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 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٧جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت٤البند 

 اعتماد النظام الداخلي

مشـروع النظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي الثالث للدول        
 استعمال أسلحـة تقليدية  األطـراف يف اتفاقية حظر أو تقييد        

 معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر 

مقدم بتوصية من فريق اخلرباء احلكوميني للدول األطراف يف اتفاقية          
 حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة          

 الضرر أو عشوائية األثر 

 الفصل األول

 التمثيل ووثائق التفويض

 تشكيل الوفود

 ١املادة 

سلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها     أجيـوز لكل دولة طرف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال             -١ 
وجيوز .  أن ُتَمثّل يف املؤمتر االستعراضي     )"االتفاقية"وُيشار إليها فيما يلي باسم      (مفرطة الضرر أو عشوائية األثر      
 . بصفة مراقباركةملشللدول غري األطراف يف االتفاقية ا

ركة يف املؤمتر من رئيس للوفد وغريه من املمثلني واملمثلني املناوبني           ايـتألف وفد كل دولة مش      -٢ 
 .واملستشارين الذين يتطلبهم األمر

 تسمية ممثلني

 ٢املادة 

 . بناء على تسمية رئيس الوفد لهجيوز ألي ممثل مناوب أو مستشار أن يعمل ممثالً 
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 فويضتقدمي وثائق الت

 ٣املادة 

تقـدم وثـائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمني العام للمؤمتر يف موعد ال      
 إىل األمني العام    ويقّدم أي تغيري الحق يف تشكيل الوفد أيضاً       .  ساعة بعد افتتاح املؤمتر    ٢٤يـتجاوز إن أمكـن      

 .س الدولة أو احلكومة وإما عن وزير الشؤون اخلارجيةوتصدر وثائق التفويض إما عن رئي. للمؤمتر

 جلنة وثائق التفويض

 ٤املادة 

 .من مخسة أعضاء ينتخبهم املؤمتر بناء على اقتراح الرئيستتألف  جلنة لوثائق التفويض تشكّل -١ 

 . إىل املؤمتر تفويض املمثلني وتقدم تقريراًبفحص وثائق جلنة وثائق التفويض تقوم -٢ 

 ة املؤقتةاملشارك

 ٥املادة 

 . يف أعمال املؤمتر إىل أن يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهم مؤقتاًاملشاركةحيق للممثلني  

 الفصل الثاين

 أعضاء املكتب

 ابـاالنتخ

 ٦املادة 

نواب للرئيس وكذلك رئيساً    عشرة   و  رئيساً  من بني الدول األعضاء املشاركة يف املؤمتر       ينتخـب املؤمتر   
الرؤساء وُينتخب هؤالء .  لكل جلنة من اللجان الرئيسية الثالث وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويضونائباً للرئيس

 .١٠على حنو يكفل الطابع التمثيلي ملكتب املؤمتر املنصوص عليه يف املادة ونواب الرؤساء 

 الرئيس بالنيابة

 ٧املادة 

 جزء منها فإنه يسمي أحد نواب       أي عن    أو اتلسإحدى اجل تغيبه عن   لإذا رأى الرئيس ضرورة      -١ 
 .الرئيس ليقوم مقامه

 . من واجباتى الرئيسلنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما عل -٢ 
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 تغيري الرئيس

 ٨املادة 

 . أداء وظائفه قادراً علىالرئيسمل يعد ُينتخب رئيس جديد إذا  

 اشتراك الرئيس يف اختاذ القرارات

 ٩ملادة ا

 أن  لـهرك يف اختاذ القرارات ولكن جيوز       اال جيـوز للرئـيس أو نائب الرئيس الذي يقوم مقامه أن يش             
 . منه بدالًللقيام بذلك آخر من وفده يسمي عضواً

 الفصل الثالث

 املكتب

 لـالتشكي

 ١٠املادة 

اللجان ونواب رؤساء   ورؤساء   العشرة يتوىل الرئاسة، ونواب الرئيس      الذييـتألف املكتب من الرئيس،       
 .الرئيسية وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويض

 األعضاء البديلون

 ١١املادة 

 . يف حالة غيابهليقوم مقامه من وفده جيوز للرئيس أو أحد نواب الرئيس أن يسمي عضواً -١ 

ئق حدى اللجان الرئيسية أو جلنة الصياغة أو جلنة وثا        إإذا مـا تغيـب رئـيس أو نائب رئيس            -٢ 
جاز لـه أن يسّمي    تعذر ذلك   ومىت   عنه،    من مكتب جلنته ليكون بديالً     آخرالـتفويض، عليه أن يسمي عضواً       

 يف اختاذ القرارات إذا كان من املشاركة احلق يف لـهل ليس ـولكن هذا البدي.  عنهمن اللجنة ليكون بديالًعضواً 
 .نفس الوفد الذي ينتمي إليه عضو آخر يف مكتب املؤمتر

 يس املكتبرئ

 ١٢املادة 

 .يتوىل الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس يف حالة غيابه، رئاسة مكتب املؤمتر 
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 الوظائف

 ١٣املادة 

 مبساعدة الرئيس يف    ،باإلضافة إىل الوظائف األخرى املنصوص عليها يف هذا النظام        يقـوم مكتب املؤمتر،      
 . مبا يقرره املؤمترعماله رهناً ويكفل تنسيق أتصريف أعمال املؤمتر عموماً

 الفصل الرابع

 األمانة

 واجبات األمني العام

 ١٤املادة 

أعماله هبذه الصفة يف كل جلسات املؤمتر وجلانه        العام    األمني يتوىلو .يكـون للمؤمتر أمني عام     -١ 
 . من األمانة يقوم مقامه يف هذه اجللسات وله أن يسمي عضواً،وأفرقته العاملة

 . الفرعيةهليئاته املوظفني الالزمني للمؤمتر واإلشراف على األمني العام للمؤمتر يتوىل -٢ 

 واجبات األمانة

 ١٥ املادة

 : هلذا النظام، مبا يليتقوم أمانة املؤمتر، وفقاً 

  يف اجللسات؛ اليت تلقىتوفري الترمجة الشفوية للكلمات )أ( 

 زيعها؛ وثائق املؤمتر وترمجتها واستنساخها وتوتلقي )ب( 

  اليت يعتمدها املؤمتر، مبا يف ذلك وثيقته اخلتامية وكل وثائقه الرمسية؛وثائقنشر وتعميم ال )ج( 

 ؛ وتعميمهاإعداد احملاضر املوجزة للجلسات العامة )د( 

 إعداد التسجيالت الصوتية للجلسات ووضع الترتيبات حلفظها؛  )ه( 

 املؤمتر يف حمفوظات األمم املتحدة؛ وثائق ون سجالتترتيبات حلفظ وصال اختاذ )و( 

 .أعمال أخرى فيما يتصل خبدمة املؤمتر ما يلزم من  بأداء كلالقيام عموماً )ز( 
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 التكاليف

 ١٦املادة 

ـ    ركة يف املؤمتر االستعراضي تكاليف املؤمتر االستعراضي وفقاً       ا الدول األطراف يف االتفاقية املش     تحملت
قات األمم املتحدة بعد تعديله ملراعاة االختالفات يف العدد بني عضوية األمم            جلـدول األنصبة املقررة لقسمة نف     

وتشارك الدول اليت ليست دوالً أطرافاً يف االتفاقية وتقبل الدعوة          .  الدول األطراف يف املؤمتر    ومشاركةاملـتحدة   
 . أنصبة األمم املتحدة يف املؤمتر االستعراضي يف التكاليف بنسبة معدالت أنصبة كل منها يف جدول للمشاركة

 بيانات األمانة

 ١٧املادة 

، ٢٠جيـوز لألمني العام أو ألي عضو يف األمانة العامة يسّمى هلذا الغرض أن يلقي، رهناً بأحكام املادة       
 .بيانات شفوية أو مكتوبة تتعلق بأي مسألة قيد النظر

 الفصل اخلامس

 تصريف األعمال

 النصاب القانوين

 ١٨املادة 

 . نصاباً قانونياًركة يف املؤمترالبية من الدول األطراف يف االتفاقية املشتشكل أغ 

  العامةلرئيساسلطات 

 ١٩املادة 

 يف مواضع أخرى من هذا      لـهة  ـات املخول ـ السلط ـةيقـوم الرئـيس، باإلضافة إىل ممارس       -١ 
إدارة اجللسات العامة، و  من  ام كل جلسة    ـ وإعالن افتتاح واختت   ،الـنظام، برئاسـة اجللسـات العامة للمؤمتر       

ويقوم . بشأهنا وإعالن قرارات املؤمتر ،ت فيهاـ وعرض املسائل على املؤمتر ليبيف الكالم،ق احل وإعطاء ،املناقشات
 على سري األعمال سلطة اإلشراف الكاملام، ـ، مع مراعاة أحكام هذا النظلـهبالبت يف النقاط النظامية وتكون 

ة املتكلمني وحتديد الوقت الذي يسمح به ـللرئيس أن يقترح على املؤمتر إقفال قائمو. وحفظ النظام يف اجللسات
 املناقشة  بابثل أن يتكلم فيها يف أي مسألة وتأجيل أو إقفاللكل ممعدد املرات اليت جيوز فيها حتديد للمتكلمني و

 .وتعليق اجللسة أو رفعها

 .املؤمتر لسلطة  خاضعاً، لدى ممارسة وظائفه،يظل الرئيس -٢ 
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 النقاط النظامية

 ٢٠املادة 

.  الداخلي ألحكام هذا النظام وفقاً فيها الرئيس فوراًليبتة نظام يف أي وقت، ـل أن يثري نقطـألي ممث 
 ما مل    ويبقى قرار الرئيس قائماً    رح الطعن على املؤمتر ليبت فيه فوراً      ـرار الرئيس ويط  ـوألي ممثل أن يطعن يف ق     

 .لمسألة قيد املناقشةل  األساسيضموناملجيوز للممثل الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلم يف وال . يبطله املؤمتر

 الكلمات

 ٢١املادة 

  وفقاً ، على إذن من الرئيس ويقوم هذا األخري        مسبقاً دون احلصول ال جيـوز ألحد أن يتكلم يف املؤمتر          -١ 
 . الكالم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم بدعوة املتكلمني إىل،٢٦ىل إ ٢٢ واملواد من ٢٠ و١٩للمادتني 

 النظام إذا   مراعاة املؤمتر، وللرئيس أن ينبه املتكلم إىل        املسألة املعروضة على  تقتصر املناقشة على     -٢ 
 .خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناقشة

مثل كل دولة أن لـلمؤمتر أن حيدد الوقت املسموح به للمتكلمني وعدد املرات اليت جيوز فيها مل       -٣ 
وللرئيس على  .  على املؤمتر للبت فيه    يتكلم فيها يف أي مسألة؛ وأي مقترح إجرائي بفرض هذا احلد يعرض فوراً            

 مدة املناقشة   وإذا حددت . أي حـال أن حيدد وقت الكلمات اليت ُتلقى بشأن املسائل اإلجرائية مبدة أقصاها مخس دقائق               
 .تأخري إىل وجوب مراعاة النظام دون أن ينبهه الرئيس كان على لـهوجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص 

 األسبقية

 ٢٢املادة 

جيـوز إعطاء األسبقية يف الكالم لرئيس أي من األجهزة الفرعية أو ممثل هلذا اجلهاز الفرعي بغية شرح                   
 .النتائج اليت خلُص إليها هذا اجلهاز

 إقفال قائمة املتكلمني

 ٢٣املادة 

وللرئيس .  مبوافقة املؤمتر أن يعلن إقفال القائمةلـهء املناقشة أن يعلن قائمة املتكلمني، وجيوز للرئيس أثنا 
 .أن يعلن إقفال باب املناقشة عند عدم وجود أي متحدثني آخرين يف قائمته
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 حق الرد

 ٢٤ املادة

. ممثل آخر فرصة الردطلب ذلك؛ وجيوز منح أي يركة يف املؤمتر ا الرئيس حق الرد ملمثل أي دولة مشمينح 
 يف ويفضل أن يدلوا ببياناهتم يف هذا الشأنجياز قدر اإلمكان   اإل يتوخواوينبغي للممثلني عند ممارسة هذا احلق أن        

 .هناية اجللسة اليت يطلبون فيها هذا احلق

 تعليق اجللسة أو رفعها

 ٢٥املادة 

وال يسمح مبناقشة هذه املقترحات     . جيـوز ألي ممـثل أن يقـترح يف أي وقت تعليق اجللسة أو رفعها               
 .جرائية بل تطرح للتصويت فوراًاإل

 تأجيل املناقشة

 ٢٦املادة 

وباإلضافة إىل مقدم هذا االقتراح اإلجرائي . ألي ممـثل أن يقترح يف أي وقت تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث         
 .ضده مث يطرح املقترح على املؤمتر للبت فيه فوراًلكالم با واثنني آخرين تأييداً لـهلكالم بايسمح الثنني من املمثلني 

 إقفال باب املناقشة

 ٢٧املادة 

 ممثل آخر   بدأو مل ي  أبدى  ألي ممـثل أن يقترح يف أي وقت إقفال باب مناقشة املسألة قيد البحث سواء                 
ضني إلقفال باب املناقشة ن املتحدثني املعارمالثنني إال يسمح بالكالم عن إقفال باب املناقشة ال و. رغبته يف الكالم

 . فيهليبت على املؤمتر فوراًوبعد ذلك يطرح املقترح 

 ترتيب املقترحات

 ٢٨املادة 

على مجيع االقتراحات أو املقترحات األخرى    املبينة أدناه أسبقية     املقترحات   متنح ،١٩ بأحكام املادة    رهناً 
 : حسب الترتيب التايلاملطروحة يف اجللسة

 ة؛تعليق اجللس )أ( 

 رفع اجللسة؛ )ب( 
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 تأجيل املناقشة؛ )ج( 

 .إقفال باب املناقشة )د( 

 االقتراحات األساسية

 ٢٩املادة 

من فريق اخلرباء احلكوميني للدول األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد            متثل مشاريع االقتراحات املقدمة إىل املؤمتر      
 .ر أو عشوائية األثر االقتراحات األساسية لينظر فيها املؤمتراستعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضر

 تقدمي االقتراحات األخرى والتعديالت املوضوعية

 ٣٠املادة 

قوم إىل األمني العام للمؤمتر الذي ي     كتابة  ادة  يف الع تقـدم االقـتراحات األخرى والتعديالت املوضوعية         
 أي اقتراح أو البت فيه إال بعد        مناقشةكقاعدة عامة   ال جيوز    و .بتعميم نسخ منها بلغات املؤمتر على مجيع الوفود       

ولكن جيوز للرئيس أن    .  اليوم السابق للجلسة   أقصاهيف موعد   عملها  تعمـيم نسخ منه على مجيع الوفود بلغات         
أو حبثها حىت وإن مل تكن هذه التعديالت واملقترحات قد عممت أو مل       يسـمح مبناقشة التعديالت أو املقترحات       

 .كن قد عممت إال يف اليوم نفسهت

 سحب االقتراحات واملقترحات اإلجرائية

 ٣١املادة 

لصاحب االقتراح أو املقترح أن يسحبه يف أي وقت قبل اختاذ قرار بشأنه شريطة أال يكون قد أصبح حمل  
 . هبذا الشكلوجيوز ألي ممثل أن يعيد تقدمي االقتراح أو املقترح املسحوب. تعديل

 ختصاصالبت يف اال

 ٣٢املادة 

ُيبـت يف أي مقـترح بطلب اختاذ قرار بشأن اختصاص املؤمتر يف مناقشة أي موضوع أو اعتماد اقتراح         
 .معروض عليه قبل مناقشة املوضوع واختاذ قرار بشأن االقتراح املذكور

 إعادة النظر

 ٣٣املادة 

يسمح ال و.  بذلكرفضه إال إذا اختذ املؤمتر قراراًال جيوز إعادة النظر يف اقتراح أو مقترح إجرائي بعد اعتماده أو            
 . مث ُيعرض املوضوع على املؤمتر للبت فيه فوراًه يعارضان اثنني ملتحدثني إالإعادة النظرو مقترح يف أيبالكالم 
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 الفصل السادس

 اختاذ القرارات

 اعتماد القرارات

 ٣٤املادة 

 . من االتفاقية٨  للمادةيّصرف املؤمتر أعماله ويتخذ قراراته وفقاً 

 الفصل السابع

 األجهزة الفرعية

 اللجان الرئيسية

 ٣٥املادة 

 .تنشأ ثالث جلان رئيسية تتلقى مهامها من املؤمتر وتقدم تقاريرها إليه 

 جلنة الصياغة

 ٣٦املادة 

ل تنشأ جلنة للصياغة تتألف من ممثلي نفس الدول املَُمثلة يف مكتب املؤمتر تقوم بتنسيق وحترير ك         -١ 
 إىل املؤمتر أو اللجنة  وتقدم تقريراً،النصوص احملالة إليها من املؤمتر أو من جلنة رئيسية دون تعديل جوهر النصوص

 بصياغة املسودات   ،، دون إعادة فتح املناقشة املوضوعية بشأن أي مسألة        وتقوم أيضاً . الرئيسـية حسب االقتضاء   
 .ر أو اللجنة الرئيسيةوإسداء املشورة بشأن الصياغة حسبما يطلب املؤمت

 يف مداوالهتا عند مناقشة واملشاركة حضور جلسات جلنة الصياغة   ملمثـلي الدول األخرى أيضاً     -٢ 
 .اليت هتمهم بشكل خاصاملسائل 

 األفرقة العاملة

 ٣٧املادة 

 .للمؤمتر واللجان الرئيسية إنشاء أفرقة عاملةجيوز  

 أعضاء املكتب

 ٣٨املادة 

 .ي رئيس ونائب للرئيس وغري ذلك من أعضاء املكتب حسبما يعترب اجلهاز ضرورياًيكون لكل جهاز فرع 
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 املواد املنطبقة

 ٣٩املادة 

تنطبق املواد الواردة يف الفصول الثاين واخلامس والسابع، مع ما يلزم من تعديل حسب كل حالة، على                  
 :أعمال األجهزة الفرعية باستثناء ما يلي

 رك يف اختاذ القرارات؛افرعي أن يشجيوز لرئيس اجلهاز ال )أ( 

 . قانونياًتشكل أغلبية املمثلني يف أي جهاز فرعي حمدود العضوية نصاباً )ب( 

 الفصل الثامن

 اللغات واحملاضر

 لغات املؤمتر

 ٤٠املادة 

 .نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسيةاإلسبانية واإللغات املؤمتر الرئيسية هي  

 ويةالترمجة الشف

 ٤١املادة 

 . لغات املؤمتر ترمجة شفوية إىل لغات املؤمتر األخرىإحدىتترجم الكلمات اليت ُتلقى ب -١ 

بلغة غري لغات املؤمتر إذا اختذ ما يلزم لتوفري الترمجة الشفوية إىل إحدى         يلقي كلمة   ألي ممثل أن     -٢ 
األخرى إىل الترمجة كلمة إىل اللغات لدى ترمجة الوا أن يستفيد التابعني لألمانة الشفويني وللمترمجني. لغات املؤمتر

 .الشفوية هبذه اللغة األوىل اليت مت هبا توفري الترمجة من اللغة األصلية

 لغات الوثائق الرمسية

 ٤٢املادة 

 .توفّر الوثائق الرمسية وكل الصكوك اليت يعتمدها املؤمتر، مبا يف ذلك وثيقته اخلتامية، بلغات املؤمتر 

 ر والتسجيالت الصوتية للجلساتاحملاض

 ٤٣املادة 

ُتّعـد احملاضر املوجزة للجلسات العامة للمؤمتر وُتعّمم بأسرع ما ميكن بكل لغات املؤمتر على املمثلني                 -١ 
 .إدخاهلا عليهاات يودون ويبضر بأي تصا مخسة أيام عمل بعد تعميم احملغضونالذين يقومون بإبالغ األمانة يف 
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وتعد هذه التسجيالت يف حالة . ة تسجيالت صوتية جللسات املؤمتر واللجان الرئيسية  توفر األمان  -٢ 
 .اهليئة املعنية أو اجلهاز الذي أنشأهاأّي من جلسات األجهزة الفرعية األخرى عندما يقرر ذلك 

 الفصل التاسع

 لعلنية والسريةاجللسات ا

 اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات اللجان

 ٤٤املادة 

  مثالً ،ذلكخالف   اهليئة املعنية    علنية ما مل تقرر   لسات املؤمتر العامة وجلسات اللجان الرئيسية       تكون ج  
 .عند التفاوض حول االقتراحات

 األفرقة العاملة

 ٤٥املادة 

 .سريةكقاعدة عامة تكون جلسات اللجان واألفرقة العاملة األخرى  

 الفصل العاشر

 ركون اآلخرون واملراقبونااملش

 املراقب لدى األمم املتحدة نظمات اليت ُمنحت مركزممثلو امل

 ٤٦املادة 

راقب يف مداوالت املؤمتر وأجهزته الفرعية املمثلون الذين تسميهم أي منظمة           املرك بصفة   اجيـوز أن يش    
 . األمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة لدىُمنحت مركز املراقب

 لصلةذات اممثلو أجهزة األمم املتحدة والوكاالت 
 وغريها من املنظمات احلكومية الدولية

 ٤٧املادة 

ذات جيـوز للممثلني الذين تسميهم أجهزة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة أو غريها من الوكاالت     
راقب يف مداوالته ومداوالت امل بصفة املشاركة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى املدعوين حلضور املؤمتر الصلة

 .الفرعيةأجهزته 
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 اللجنة الدولية للصليب األمحر

 ٤٨املادة 

راقب يف مداوالت املؤمتر وأجهزته     امل بصفة   املشاركةجيوز للممثلني الذين تسميهم اللجنة الدولية للصليب األمحر          
 .محريتمكن املؤمتر من االستفادة من اخلربة الفنية ذات الصلة لدى اللجنة الدولية للصليب األكي اصة خب و،الفرعية

 ممثلو املنظمات غري احلكومية

 ٤٩املادة 

جيوز للمنظمات غري احلكومية أن تسمي ممثلني حلضور اجللسات العلنية للمؤمتر وجلانه الرئيسية              -١ 
 وحيق هلم أيضاً.  اخلاصة وذلك على نفقتهاميدان اختصاصها اليت تدخل يف ائلولتوفري مسامهات مكتوبة بشأن املس

 .ر بناء على طلبهمتلقّي وثائق املؤمت

اليت تدخل يف جيوز ملمثلي هذه املنظمات اإلدالء يف اجللسات العامة ببيانات شفوية بشأن املسائل  -٢ 
 . مبوافقة تلك اهليئة بناء على دعوة من عضو املكتب القائم برئاسة اهليئة املعنية ورهناًميدان اختصاصها

 البيانات املكتوبة

 ٥٠املادة 

 على مجيع   ٤٧ إىل   ٤٥بيانات املكتوبة املقدمة من املمثلني املسمني املشار إليهم يف املواد           توزع األمانة ال   
 .الوفود بالكميات واللغات اليت تتاح هبا البيانات لألمانة ألغراض التوزيع

 الفصل احلادي عشر

 وادهتعديل النظام الداخلي أو وقف العمل مب

 طريقة التعديل

 ٥١املادة 

 .لنظام بقرار من املؤمتر بناء على توصية من مكتب املؤمترجيوز تعديل هذا ا 
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 طريقة وقف العمل بالنظام الداخلي

 ٥٢املادة 

باقتراح الوقف قبل ذلك بأربع جيـوز وقـف العمل هبذا النظام مبوجب قرار من املؤمتر شريطة اإلخطار            
وجيوز لألجهزة  . ذلك أي ممثل  على أنه جيوز صرف النظر عن هذا الشرط إذا مل يعترض على             . وعشـرين ساعة  

ويكون هذا الوقف مقصوراً على غرض حمدد معلن وعلى . الفرعـية أن تتخـلى بقرار منها عن املواد املتصلة هبا        
 .الفترة اليت يقتضيها حتقيق ذلك الغرض

- - - - - 


