بقية يف  :22 املادة  اللكمة اإ

متنح الأس بقية عادة للوفود الأعضاء اليت تطلب اللكمة عىل الوفود املراقبة اليت تطلب اللكمة، ومتنح الأس بقية عادة  (1)
 .املراقبنيلهاتني الفئتني عىل 

 جلنة أأو مجموعة معل خالل املناقشات اليت تتعلق بأأعامل جلنته أأو مجموعة معهل.جيوز منح الأس بقية لرئيس أأية  (2)

 بأأية بياانت أأو مالحظات أأو مقرتحات. لالإدلءجيوز منح الأس بقية للمدير العام للويبو أأو ممثهل  (3)

 نقاط النظام :23املادة 

لهذا  بت رئيس اجللسة فهيا عىل الفور وفقا  خالل مناقشة أأية مسأأةل، جيوز لأي وفد عضو أأن يثري نقطة نظام، وي  (1)
النظام. وجيوز للك وفد عضو أأن يطعن يف قرار رئيس اجللسة. ويطرح الطعن للتصويت عىل الفور، ويظل قرار رئيس 

 ما مل تمت املوافقة عىل الطعن. اجللسة انفذا  

 لكم يف جوهر املوضوع حمل النقاش.( أأن يت1ل جيوز للوفد العضو اذلي يثري نقطة نظام مبوجب حمك الفقرة ) (2)

 حتديد مدة الالكم :24املادة 

جيوز لرئيس اجللسة يف أأي اجامتع من الاجامتعات أأن يقرر حتديد مدة الالكم املسموح هبا للك متلكم وعدد املرات اليت 
ذاجيوز فهيا للك وفد أأو لك مراقب الالكم يف أأية مسأأةل.  اكنت املناقشة حمدودة الزمن واستنفد الوفد أأو املراقب الوقت  واإ

بطاءاخملصص هل، تعني عىل رئيس اجللسة دعوته دون  ىل اإ  مراعاة النظام. اإ

قفال :25املادة   قامئة املتلكمني اإ

قفالوأأن يقرر  عند مناقشة أأية مسأأةل، جيوز لرئيس اجللسة أأن يعلن قامئة املشرتكني اذلين أأبدوا رغبهتم يف الالكم، (1)  اإ
نالقامئة بشأأن تكل املسأأةل. وجيوز لرئيس اجللسة مع ذكل أأن مينح حق الرد لأي متلكم  نتيجة للكمة  أأصبح ذكل حمبذا   اإ

قفالأألقيت بعد   قامئة املتلكمني. اإ

 .23لأحاكم املادة  (، وفقا  1جيوز الطعن يف لك قرار يتخذه رئيس اجللسة مبوجب الفقرة ) (2)

 أأجيل املناقشات أأو اختتاهمات :26املادة 

آخر عن  جيوز للك وفد عضو أأن يقرتح يف أأي وقت تأأجيل مناقشة أأية مسأأةل حمل نقاش أأو اختتاهما، سواء عرب مشرتك أ
ىل وابلإضافةرغبته يف الالكم أأو ل.  ذنصاحب اقرتاح تأأجيل املناقشة أأو اختتاهما، ل مينح  اإ الالكم بشأأن ذكل الاقرتاح  اإ
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ل واحد للتثنية عليه ولوفدين عضوين ملعارضته، مث يطرح الاقرتاح فورا للتصويت. وجيوز لرئيس اجللسة أأن  لوفد عضو اإ
 حيدد الوقت املسموح به للمتلكمني بناء عىل هذه املادة.

 وقف الاجامتع أأو تأأجيهل :27املادة 

 جيوز مناقشة ملل ذكل الاقرتاح، عند مناقشة أأي موضوع، جيوز لأي وفد عضو أأن يقرتح وقف الاجامتع أأو تأأجيهل. ول
منا  يتعني طرحه للتصويت عىل الفور. واإ

 وحمتوى اللكامت اليت تلقى بشأأن تكل الاقرتاحات الإجرائيةترتيب الاقرتاحات  :28املادة 

و ، تكون لالقرتاحات اتلية اذلكر الأس بقية حسب الرتتيب الوارد أأدانه عىل لك املقرتحات أأ 23مع مراعاة املادة  (1)
 الاقرتاحات الأخرى املطروحة عىل الاجامتع:

 وقف الاجامتع، "1"

 تأأجيل الاجامتع، "2"

 تأأجيل مناقشة املسأأةل حمل النقاش، "3"

 اختتام مناقشة املسأأةل حمل النقاش. "4"

جرايئل جيوز لأي وفد عضو أأعطيت هل اللكمة بشأأن اقرتاح  (2) لأأن يتلكم  اإ هل أأن بشأأن ذكل الاقرتاح، ول جيوز  اإ
 يتلكم بشأأن جوهر املوضوع حمل النقاش.

 الاقرتاح الأسايس واقرتاحات التعديل :29املادة 

الوثيقة أأساس املناقشات يف املؤمتر، ويكون نص مرشوع  LI/DC/4والوثيقة  LI/DC/3 الوثيقةتكون  )أأ( (1)
 مبثابة "الاقرتاح الأسايس". املذكورتني الوثيقتنييف  الواردان اجلديدة ونص مرشوع الالحئة التنفيذية

ذا )ب( ىلتضمن الاقرتاح الأسايس ابلنس بة  اإ  الوثيقة اجلديدة أأو الالحئة التنفيذيةأأي حمك من أأحاكم مرشوع  اإ
دراجوحل بديل يقيض بعدم  أأكرثنص واحد أأو  يف شلك، أأو أأكرثنصني أأو  يف شلك أأكرثحلني بديلني أأو  احلمك،  اإ

، وتكون احللول البديةل متساوية من حيث املركز. وجتري وغريهامأألف وابء  نيرففان احللول البديةل حتدد ابحل
آن واحد.  ذااملناقشات حول احللول البديةل يف أ ىلومل تتوصل الوفود  اكن التصويت رضوراي   واإ اتفاق عام بشأأن احلل  اإ

ىلن لك وفد عضو يدعى اإ البديل اذلي ينبغي التصويت عليه يف أأول الأمر، ف ل اذلي يفضهل من بني احللني بيان احل اإ
. ويطرح للتصويت أأول  احلل البديل اذلي يسانده أأكرب عدد من الوفود الأعضاء ابملقارنة الثنني أأو الأكرثالبديلني 

 ابحلل البديل الآخر أأو احللول البديةل الأخرى.

ذا )ج( وضوع بني قوسني مربعني تضمن الاقرتاح الأسايس لكامت وضعت بني قوسني مربعني، فان النص غري امل اإ
ذاللتعديل  من الاقرتاح الأسايس. أأما اللكامت املوضوعة بني قوسني مربعني، فتعترب اقرتاحا   يعترب وحده جزءا   قدمت  اإ

 (.2كام هو منصوص عليه يف الفقرة )

 جيوز للك وفد عضو أأن يقرتح تعديل الاقرتاح الأسايس. (2)
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. واملراقبنيعهنا عىل الوفود  لأمني الهيئة املعنية. وتوزع الأمانة نسخا   وتسملّ  كتابيا   اقرتاحات التعديل مبدئيا   تقّدم (3)
لوكقاعدة عامة، ل تؤخذ اقرتاحات التعديل بعني الاعتبار ول تناقش ول تطرح للتصويت يف أأي اجامتع  ذا اإ وزعت نسخ  اإ

ة أأن يسمح بأأخذ أأي اقرتاح للتعديل بعني الاعتبار جيوز لرئيس اجللسو عهنا قبل النظر فهيا بثالث ساعات عىل الأقل. 
 أأو وزعت قبل النظر فيه بأأقل من ثالث ساعات. الإطالقومناقش ته حىت لو مل توزع نسخ عنه عىل 

 القرارات املتخذة بشأأن اختصاصات املؤمتر :30املادة 

ذا (1) ّّن عليه حسب الأصول لأنه ل يدخل يف يفيد أأنه ل ينبغي للمؤمتر النظر يف اقرتاح مل قدم وفد عضو اقرتاحا   اإ
اختصاص املؤمتر، وجب أأن يكون اقرتاح الوفد العضو موضع قرار من املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة قبل النظر يف الاقرتاح 

 املثّّن عليه.

ذا (2) ليهقدم الاقرتاح املشار  اإ حالتهامة، وجب ( أأعاله يف أأية هيئة خالف املؤمتر املنعقد يف جلسة ع1يف الفقرة ) اإ ىل اإ  اإ
 املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة للبت فيه.

 أأو اقرتاحات التعديل الإجرائيةحسب الاقرتاحات  :31املادة 

جرايئجيوز للك وفد عضو تقدم ابقرتاح  أأو ابقرتاح للتعديل أأن يسحب اقرتاحه يف أأي وقت قبل بدء التصويت عليه،  اإ
آخر  رشط أأل يكون موضع اقرتاح للتعديل تقدم آخر. وجيوز أأن يتقدم وفد عضو أ بذكل الاقرتاح  جمددا  به وفد عضو أ

 املسحوب.

عادة :32املادة   النظر يف املوضوعات اليت س بق اختاذ قرار بشأأهنا اإ

ذا لها أأن تعيد النظر فيه ما مل تقرر خالف ذكل الأغلبية املطبقة مبوجب  جازموضوع معني،  يف اختذت هيئة ما قرارا   اإ
ىل وابلإضافة". 2("2)34 املادة عادةصاحب اقرتاح  اإ لالنظر يف املوضوع، ل يؤذن الالكم بشأأن الاقرتاح  اإ لوفد عضو  اإ

 واحد للتثنية عليه ولوفدين عضوين ملعارضته، مث يطرح الاقرتاح للتصويت عىل الفور.

 التصويت الفصل السادس:

 حق التصويت :33املادة 

للك وفد عضو احلق يف التصويت، ويكون هل صوت واحد، ول جيوز هل أأن ميثل أأحدا سواه، كام ل جيوز هل أأن  (1)
ليصوت   ابمسه. اإ

عند  ةد اخلاصو حبق التصويت، ول تشمل عبارة "الوفود الأعضاء" الوف ةد اخلاصو متتع الوفت ل (، 3) مع مراعاة الفقرة (2)
 من هذا النظام. 34 واملادة( من هذه املادة 1) تطبيق الفقرة

، أأن ميارس حقوق التصويت اليت تمتتع هبا ادلول اليت ميثلها املنظمة احلكومية ادلوليةوفد خاص، حتت سلطة ي لأ  (3)
 يف املؤمتر ادلبلومايس مع مراعاة ما ييل: واملمثةلادلولية  املنظمة احلكوميةالأعضاء يف 

ادلولية اليت  املنظمة احلكوميةليس للوفد اخلاص أأن ميارس حقوق التصويت اليت تمتتع هبا ادلول الأعضاء يف  "1"
ذا  ،حصيحمارست ادلول الأعضاء حقوقها يف التصويت، والعكس  ميثلها اإ
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ملنظمة ال يتجاوز عدد الأصوات اليت يديل هبا وفد خاص، يف أأي حال من الأحوال، عدد ادلول الأعضاء يف  "2"
 املمثةل يف املؤمتر ادلبلومايس واحلارضة أأثناء التصويت واليت حيق لها الاشرتاك يف التصويت.ادلولية اليت ميثلها و  احلكومية

 الأغلبية املطلوبة :34املادة 

 تتخذ لك قرارات الهيئات اكفة ابلتفاق العام لكام أأمكن ذكل. (1)

ذا (2) ىلاس تحال التوصل  اإ اتفاق عام، فان القرارات اتلية اذلكر تؤخذ بأأغلبية ثليث أأصوات الوفود الأعضاء احلارضة  اإ
 واملصوتة:

 اعامتد املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة لهذا النظام ولأية تعديالت عليه لحقة لعامتده، "1"

عادةوقرار أأية هيئة بشأأن  "2"  ،32 للامدة النظر يف مسأأةل اكنت حمل قرار، وفقا   اإ

 ،والالحئة التنفيذية وثيقة اجلديدةعامة للواعامتد املؤمتر املنعقد يف جلسة  "3"

 أأما سائر قرارات الهيئات اكفة، فتؤخذ ابلأغلبية البس يطة للوفود الأعضاء احلارضة واملصوتة.

حي عن بصوت اجيايب أأو سليب. ول يؤخذ يف حساب الأصوات الامتناع الرص الإدلءيقصد بلكمة "تصويت"  (3)
 التصويت وعدم الاشرتاك يف التصويت.

 اشرتاط التثنية وطريقة التصويت :35املادة 

لل تطرح للتصويت اقرتاحات التعديل اليت يتقدم هبا أأي وفد عضو  (1) ذا اإ آخر عىل الأقل. اإ  ثّن علهيا وفد عضو أ

مبناداة الأسامء ويثين عليه وفد عضو جيري التصويت عىل أأية مسأأةل برفع الأيدي، ما مل يطلب وفد عضو التصويت  (2)
آخر عىل الأقل. وجيري التصويت يف تكل احلاةل مبناداة الأسامء تبعا   بدوةل  للرتتيب الهجايئ لأسامء ادلول ابلفرنس ية، بدءا   أ

 الوفد العضو اليت يسحب رئيس اجللسة امسها ابلقرعة.

 املتبعة أأثناء التصويت الإجراءات :36املادة 

لعلن رئيس اجللسة بدء التصويت، ل جيوز مقاطعة التصويت ي أأن بعد (1) جراءاتنقطة نظام بشأأن  لإاثرة اإ التصويت  اإ
 اجلاري.

جيوز لرئيس اجللسة أأن يسمح لأي وفد عضو برشح أأس باب تصويته أأو امتناعه عن التصويت، سواء قبل التصويت  (2)
 أأو بعده.

 تقس مي الاقرتاحات :37املادة 

ذاأأن يقرتح التصويت عىل أأجزاء من الاقرتاح الأسايس أأو من أأي اقرتاح للتعديل بصورة منفصةل. جيوز لأي وفد عضو   واإ
ض عىل طلب التقس مي، فان اقرتاح التقس مي يطرح للتصويت.  ىل وابلإضافةاعرتر صاحب اقرتاح التقس مي، يرصح ابلالكم  اإ

ذاملعارضته. عن ذكل الاقرتاح لوفد عضو واحد فقط للتثنية عليه ولوفدين عضوين  أأقر اقرتاح التقس مي، فان لك أأجزاء  واإ
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ذاالاقرتاح الأسايس أأو اقرتاح التعديل اليت اعمتدت عىل حدة تطرح من جديد للتصويت علهيا مجةل.  رفضت لك عنارص  واإ
 مجةل. منطوق الاقرتاح الأسايس أأو اقرتاح التعديل، فان الاقرتاح الأسايس أأو اقرتاح التعديل يعد مرفوضا  

 التصويت عىل اقرتاحات التعديل :38املادة 

 يطرح لك اقرتاح للتعديل عىل التصويت قبل التصويت عىل النص اذلي يتعلق به. (1)

دلرجة ابتعاد جوهرها عن النص املذكور.  جيري التصويت عىل اقرتاحات التعديل اليت تتعلق بنص واحد ابذلات تبعا   (2)
ذاعنه. ومع ذكل،  عنه، ويصوت يف هناية الأمر عىل الاقرتاح الأقل بعدا   عدا  عىل الاقرتاح الأكرث ب فيصوت أأول   اكن اعامتد  اإ

آخر أأو النص  آخر للتعديل أأو رفض النص الأصيل، فان ذكل الاقرتاح ال أأي اقرتاح للتعديل يعين ابلرضورة رفض اقرتاح أ
 الأصيل ل يطرح للتصويت.

ذا (3)  بشأأن نص واحد ابذلات، فان النص املعدل هبذا الشلك يطرح للتصويت. اعمتد اقرتاح واحد أأو أأكرث للتعديل اإ

ىللك اقرتاح يريم  (4) جراء اإ ضافة اإ  للتعديل. أأو حذف يف نص ما يعد اقرتاحا   اإ

 التصويت عىل اقرتاحات للتعديل تتعلق مبسأأةل واحدة ابذلات :39املادة 

ذا، 38 مع مراعاة املادة لرتتيب تقدميها  نه يتعني طرح الاقرتاحات للتصويت تبعا  فاإ اكنت مسأأةل ما موضع اقرتاحني أأو أأكرث،  اإ
 ما مل تقرر الهيئة املعنية خالف ذكل.

 تعادل الأصوات :40املادة 

ذا(، 2مع مراعاة الفقرة ) (1) قرتاح تعادلت الأصوات عند التصويت عىل مسأأةل يتطلب اعامتدها أأغلبية بس يطة، فان الا اإ
 .يعد مرفوضا  

ذا (2) تعادلت الأصوات عند التصويت عىل اقرتاح يتعلق ابنتخاب خشص ما عضوا يف أأحد املاكتب، فان الاقرتاح  اإ
ذا يطرح للتصويت جمددا   ىلاحتفظ ابملرحش نفسه،  اإ آخر للمنصب املعين. اإ  أأن يمت اعامتد الاقرتاح أأو رفضه أأو انتخاب خشص أ

 ارض اجللساتاللغات وحم الفصل السابع:

 اللغات املس تعمةل يف اللكامت الشفهية :41املادة 

أأو  أأو الربتغالية نلكزييةالإ س بانية أأو لإ (، تلقى اللكامت الشفهية يف اجامتعات الهيئات ابللغة ا2مع مراعاة الفقرة ) (1)
الروس ية و  نلكزييةوالإ  س بانيةلإ ا الروس ية أأو الصينية أأو العربية أأو الفرنس ية، وتوفر الأمانة الرتمجة الفورية لها ابللغات

 الفرنس ية.و العربية و الصينية و 

لجيوز لأية جلنة أأو مجموعة معل أأن تقرر العدول عن الرتمجة الفورية أأو قرصها عىل عدد أأقل من اللغات املشار  (2) يف  هيااإ
ذا(، 1الفقرة )  مل يعرتض عىل ذكل أأي عضو من أأعضاهئا. اإ
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 احملارض املوجزة :42املادة 

يضع املكتب ادلويل حمارض موجزة مؤقتة للجلسات العامة للمؤمتر ولجامتعات اللجنتني الرئيس يتني، ويوفرها يف أأقرب  (1)
خطاوقت ممكن بعد اختتام املؤمتر للك املتلكمني اذلين يتولون  دخالاملكتب ادلويل بأأي اقرتاح بشأأن  راإ أأي تغيري عىل  اإ

 لكامهتم الواردة يف احملارض، خالل شهرين اعتبارا من اترخي توفري احملارض هلم.

 ينرش املكتب ادلويل احملارض املوجزة الهنائية يف الوقت املناسب. (2)

 اللغات اليت حترر هبا الواثئق واحملارض املوجزة :43املادة 

ىلم الاقرتاحات الكتابية تقد (1) نلكزيية أأو الروس ية أأو الصينية أأو العربية أأو الفرنس ية. لإ س بانية أأو االإ الأمانة ابللغة  اإ
 نلكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية.والإ س بانية الإ وتوزعها الأمانة ابللغات 

لكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية. وتوزع نس بانية والإ توزع تقارير اللجان ومجموعات العمل ابللغات الإ  (2)
مانة ابللغتني الإ  الإعالميةالواثئق   س بانية والروس ية والصينية والعربية حيامث أأمكن.نلكزيية والفرنس ية، وابلإ للأ

ذاحترر احملارض املوجزة املؤقتة ابللغة اليت اس تعملها املتلكم  )أأ( (3) نلكزيية أأو الفرنس ية. لإ أأو االإس بانية  اكنت اللغة اإ
ذاأأما   نلكزيية أأو اللغة الفرنس ية حسب ما يقرر املكتب ادلويل.لإ اس تعمل املتلكم لغة أأخرى، فان لكمته حترر سواء ابللغة ا اإ

 لروس ية والصينية والعربية حيامث أأمكن.ابس بانية ولإ او  نلكزيية والفرنس يةلإ ا غاتتوفر احملارض املوجزة الهنائية ابلل )ب( 

 اجللسات العلنية والرسية الفصل الثامن:

 جلسات املؤمتر واللجان الرئيس ية :44املادة 

تكون اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات اللجنتني الرئيس يتني علنية، ما مل يقرر املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة أأو اللجنة 
 الرئيس ية املعنية خالف ذكل.

 ات العملجلسات اللجان الأخرى ومجموع :45املادة 

لمجموعة معل علنية  ةل تكون جلسات جلنة حفص أأوراق الاعامتد وجلنة الصياغة وجلنة التوجيه وجلسات أأي لأعضاء اللجنة  اإ
 أأو مجموعة العمل املعنية والأمانة.

 واملراقبونالوفود املراقبة  الفصل التاسع:

 مركز املراقبني :46املادة 

 وأأن تديل فهيا ببياانت شفهية. اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات اللجنتني الرئيس يتنيجيوز للوفود املراقبة أأن حترض  (1)

، خالل تكل يدلواأأن هلم اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات اللجنتني الرئيس يتني. وجيوز حيرضوا أأن للمراقبني جيوز  (2)
 عىل دعوة رئيس اجللسة.، بناء ماجللسات، ببياانت شفهية بشأأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أأنشطهت
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بشأأن املسائل اليت تدخل املراقبون تقدم هبا الوفود املراقبة أأو ي توزع الأمانة عىل املشرتكني البياانت الكتابية اليت  (3)
 وتتعلق بأأعامل املؤمتر. وتوفر الأمانة تكل البياانت ابلمكية وابللغات اليت قدمت هبا.م خباصة يف جمال اختصاصه

 تعديل النظام ادلاخيل الفصل العارش:

ماكنية :47املادة   تعديل النظام ادلاخيل اإ

 جيوز للمؤمتر املنعقد يف جلسة عامة تعديل هذا النظام، ابس تثناء هذه املادة.

 الوثيقة اخلتامية الفصل احلادي عرش:

 توقيع الوثيقة اخلتامية :48املادة 

ذا هنااعمتدت وثيقة ختامية،  اإ  الأعضاء للتوقيع علهيا تكون متاحة للك الوفود فاإ

 

 ]هناية الوثيقة[


