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  تنظيم املؤمتر وأعماله  -أوالً  

  مقدمة  -ألف  
امية للمؤمتر االستعراضي السادس للدول األطراف يف اتفاقيـة         تضّمنت الوثيقة اخلت    -١

والتكسينية وتدمري تلك   ) البيولوجية(حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية       
  : من اإلعالن اخلتامي املقرر التايل٦١، يف الفقرة )BWC/CONF.VI/6(األسلحة 

سابع يف جنيف يف أجل أقـصاه       يقرر املؤمتر أن ُيعقد املؤمتر االستعراضي ال      "  
  : وأن يقوم باستعراض تنفيذ االتفاقية مراعياً يف ذلك أموراً من بينها٢٠١١عام 

  التطورات العلمية والتكنولوجية اجلديدة ذات الصلة باالتفاقية؛ '١'
  ما أحرزته الدول األطراف من تقدم يف تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية؛ '٢'
قررات والتوصيات اليت وافـق عليهـا يف املـؤمتر          التقدم احملرز يف تنفيذ امل     '٣'

  ."االستعراضي السادس
، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨ يف ، املعتمد دون تصويت٦٥/٩٢مبوجب القرار و  -٢

اجلمعية العامة علماً، يف مجلة أمور، باملقترح الداعي إىل عقـد اجتمـاع اللجنـة               أحاطت  
 وإىل عقد املؤمتر االستعراضي     ٢٠١١أبريل  /سانالتحضريية للمؤمتر االستعراضي السابع يف ني     

، وطلبت إىل األمـني العـام أن يقـّدم          ٢٠١١ديسمرب  /السابع يف جنيف يف كانون األول     
املساعدة الضرورية وكل ما يلزم من خدمات من أجل املؤمتر االستعراضي السابع واألعمال             

  .التحضريية الالزمة له
. ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٤ و ١٣يـومي   وُعقدت اللجنة التحضريية يف جنيف        -٣

االحتـاد الروسـي، أذربيجـان،      :  التالية األطراف يف االتفاقية    ٩٣    وشاركت فيها الدول ال   
األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أملانيـا، اإلمـارات العربيـة             

، آيرلنـدا،   ) اإلسالمية -مجهورية  (املتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران       
إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، البوسـنة            
واهلرسك، بولندا، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة التـشيكية،             

لدميقراطية الشعبية، مجهورية مقـدونيا     اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، مجهورية الو ا      
اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، زامبيـا،           
زمبابوي، سري النكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويـسرا، شـيلي، صـربيا،             

، ) البوليفارية -اجلمهورية  (  فنـزويال الصني، العراق، ُعمان، غانا، غواتيماال، فرنسا، الفلبني،      
 كولومبيـا،   ، الكرسي الرسويل، كرواتيا، كنـدا، كوبـا،       نفنلندا، قربص، قطر، كازاخستا   

الكويت، كينيا، لبنان، ليتوانيا، ليختنشتاين، مايل، ماليزيا، مدغشقر، املغرب، املكـسيك،           
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، منغوليـا،   الـشمالية   وآيرلنـدا  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   اململكة العربية السعودية،    
  .املتحدة األمريكية، اليابان النرويج، النمسا، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات

 ١٣وانتخبت اللجنة التحـضريية بالتزكيـة، يف جلـستها األوىل، املعقـودة يف                -٤
خبت باإلمجـاع   وانت. رئيساً هلا ) هولندا(، السفري بول فان دن آيسيل       ٢٠١١أبريل  /نيسان

والسيدة جيوديـث كـورومي     ) إندونيسيا(أيضاً، يف اجللسة نفسها، السفري ديسرا بريكايا        
وأذنت اللجنة التحضريية للمكتب بتناول املسائل      . نائبني لرئيس اللجنة التحضريية   ) هنغاريا(

  .التقنية واملسائل األخرى يف الفترة اليت تسبق انعقاد املؤمتر االستعراضي
نيابة عن األمني العام لألمم املتحدة، افتتح السيد جارمو ساريفا، مـدير فـرع              بالو  -٥

وتوىل السيد ريتشارد لينان،    . جنيف من إدارة شؤون نزع السالح، دورة اللجنة التحضريية        
وعمل يف األمانة كل من السيد بريز       . رئيس وحدة دعم التنفيذ، مهمة أمني اللجنة التحضريية       

السياسية، بوحدة دعم التنفيذ، والسيدة نغوك فيونغ ميونه، املوظفة         ميليت، موظف الشؤون    
  .املعاونة للشؤون السياسية بوحدة دعم التنفيذ، والسيد جوشوا تشايلدرِيْس

  .وقررت اللجنة التحضريية أن تتخذ مقرراهتا بتوافق اآلراء  -٦
ة والـصينية   وقررت اللجنة التحضريية أن تستخدم اإلسبانية واإلنكليزية والروسـي          -٧

  .والعربية والفرنسية لغات رمسية
وقررت اللجنة التحضريية أن تدعو ممثلي ثالث دول موقِّعة على االتفاقية ولكـن مل       -٨

تصدق عليها، وهي مصر، وميامنار، وهاييت، إىل املشاركة يف مناقشاهتا دون أن يكون هلا حق 
  . بطلباهتا اخلطيةاالشتراك يف اختاذ القرارات، وذلك بعد أن أحاطت علماً

 من  ٢وقررت اللجنة التحضريية، وقد أحاطت علماً بطلب خطي مقدم وفقاً للفقرة              -٩
، أن تدعو ممثل دولة غري طرف يف االتفاقية وغري موقعة عليهـا، وهـي               ٤٤مشروع املادة   

  .إسرائيل، إىل االشتراك بصفة مراقب
 التالية املتعلقة بتنظيم املـؤمتر      ونظرت اللجنة التحضريية، خالل دورهتا، يف املسائل        -١٠

  :االستعراضي
  التاريخ واملدة؛  )أ(  
  جدول األعمال املؤقت؛  )ب(  
  مشروع النظام الداخلي؛  )ج(  
  وثائق املعلومات األساسية؛  )د(  
  الدعاية؛  )ه(  
  اخلتامية؛) الوثائق(الوثيقة   )و(  
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  تعيني أمني عام مؤقت؛  )ز(  
  .ضريية واملؤمتر االستعراضيالترتيبات املالية للجنة التح  )ح(  

 ،٢٠١١أبريل  / نيسان ١٤واعتمدت اللجنة التحضريية، يف جلستها األخرية املعقودة يف           -١١
وتـضمن  ). (BWC/CONF.VII/PC/2تقريرهـا الصادر بوصفه وثيقة ملا قبل دورة املـؤمتر          

 التقرير، يف مجلة أمور، جدول األعمال املؤقـت ومـشروع النظـام الـداخلي للمـؤمتر               
)BWC/CONF.VII/PC/2املرفقان األول والثاين على التوايل ،.(  

واستجابة لطلب اللجنة التحضريية، أعدت وحدة دعم التنفيذ وثـائق املعلومـات              -١٢
  :األساسية التالية وأصدرهتا بصفة وثائق ملا قبل دورة املؤمتر

ق عليها يف   وثيقة معلومات أساسية عن تاريخ وسريان تدابري بناء الثقة املتف           )أ(  
وينبغي أن تشمل الوثيقـة     . املؤمتر االستعراضي الثاين واملنقحة يف املؤمتر االستعراضي الثالث       

بيانات يف شكل جدول تلخيصي عن مشاركة الدول األطراف يف التـدابري منـذ املـؤمتر                
  االستعراضي األخري؛

ا مبوجب  وثيقة معلومات أساسية عن امتثال الدول األطراف جلميع التزاماهت          )ب(  
  االتفاقية، وينبغي جتميع هذه الوثيقة من املعلومات املقدمة من الدول األطراف؛

وثيقة معلومات أساسية عن التطورات العلمية والتكنولوجية اجلديدة املتصلة           )ج(  
باالتفاقية، جيري جتميعها من املعلومات املقدمة من الدول األطراف وكذلك من املعلومـات             

  ظمات الدولية املختصة؛املقدمة من املن
وثيقة معلومات أساسية عن التطورات اليت طرأت منذ املؤمتر االستعراضي            )د(  

  األخري يف املنظمات الدولية األخرى واليت قد تكون هلا صلة باالتفاقية؛
وثيقة معلومات أساسية تورد التفامهات واالتفاقات اإلضافية اليت توصلت           )ه(  

اضية السابقة فيما يتعلق بكل مادة من مواد االتفاقية، ُتستخلص مـن            إليها املؤمترات االستعر  
  اإلعالن اخلتامي لكل مؤمتر من هذه املؤمترات؛

وثيقة معلومات أساسية تورد التفامهات العامة اليت توصلت إليها اجتماعات     )و(  
  ؛٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٧الدول األطراف أثناء برنامج ما بني الدورتني املعقودة من عام 

  وثيقة معلومات أساسية عن حالة التقدم يف جمال جعل االتفاقية عاملية؛  )ز(  
وثيقة معلومات أساسية بشأن تنفيذ املادة العاشرة ينبغـي جتميعهـا مـن               )ح(  

 مـن   ٥٤املعلومات املقدمة من الدول األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة عمالً بالفقرة             
  .تعراضي السادساإلعالن اخلتامي للمؤمتر االس
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  تنظيم املؤمتر  -باء  
وفقاً للمقرر الذي اختذته اللجنة التحضريية، عقد املؤمتر يف قصر األمم جبنيف خالل               -١٣

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢ إىل ٥الفترة املمتدة من 
وافتتح املؤمتر السيد جارمو ساريفا، مدير فرع جنيف مـن إدارة شـؤون نـزع                 -١٤

  . ة عن األمني العام لألمم املتحدةالسالح، بالنياب
ديـسمرب،  / كانون األول  ٥وانتخب املؤمتر بالتزكية، يف جلسته األوىل املعقودة يف           -١٥

  .رئيساً للمؤمتر) هولندا(السفري بول فان ِدن آيسيل 
مون، األمني العام لألمم املتحدة، إىل املؤمتر  - ويف اجللسة ذاهتا، وجه السيد بان كي  -١٦

  .عرب الفيديوخطاباً 
وأقر املؤمتـر جـدول أعماله على النحو الذي أوصت بـه اللجنـة التحـضريية                -١٧

(BWC/CONF.VII/1) . املرفق الثاين هلذه الوثيقة اخلتاميةيفويرد جدول األعمال .  
  .(BWC/CONF.VII/PC/2)وأحاط املؤمتر علماً مع التقدير بتقرير اللجنة التحضريية   -١٨
ر نظامه الداخلي على النحو الذي أوصت بـه اللجنـة التحـضريية             واعتمد املؤمت   -١٩

)BWC/CONF.VII/PC/2  ويرد النظام الداخلي بالصيغة اليت اعتمد هبا بوصفه        ). ، املرفق الثاين
  :ونص النظام الداخلي، يف مجلة أمور، على إنشاء ما يلي. املرفق الثالث هلذه الوثيقة اخلتامية

ئيس املؤمتر، وتتألف من الرئيس، ونـواب الـرئيس        جلنة عامة يتوىل رئاستها ر     '١'
العشرين، ورئيس ونائيب رئيس اللجنة اجلامعة، ورئيس ونائيب رئـيس جلنـة            
الصياغة، ورئيس ونائب رئيس جلنة وثائق التفويض، ومنـسقي اجملموعـات           

 من تقرير اللجنـة     ٢٢انظر الفقرة   (اإلقليمية الثالث وممثلي احلكومات الوديعة      
  ؛)التحضريية

  ؛جامعةجلنة  '٢'
  جلنة صياغة؛ '٣'
ينتخبهما املؤمتر ومخسة    التفويض وُتشكل من رئيس ونائب رئيس        وثائقجلنة   '٤'

  .رين يعينهم املؤمتر بناء على اقتراح رئيس املؤمترأعضاء آخ
 ني،األرجنـت :  نائباً للرئيس من الدول األطراف التالية      ٢٠وانتخب املؤمتر بالتزكية      -٢٠
اجلمهورية  ،اجلزائر ،بولندا ،بلجيكا ،الربازيل ،إيطاليا ،) اإلسالمية - مجهورية(إيران   ،أملانيا

 ،املغرب ،كوبا ،كندا ،الفلبني ،العراق ،الصني ،سلوفاكيا ،رومانيا ،جنوب أفريقيا  ،التشيكية
وانتخب املؤمتر أيضاً بالتزكية رؤساء اللجنة اجلامعة وجلنة الصياغة وجلنـة           . اليابان ،نيجرييا

  :يض ونواهبم على النحو التايلوثائق التفو
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 اللجنة اجلامعة

  )إندونيسيا(السفري ديسرا بريكايا  :الرئيس
  )بلغاريا(السفري غانشو غانيف   :نائب الرئيس
  )فرنسا(السفري إريك دانون   :نائب الرئيس
  جلنة الصياغة

  )هنغاريا(السيدة جوديت كورومي   :الرئيس
  )ملتحدةاململكة ا(السيد جون وولكر   :نائب الرئيس
  )سري النكا(جوهر . م. ل. السيد أ  :نائب الرئيس

  جلنة وثائق التفويض
  )الربتغال(السفري السيد ماريو دواريت   :الرئيس

  )اهلند(السفري السيد فيبول   :نائب الرئيس
آيرلنـدا،  : وعيَّن املؤمتر أيضاً الدول األطراف اخلمس التالية أعضاء يف اجلنة وثائق التفويض           

  .بيا، كولومبيا، ماليزياإيطاليا، صر
وأكد املؤمتر تعيني السيد ريتشارد لينان، رئيس وحدة دعم التنفيـذ، أمينـاً عامـاً               -٢١

وكان التعيني قد مت من جانب األمني العام لألمم املتحـدة بـدعوة مـن اللجنـة                 . للمؤمتر
فيـذ،  ، موظف الشؤون السياسية، يف وحدة دعـم التن        وتوىل السيد بريز ميليت   . تحضرييةال

وعمل يف األمانة كل من السيد نغوك فوونغ هيونه، موظف منتـسب يف             . مهمة أمني املؤمتر  
  .الشؤون السياسية، يف وحدة دعم التنفيذ، والسيد كفني تشينغ والسيدة مونيكا الفلي

  املشاركة يف املؤمتر  -جيم  
االحتـاد  : ايلشاركت يف املؤمتر مائة وأربع دول أطراف يف االتفاقية على النحو الت             -٢٢

الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا،             
يا، أفغانستان، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكران         

الربتغـال، بـروين دار     ، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، الربازيل،      ) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  
السالم، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا،          
بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، 

اطية الشعبية، مجهورية مقدونيا    اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، مجهورية الو الدميقر      
اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، سري          
النكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الـصني،           

، ) البوليفاريـة  -مجهورية  (فرتويال  طاجيكستان، العراق، غانا، غواتيماال، فرنسا، الفلبني،       
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فنلندا، فيجي، قربص، قطر، كازاخستان، الكرسي الرسـويل، كرواتيـا، كنـدا، كوبـا،              
كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، التفيا، لبنـان، ليتوانيـا، ليختنـشتاين،            

املتحـدة  ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكـة           
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيوزيلندا،          

  .اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
وباإلضافة إىل ذلك، شاركت يف املؤمتر مخس دول وقعت على االتفاقية ومل تصدق               -٢٣
 من  ٤٤ من املادة    ١ها بعد، دون أن تشارك يف اختاذ املقررات، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة              علي

مجهورية ترتانيا املتحدة، كوت ديفوار، مصر، ميامنـار،        : وهذه الدول هي  . النظام الداخلي 
  .وهاييت
وُمنحت مركَز املراقب دولتان مها إسرائيل والكامريون، اللتان ليستا دولتني طرفني             -٢٤

  .  من النظام الداخلي٤٤من املادة ) أ(٢يف االتفاقية وال مها موقعتان عليها، وفقاً للفقرة 
وحضرت األمم املتحدة، مبا فيها مكتب شؤون نزع السالح، ومعهد األمم املتحدة              -٢٥

ة، املؤمتر وفقـاً    األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدال   لبحوث نزع السالح، ومعهد األمم املتحدة       
  . من النظام الداخلي٤٤ من املادة ٣للفقرة 
وُمنح كل من االحتاد األفريقي، واالحتاد األورويب، واللجنة الدولية للصليب األمحر،             -٢٦

واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، ومنظمة حلف مشال األطلسي، ومنظمة حظـر األسـلحة             
يوان مركز الوكالة املراقبة وفقاً     الكيميائية، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة احل       

  .٤٤ من املادة ٤للفقرة 
 من ٥وحضرت املؤمتر سبع وثالثون منظمة غري حكومية ومعاهد حبوث وفقاً للفقرة   -٢٧

  .٤٤املادة 

  أعمال املؤمتر  -دال  
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢ إىل ٥عقد املؤمتر تسع جلسات عامة يف الفترة من   -٢٨
ديسمرب، برنامج  / كانون األول  ٥ؤمتر يف جلسته العامة األوىل، املعقودة يف        واعتمد امل   -٢٩

  .BWC/CONF/VII/2عمله اإلرشادي، بصيغته الواردة يف الوثيقة 
 دولة طرفاً، ودولة موقعة على      ٥٤وأجرى املؤمتر مناقشة عامة، أدلت خالهلا ببيانات          -٣٠

للصليب األمحر، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية،      االتفاقية، واالحتاد األورويب، واللجنة الدولية      
ومنظمة حلف مشال األطلسي، واملنظمة العاملية لصحة احليوان، ومنظمـة حظـر األسـلحة              

  .ة، ومنظمة الصحة العامليةاألقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالالكيميائية، ومعهد األمم املتحدة 
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ديـسمرب،  / كـانون األول   ١٦ و ٧وعقدت اللجنة اجلامعة عشر جلـسات بـني           -٣١
ونظرت اللجنة كذلك يف بنـدي جـدول        . استعرضت خالهلا أحكام االتفاقية، مادة مادة     

 إىل املؤمتر يف جلسته العامة BWC/CONF.VII/5)(وقدمت اللجنة تقريرها . ١٢ و١١األعمال 
  .وأحاط املؤمتر علماً بالتقرير. ديسمرب/ كانون األول١٦الثامنة املعقودة يف 

وبعد اختتام جلسات اللجنة اجلامعة، أجرى الرئيس سلسلة من املـشاورات غـري               -٣٢
  :الرمسية وعاونه يف عمله امليسرون يف اجملاالت التالية

  )سويسرا(السفري ألكساندر فاسيل : اإلعالن الرمسي
والـسيد  ) هنغاريا(السيدة جوديت كورومي    : املواد من األوىل إىل اخلامسة عشرة     

  )إندونيسيا(تاك دانيال سيماجنون
  )ماليزيا(السيد زاهد رستم : العلم والتكنولوجيا
  )الفلبني(السيد خيسوس دومينغو : املساعدة والتعاون
  )أستراليا(السيد بول ويلسون : تدابري بناء الثقة

والسيد بن سـتاين    ) اململكة املتحدة (السفري جو أدامسون    : برنامج ما بني الدورات   
  )جنوب أفريقيا(

واجتمع الرئيس ونائبا رئيس اللجنة وقرروا      . تعقد جلنة الصياغة جلسات رمسية    ومل    -٣٣
  .مساعدة الرئيس يف إجراء مشاوراته غري الرمسية

واعتمدت تقريرها يف جلستها الثالثة     . وعقدت جلنة وثائق التفويض ثالث جلسات       -٣٤
ط املؤمتر علمـاً    وأحا. (BWC/CONF.VII/6)ديسمرب  / كانون األول  ٢١واألخرية املعقودة يف    

  . هبذا التقرير

  الوثائق  -هاء  
ومجيع الوثائق املدرجة   . ترد قائمة بوثائق املؤمتر يف املرفق الرابع هلذه الوثيقة اخلتامية           -٣٥

: يف هذه القائمة متاحة يف املوقع الشبكي لوحدة دعـم التنفيـذ علـى العنـوان التـايل                  
http://www.unog.ch/bwc    مسية لألمـم املتحـدة، يف املوقـع التـايل          وعرب نظام الوثائق الر :
http://documents.un.org.  

  اختتام املؤمتر  -واو  
ديسمرب، / كانون األول ٢٢أقر املؤمتر يف جلسته العامة التاسعة واألخرية، املعقودة يف            -٣٦

 ٢٠١٢يوليـه  / متـوز ٢٠ إىل   ١٦ يف جنيف يف الفترة من       ٢٠١٢عقد اجتماع اخلرباء لعام     
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 كـانون   ١٤ إىل   ١٠ يف جنيف يف الفترة مـن        ٢٠١٢ الدول األطراف لعام     وعقد اجتماع 
رئيـساً  ) اجلزائـر (ووافق املؤمتر على تعيني السفري إدريس اجلزائري        . ٢٠١٢ديسمرب  /األول

  . من جانب جمموعة حركة بلدان عدم االحنياز ودول أخرى٢٠١٢الجتماعات عام 
ق وثيقته اخلتاميـة، كمـا تـرد يف الوثيقـة           ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد املؤمتر بالتواف       -٣٧

BWC/CONF.VII/CRP.2          ،بصيغتها املعدلة شفوياً، وتتضمن ثالثة أجزاء وأربعة مرفقـات ،
  :كما يلي
  تنظيم املؤمتر وأعماله  :اجلزء األول  
  اإلعالن اخلتامي  :اجلزء الثاين  
  املقررات والتوصيات  : اجلزء الثالث  
  نقحة لتقدمي تدابري بناء الثقةاالستمارات امل  :املرفق األول  
  جدول أعمال املؤمتر  :املرفق الثاين  
  النظام الداخلي للمؤمتر  :املرفق الثالث  
  قائمة بوثائق املؤمتر  :املرفق الرابع  
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  اإلعالن اخلتامي  -ثانياً  
إن الدول األطراف يف اتفاقية حظر اسـتحداث وإنتـاج وختـزين األسـلحة                

 والتكسينية، وتدمري تلك األسلحة، اليت اجتمعت يف جنيـف  )البيولوجية(البكتريولوجية  
 الستعراض سري العمل باالتفاقية،     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ إىل   ٥يف الفترة من    
  :تعلن رمسياً
 اقتناعها بأن االتفاقية أساسية للسلم واألمن الدوليني؛ '١'

العـام  عزمها أيضاً على العمل من أجل حتقيق تقدم فعال حنو نزع السالح              '٢'
والكامل حتت رقابة دولية صارمة وفعالة، مبا يف ذلك حظر وإزالـة مجيـع              
أسلحة التدمري الشامل، واقتناعها بأن حاالت احلظر املنـصوص عليهـا يف            

 االتفاقية ستيسر حتقيق هذا اهلدف؛

إعادة تأكيد إدراكها ملا تشكله االتفاقية من كل مركَّب وكـذا التزامهـا              '٣'
  االتفاقية ومجيع أحكامها؛الراسخ مبقاصد ديباجة

عزمها على االمتثال جلميع االلتزامات اليت تعهدت هبا مبوجـب االتفاقيـة             '٤'
واعترافها بأن الدول األطراف اليت ال متتثل اللتزاماهتا املنصوص عليهـا يف            
االتفاقية تثري حتديات أساسية لبقاء االتفاقية، شأهنا شأن استخدام أي طرف           

 وتكسينية؛) بيولوجية(ولوجية يف أي وقت أسلحة بكتري

عزمها الثابت على استبعاد إمكانية اسـتخدام األسـلحة البكتريولوجيـة            '٥'
والتكسينية استبعاداً تاماً، حرصاً علـى مـصلحة اإلنـسانية،     ) البيولوجية(

 واقتناعها بأن استخدام هذه األسلحة أمر يشمئز له الضمري اإلنساين؛

حداث وإنتـاج وختـزين األسـلحة       إعادة تأكيدها على أن استخدام واست      '٦'
والتكسينية حمظور بالفعل، حتت أي ظرف مـن        ) البيولوجية(البكتريولوجية  

 الظروف، مبوجب املادة األوىل من االتفاقية؛

اقتناعها بأن اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره وأياً كانت بواعثه فعل يبغضه            '٧'
 استحداث أو إنتاج أو     اجملتمع الدويل ويلفظه، وأنه ينبغي منع اإلرهابيني من       

ختزين أو اقتناء أو حفظ على أي حنو آخر، واستخدام يف أي ظـرف مـن             
الظروف، العوامل والتكسينات البيولوجية، أو املعدات، أو وسائل إيـصال          
العوامل أو التكسينات، ألغراض غري سلمية، واعترافها مبـسامهة التنفيـذ           

    ، وقـرار اجلمعيـة     ١٥٤٠ة  الكامل والفعال لقرار جملس أمن األمم املتحد      
 ، وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛٦٠/٢٨٨العامة 
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إعادة تأكيدها على أن التقيد العاملي باالتفاقية سيعزز مـسامهة االتفاقيـة             '٨'
مسامهة فعلية يف حتقيق السلم واألمن الدوليني، ومناشدهتا األطراف املوقعـة         

ى غري األطراف االنضمام إليها     على االتفاقية التصديق عليها، والدول األخر     
 دون مزيد من التأخري؛

اعترافها بأن ما ميكن أن يضاعف فعالية حتقيق أهداف االتفاقية هو زيـادة              '٩'
التوعية مبسامهتها والتعاون مع املنظمات اإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة           

 املختصة، متشياً مع والية كل منها والتزامها بتعزيز ذلك؛

ام الذي توليه للقضايا اليت حددت لدى استعراض إعمـال          اعترافها باالهتم  '١٠'
االتفاقية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة الثانيـة عـشرة، ومبوافقتـها              

  . باإلمجاع على إجراءات املتابعة الواردة فيها

  املادة األوىل    
 .يعيد املؤمتر التأكيد على أمهية املادة األوىل لكوهنا حتدد نطـاق االتفاقيـة              -١  

ويعلن املؤمتر أن االتفاقية شاملة يف نطاقها وأن املادة األوىل تغطي بشكل ال لبس فيه العوامل                
اجلرثومية وغريها من العوامل البيولوجية والتكسينات املكونة بـشكل طبيعـي أو بـشكل              
اصطناعي أو احملوَّرة، فضالً عن العناصر املكونة هلا بصرف النظر عن منشئها وطريقة إنتاجها              

ما إذا كانت تؤثر أم ال على اإلنسان واحليوان والنبات، واألنواع والكميات اليت ال مربر هلا       و
  .ألغراض الوقاية واحلماية أو غريها من األغراض السلمية

يعيد املؤمتر التأكيد على أن املادة األوىل تنطبق على مجيع التطورات العلمية              -٢  
ريها من اجملاالت العلميـة ذات الـصلة باالتفاقيـة          والتكنولوجية يف جماالت علوم احلياة وغ     

 بنـداً   ٢٠١٥-٢٠١٢ويالحظ أن املؤمتر قرر أن يدرج يف برنامج ما بني الدورات للفتـرة              
دائماً يف جدول األعمال بشأن استعراض التطورات احلاصلة يف ميدان العلم والتكنولوجيـا             

  . فيما خيص االتفاقية
ن استعمال الدول األطراف للعوامل اجلرثومية أو       يعيد املؤمتر التأكيد على أ      -٣  

غريها من العوامل البيولوجية أو التكسينات بأي وسيلة وحتت أي ظرف على حنو ال يتـسق              
مع أغراض الوقاية أو احلماية أو غريها من األغراض السلمية، ميثل بالفعل انتـهاكاً للمـادة                

هد الوارد يف املادة األوىل بعدم القيام يف أي         ويؤكد املؤمتر من جديد التع    . األوىل من االتفاقية  
ظرف من الظروف باستحداث أو إنتاج أو ختزين أو اقتناء أو حفظ علـى أي حنـو آخـر             
األسلحة أو املعدات أو وسائل اإليصال املصممة الستعمال مثل هذه العوامل أو التكسينات             

. ة استعماهلا متامـاً وإىل األبـد  ألغراض عدائية أو يف الرتاع املسلح، من أجل استبعاد إمكاني        
ويؤكد املؤمتر عزم الدول األطراف على إدانة استخدام أي جهـة يف أي وقـت للعوامـل                 

  .البيولوجية أو التكسينات ألغراض أخرى غري األغراض السلمية
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يالحظ املؤمتر أن التجريب الذي ينطوي على إطالق املسببات املرضـية أو              -٤  
 أو احليوانات أو النباتات يف اجلو واليت ال مربر هلا ألغراض الوقاية             التكسينات املضرة بالبشر  

  . أو احلماية أو غريها من األغراض السلمية يتعارض مع التعهدات الواردة يف املادة األوىل

  املادة الثانية    
يؤكد املؤمتر من جديد، بالنسبة ألي دولة تصدق على االتفاقية أو تنـضم               -٥  

ملية التدمري أو التحويل لتحقيق األغراض السلمية احملددة يف املـادة الثانيـة       إليها، أن إجناز ع   
  .سيتم عند االنضمام إىل االتفاقية أو التصديق عليها

يشدد املؤمتر على أنه يتعني على الدول اختاذ مجيع تـدابري الـسالمة واألمـن                 -٦  
 .أو التحويـل /ند القيام بعملية التدمري و  الالزمة حلماية اإلنسان والبيئة، مبا فيها احليوان والنبات، ع        

ويؤكد املؤمتر أيضاً على أنه ينبغي هلذه الدول األطراف أن تقدم معلومات مالئمة إىل مجيـع               
  ").واو"تدابري بناء الثقة، االستمارة (الدول األطراف عن طريق تبادل املعلومات 

ول األطراف اليت   يرحب املؤمتر بالبيانات الصادرة عن الدول األطراف والد         -٧  
انضمت أو صدقت مؤخراً على االتفاقية بأهنا ال متتلك عوامل أو تكسينات أو أسـلحة أو                

  . معدات أو وسائل إيصال مما هو حمظور يف املادة األوىل من االتفاقية

  املادة الثالثة    
يعيد املؤمتر التأكيد على أن املادة الثالثة شاملة مبا فيه الكفاية لتغطـي أي                -٨  

  . متلق كان على املستويات الدولية أو الوطنية أو دون الوطنية
يدعو املؤمتر الدول األطراف كافة إىل اختاذ التدابري املالئمة، مبا يف ذلـك               -٩  

ضوابط التصدير الوطنية الفعالة، لتنفيذ هذه املادة كي ال يصرح بإجراء عمليات النقل املباشر              
، إىل أي متلق كان، إال إذا كان الغرض من االستعمال هو            وغري املباشر ذات الصلة باالتفاقية    
  .حتقيق أهداف ال حتظرها االتفاقية

يعيد املؤمتر التأكيد على أنه يتعني على الدول األطراف عـدم اسـتخدام               -١٠  
أو حدود على عمليات نقل املعارف العلمية والتكنولوجيـا         /أحكام هذه املادة لفرض قيود و     

  .وجب املادة العاشرة لتحقيق أغراض تتمشى ومقاصد االتفاقية وأحكامهاواملعدات واملواد مب

  املادة الرابعة    
يؤكد املؤمتر من جديد التزام الدول األطراف باختاذ التدابري الوطنية الالزمة             -١١  

ويعيد التأكيد أيضاً على أن إصدار وتنفيذ التدابري الوطنية الالزمة مبوجب           . مبوجب هذه املادة  
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ويف هذا السياق،   .  لعملياهتا الدستورية، من شأهنما أن يعززا فعالية االتفاقية        ادة، وفقاً هذه امل 
يناشد املؤمتر الدول األطراف اعتماد تدابري تشريعية وإدارية وقضائية وغريها من التدابري، مبا             

  :يف ذلك جزاءات جنائية، وفقاً لعملياهتا الدستورية، بغية حتقيق ما يلي
نفيذ االتفاقية حملياً وضمان حظر ومنع استحداث أو إنتاج أو ختزين           تعزيز ت   )أ(  

أو حيازة أو حفظ العوامل والتكسينات واألسلحة واملعدات ووسائل اإليصال وفقاً ملا هـو              
  حمدد يف املادة األوىل من االتفاقية؛

تطبيق الدول األطراف داخل إقليمها أو حتت واليتها أو سيطرهتا، مىت كان              )ب(  
 ممكناً من الناحية الدستورية ومتفقاً مع القانون الدويل، إجراءات يـتم اختاذهـا يف أي                ذلك

  مكان من جانب أشخاص طبيعيني أو اعتباريني حيملون جنسيتها؛
ضمان سالمة وأمن العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجيـة أو              )ج(  

النقل، ملنع وصول وإزالة هذه العوامل أو       التكسينات يف املختربات واملنشآت، وخالل عملية       
  .التكسينات، دون تصريح

يرحب املؤمتر بالتدابري اليت اختذهتا الدول األطراف هبذا اخلصوص، ويكـرر         -١٢  
ويـشجع  . نداءه إىل أي دولة طرف مل تتخذ بعد التدابري الالزمة ألن تفعل ذلك دون تأخري              

مالئمة عن التدابري اليت اختذهتا فضالً عـن أيـة          املؤمتر الدول األطراف على تقدمي معلومات       
معلومات أخرى مفيدة بشأن تنفيذها، إىل وحدة دعم التنفيذ يف مكتب األمم املتحدة لشؤون 

  .نزع السالح
يالحظ املؤمتر قيمة تدابري التنفيذ على الصعيد الوطين، حسب االقتـضاء،             -١٣  

  :ام مبا يليوفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف، من القي
  تنفيذ معايري اإلدارة الطوعية املتعلقة بالسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي؛  )أ(  
تشجيع النظر يف وضع ترتيبات مالئمة لتعزيز الوعي يف أوسـاط املهنـيني           )ب(  

  املعنيني يف القطاعني اخلاص والعام وعلى صعيد األنشطة العلمية واإلدارية ذات الصلة؛
لوعي يف أوساط العاملني يف جمال العلوم البيولوجية بالتزامـات الـدول            تعزيز ا   )ج(  

  األطراف املنصوص عليها يف االتفاقية، وكذا بالتشريعات واملبادئ التوجيهية الوطنية ذات الصلة؛
التشجيع على وضع برامج تدريبية وتعليمية للجهات الـيت ُيـسمح هلـا               )د(  

كسينات ذات الصلة باالتفاقية، وكذلك للجهات الـيت        بالوصول إىل العوامل البيولوجية والت    
  متتلك املعرفة أو القدرة على تغيري هذه العوامل والتكسينات؛

تشجيع الترويج لثقافة املسؤولية يف أوساط املهنيني الوطنيني ذوي الـصلة             )ه(  
  وللتطوع يف وضع مدونات قواعد السلوك واعتمادها وسنها؛
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ات ملراقبة وكشف تفشي األمراض على األصـعدة        تعزيز األساليب والقدر    )و(  
مهمة لبناء القدرات   ) ٢٠٠٥(الوطنية واإلقليمية والدولية مالحظا أن اللوائح الصحية الدولية         

  يف جمال منع تفشي األمراض على الصعيد الدويل واحلماية منه ومراقبته والتصدي له؛
ناء أو حفظ أو نقل     منع أي شخص من استحداث أو إنتاج أو ختزين أو اقت            )ز(  

أو حتويل على أي حنو آخر، واستخدام يف أي ظرف من الظروف، العوامـل والتكـسينات             
  .البيولوجية، أو املعدات، أو وسائل إيصال العوامل أو التكسينات، ألغراض غري سلمية

يف هذا الصدد يرحب املؤمتر باملساعدة املتصلة باملادة الرابعة الـيت سـبق               -١٤  
جع الدول األطراف ذات االستطاعة على تقدمي املساعدة إىل الدول األطـراف            تقدميها ويش 

  .األخرى بناء على طلبها
يشجع املؤمتر كذلك الدول األطراف اليت مل تقم بعد بتعيني جهة وصـل               -١٥  

وطنية لتنسيق تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين واالتصال بالـدول األطـراف األخـرى              
  .  لتوصية املؤمتر االستعراضي السادسملختصة، على القيام بذلك وفقاًواملنظمات الدولية ا

يعيد املؤمتر التأكيد على أن االتفاقية حتظر بالفعـل اسـتعمال األسـلحة               -١٦  
  .والتكسينية حتت أي ظرف من الظروف) البيولوجية(البكتريولوجية 

 الذي يفرض )٢٠٠٤(١٥٤٠يشري املؤمتر إىل قرار جملس أمن األمم املتحدة         -١٧  
 ١٥٤٠ويالحظ املـؤمتر أن القـرار       . التزامات على مجيع الدول ويتفق مع أحكام االتفاقية       

يؤكد ضرورة دعم املعاهدات املتعددة األطراف اليت هتدف إىل إزالة أو منع انتشار األسلحة              
ات النووية أو الكيميائية أو البيولوجية وأمهية قيام مجيع الدول األطـراف يف هـذه املعاهـد     

كما يالحظ املؤمتر أن املعلومات اليت تقدمها       . بتنفيذها تنفيذاً كامالً لتعزيز االستقرار الدويل     
 ميكن أن توفر مرجعاً مفيداً للدول األطراف عند         ١٥٤٠الدول إىل األمم املتحدة وفقاً للقرار       
  . الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه املادة

  املادة اخلامسة    
  :لتأكيد على ما يلييعيد املؤمتر ا  -١٨  
أن هذه املادة توفر إطاراً مناسباً للدول األطراف للتشاور والتعـاون مـع               )أ(  

بعضها البعض حلل أي مشكلة قد تطرأ فيما يتصل هبدف االتفاقية أو تطبيـق أحكامهـا،                
  وطلب احلصول على إيضاحات بشأهنا؛

ذا القبيـل أن    أنه يتعني على أي دولة طرف يتبني هلا وجود مشكلة من ه             )ب(  
  تستخدم، كقاعدة عامة، هذا اإلطار للتصدي هلذه املشكلة وحلها؛

أنه يتعني على الدول األطراف أن تقدم ردوداً حمددة ويف الوقت املناسـب               )ج(  
  .بشأن أي قلق يثار خبصوص زعم خمالفة التزاماهتا مبقتضى االتفاقية
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اليت اُتفق عليها يف املـؤمترين      يعيد املؤمتر التأكيد على أن إجراءات التشاور          -١٩  
االستعراضيني الثاين والثالث ال تزال صاحلة لالستخدام من جانب الدول األطراف للتـشاور        

ويؤكد املؤمتر أيضاً مرة أخرى على إمكانية إجراء هذا التـشاور           . والتعاون وفقاً هلذه املادة   
ءات دولية مناسبة أخرى يف والتعاون على أساس ثنائي أو متعدد األطراف، أو من خالل إجرا

  .إطار األمم املتحدة ووفقاً مليثاقها
 باملبادرات النابعة من الدول األطراف من أجل تعزيز بناء          حييط املؤمتر علماً    -٢٠  

  .الثقة مبوجب االتفاقية
يؤكد املؤمتر على أنه يتعني على مجيع الدول األطراف تناول قضايا االمتثال              -٢١  
لصدد، اتفقت الدول األطراف على أن تقدم ردوداً حمـددة ويف الوقـت             ويف هذا ا  . بفعالية

وينبغي أن تقدم   . املناسب بشأن أي قلق يثار خبصوص زعم خمالفة التزاماهتا مبوجب االتفاقية          
هذه الردود وفقاً لإلجراءات اليت اتفق عليها املؤمتر االستعراضي الثاين واليت طورها املـؤمتر              

طلب املؤمتر مرة أخرى تقدمي املعلومات املتعلقة باجلهود املبذولـة إىل           وي. االستعراضي الثالث 
  .املؤمترات االستعراضية

يشدد املؤمتر على أمهية تبادل املعلومات فيما بني الدول األطراف من خـالل               -٢٢  
ـ   . تدابري بناء الثقة اليت مت االتفاق عليها يف املؤمترين االستعراضيني الثاين والثالث            ؤمتر ويرحـب امل

  .بتبادل املعلومات مبوجب هذه التدابري، ويالحظ أن ذلك قد أسهم يف تعزيز الشفافية وبناء الثقة
يدرك املؤمتر احلاجة امللحة إىل زيادة عدد الدول األطـراف املـشاركة يف               -٢٣  

ر ويالحظ املؤمتر أنه منذ املؤمت    . تدابري بناء الثقة ويهيب جبميع الدول األطراف املشاركة سنوياً        
االستعراضي السادس، مل تزد النسبة املئوية للدول األطراف املقدمة لتدابري بناء الثقة إال زيادة              

  .ويؤكد املؤمتر على أمهية زيادة املشاركة يف تدابري بناء الثقة والعمل على استمراريتها. طفيفة
 يعترف املؤمتر بالصعوبات التقنية اليت واجهها بعض الدول األطراف لـدى            -٢٤  

وحيث املـؤمتر الـدول األطـراف ذات        . تقدمي إعالناهتا بشكل كامل ويف الوقت املناسب      
االستطاعة على تقدمي املساعدة والدعم التقنيني، من خالل التدريب على سبيل املثـال، إىل              

ويالحظ . الدول األطراف الطالبة للمساعدة من أجل تقدمي إعالناهتا السنوية لتدابري بناء الثقة           
  . قرار حتديث استمارات تدابري بناء الثقةاملؤمتر

يالحظ املؤمتر الرغبة يف جعل تدابري بناء الثقة أكثر مالءمة للمـستخدمني              -٢٥  
  .ويشدد على ضرورة ضمان تقدميها ملعلومات وجيهة ومالئمة إىل الدول األطراف

دل على أن يـتم تبـا     "يشري املؤمتر إىل أن املؤمتر االستعراضي الثالث وافق           -٢٦  
املعلومات والبيانات، باستخدام االستمارات املنقحة، وإرساهلا إىل إدارة األمم املتحدة لشؤون 

ويؤكد املؤمتر مـن    . "أبريل على أساس سنوي   / نيسان ١٥نزع السالح يف موعد ال يتجاوز       
جديد أن البيانات اليت تقدم يف إطار التبادل السنوي للمعلومات ينبغي أن ترسل إىل وحـدة                

التنفيذ يف مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ويتعني على الوحدة إرساهلا فـوراً              دعم  
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يف شكل إلكتروين إىل مجيع الدول األطراف وفقاً للطرائق واالستمارات احملدَّثة الـواردة يف              
ويشري املؤمتر إىل أن املعلومات اليت تقدمها دولة طرف، جيب عدم املـضي يف              . املرفق األول 

 ويالحـظ املـؤمتر أن دوالً     .  أو إتاحتها إال مبوافقة صرحية من تلك الدولة الطرف         تعميمها
  . أطرافاً جعلت املعلومات اليت قدمتها متاحة للعموم

  املادة السادسة    
  .يالحظ املؤمتر أنه مل يتم التذرع بأحكام هذه املادة  -٢٧  
الشكوى مجيـع   يؤكد املؤمتر أحكام املادة السادسة اليت تقضي بأن تشمل            -٢٨  

ويشدد على وجوب تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليهـا يف         . األدلة املمكنة اليت تثبت صحتها    
املادة السادسة حبسن نية يف إطار االتفاقية كما يف حالة تنفيذ مجيع األحكـام واإلجـراءات           

  .الواردة يف االتفاقية
  :يدعو املؤمتر جملس األمن إىل القيام مبا يلي  -٢٩  
ر فوراً يف أي شكوى تقدم مبوجب هذه املادة والشروع يف اختاذ أيـة              النظ  )أ(  

  تدابري يراها ضرورية للتحقيق يف الشكوى وفقاً للميثاق؛
دعوة األمني العام لألمم املتحدة، إذا كان ذلك ضرورياً يف نظـره وفقـاً                )ب(  

سـلحة،  ، إىل التحقيق يف ادعـاءات اسـتخدام األ        ١٩٨٨ الذي اختذه يف عام      ٦٢٠للقرار  
باالستناد إىل املبادئ التوجيهية واإلجراءات التقنية الواردة يف املرفـق األول بوثيقـة األمـم      

  ؛A/44/561املتحدة 
إبالغ كل دولة طرف بنتائج أي حتقيق يتم الشروع فيه مبوجب هذه املادة،            )ج(  

  .والنظر فوراً يف اختاذ أي إجراء مناسب آخر قد يكون ضرورياًً
ؤمتر تأكيد اتفاق الدول األطراف على التشاور، بناء على طلب أي           يعيد امل   -٣٠  

دولة طرف، يف موضوع ادعاءات استخدام األسلحة البيولوجية أو التكـسينية أو التهديـد              
ويعيد املؤمتر تأكيد تعهد كل دولة طرف بالتعاون يف أية حتقيقـات يباشـرها              . باستخدامها
  .جملس األمن

جراء املبني يف هذه املادة ال ميس حبق الدول األطراف          ويالحظ املؤمتر أن اإل     -٣١  
يف أن تنظر بشكل مجاعي يف ادعاءات عدم االمتثال ألحكام االتفاقية، واختـاذ القـرارات               

  .املناسبة وفقاً مليثاق األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل القابلة للتطبيق

  املادة السابعة    
  .نه مل يتم التذرع هبذه األحكاميالحظ املؤمتر مع االرتياح أ  -٣٢  
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حييط املؤمتر علماً بالرغبات اليت أبديت للنظر على وجـه الـسرعة يف أي                -٣٣  
ويف هذا السياق، وبالنظر . طلب يقدم للحصول على املساعدة واالستجابة لـه بشكل مالئم  

ـ                دم إىل الظروف احلتمية اإلنسانية، ميكن للدول األطراف، إذا طلب إليهـا ذلـك، أن تق
  . املساعدة الطارئة يف الوقت املناسب إىل أن ينظر جملس األمن يف اختاذ قرار

يدرك املؤمتر أن الدول األطراف تتحمل مسؤولية تقدمي املساعدة والتنسيق            -٣٤  
ويؤكد . مع املنظمات ذات الصلة يف حالة االستعمال املزعوم لألسلحة البيولوجية والتكسينية          

 مليثـاق األمـم     ل دولة طرف بتقدمي أو دعم تقدمي املساعدة وفقاً        املؤمتر من جديد تعهد ك    
املتحدة ألية دولة طرف تطلب ذلك إذا قرر جملس األمن أن هذه الدولة الطرف تعرضـت                

  .خلطر نتيجة النتهاك االتفاقية
حييط املؤمتر علماً باستعداد الدول األطراف للقيام، عند االقتضاء، بتقـدمي أو              -٣٥  

ساعدة ألية دولة طرف تطلب ذلك، مىت تعرضت هذه الدولة الطرف خلطـر أو              دعم تقدمي امل  
  .وتكسينات كأسلحة من جانب أية جهة) بيولوجية(أذى نتيجة استعمال عوامل بكتريولوجية 

يرى املؤمتر أنه ميكن يف حالة التذرع هبذه املادة أن تقوم األمم املتحدة بـدور      -٣٦  
اوهنا يف ذلك الدول األطراف واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة           لتنسيق املساعدة اليت تقدم، ُتع    

 لواليته، مثل منظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة احليوان، ومنظمة           املناسبة، كل وفقاً  
ويدرك املؤمتر قيمة مواصـلة     . األمم املتحدة لألغذية والزراعة واالتفاقية الدولية حلماية النباتات       

  .الوسائل املالئمة للتنسيق بني الدول األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلةاحلوار فيما خيص 
تدابري فعالـة لتقـدمي املـساعدة       يدرك املؤمتر أن مثة حتديات تواجه وضع          -٣٧  

والتنسيق مع املنظمات الدولية ذات الصلة بغية التصدي السـتخدام سـالح بيولـوجي أو               
ية تقدمي املساعدة املالئمـة، مبـا فيهـا اخلـربة،           ويؤكد املؤمتر أمهية تنسيق عمل    . تكسيين

واملعلومات، ومعدات احلماية، والكشف، والتطهري، والوقاية واملعدات الطبية وغريها مـن           
املعدات اليت قد تلزم ملساعدة الدول األطراف يف حالة تعرض دولة طرف للخطـر نتيجـة                

 املتعلق بإمكانية احتياج الدول األطـراف   باالقتراحوحييط املؤمتر علماً أيضاً   . انتهاك لالتفاقية 
إىل مناقشة اإلجراءات املفصلة بشأن تقدمي املساعدة لضمان تقدمي املساعدة الطارئة يف حينها، 

  .إذا طلب إليها ذلك، يف حالة استعمال األسلحة البيولوجية أو التكسينية
هم يف يالحظ املؤمتر أن تأهب الدول األطراف على الـصعيد الـوطين يـس       -٣٨  

تكوين القدرات الدولية على مواجهة حاالت تفشي األمراض، مبا فيها األمراض الـيت يعـود               
سببها إىل االستعمال املزعوم لألسلحة البيولوجية والتكسينية، والتحقيق فيها والتخفيـف مـن     

 تفاوتات قائمة فيما بني الدول األطراف من حيث مستوى منوها         ويالحظ املؤمتر أن مثة     . وطأهتا
وقدراهتا ومواردها الوطنية، وأن هذه التفاوتات تؤثر يف القدرة الوطنية والدولية على التـصدي              

 ويشجع املؤمتر الدول األطـراف، ذات       .الفعال الستخدام مزعوم لسالح بيولوجي أو تكسيين      
  .االستطاعة، على مساعدة الدول األطراف األخرى على بناء قدرهتا لدى طلبها ذلك
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ؤمتر حاجة الدول األطراف إىل العمل وطنيا وبشكل مـشترك،          يالحظ امل   -٣٩  
 لظروفها اخلاصة هبا، على حتسني القوانني واألنظمة الوطنية، وقـدراهتا           عند االقتضاء، وفقاً  

على مراقبة األمراض وكشفها من أجل حتديد وتأكيد سبب تفشي األمراض والتعاون، لدى             
ويالحظ املؤمتر أن اللـوائح الـصحية       . ألخرىالطلب، من أجل بناء قدرة الدول األطراف ا       

مهمة لبناء القدرات يف جمال منع تفشي األمراض على الـصعيد الـدويل             ) ٢٠٠٥(الدولية  
  .واحلماية منه ومراقبته والتصدي له؛ وأن هذه األهداف مطابقة ألهداف االتفاقية

ى طلب  وخبصوص تقدمي املساعدة والتنسيق مع املنظمات املختصة، بناء عل          -٤٠  
أية دولة طرف، يف حالة االستخدام املزعوم لألسلحة البيولوجية أو التكسينية، ُتقر الـدول              

. األطراف يف هذا الصدد بأن القضايا الصحية واألمنية مترابطة على املستويني الوطين والدويل            
الفعال وإقامة  ويربز املؤمتر أمهية االستمرار يف تنفيذ املبادرات يف هذا اجملال عن طريق التعاون              

ويشري املؤمتر إىل أمهية ضمان فعالية اجلهود املضطلع هبا بصرف النظـر            . شراكات مستدامة 
عما إذا كان تفشي املرض بصورة طبيعية أم متعمدة، وتغطية كل األمراض والتكسينات اليت              

 بضرورة توافر وُيقر املؤمتر أيضاً . ميكن أن ُتلحق ضرراً باإلنسان أو احليوان أو النبات أو البيئة          
القدرات الالزمة قبل أن تنشأ احلاجة إىل استخدامها من أجل كشف أي استخدام مزعـوم               

  .لسالح بيولوجي أو تكسيين والتصدي له بسرعة وفعالية والتخلص من آثاره

  املادة الثامنة    
 الوفاء  ١٩٢٥يناشد املؤمتر مجيع الدول األطراف يف بروتوكول جنيف لعام            -٤١  
هتا مبوجب هذا الربوتوكول، وحيث كل الدول الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـاً يف                 بالتزاما

  .الربوتوكول على التصديق أو االنضمام إليه دون مزيد من التأخري
، الـذي حيظـر اسـتخدام       ١٩٢٥يقر املؤمتر بأن بروتوكول جنيف لعام         -٤٢  

 عن أسـاليب احلـرب      الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات أثناء احلرب، فضالً          
ويعيد املؤمتر التأكيد على أن ليس يف هذه        . البكتريولوجية، يكمل االتفاقية والعكس بالعكس    

االتفاقية ما ميكن تأويله على أنه حيد أو ينتقص بأي حال من األحوال من االلتزامات الـيت                 
  .١٩٢٥تتحملها أية دولة مبوجب بروتوكول جنيف لعام 

ية سحب مجيع التحفظات اليت أبديت بشأن بروتوكـول         يؤكد املؤمتر أمه    -٤٣  
  . واليت هلا صلة باالتفاقية١٩٢٥جنيف لعام 

يشري املؤمتر إىل اإلجراءات اليت اختذهتا الدول األطراف لسحب حتفظاهتـا             -٤٤  
 ذات الصلة باالتفاقية، ويدعو الدول األطـراف الـيت          ١٩٢٥على بروتوكول جنيف لعام     

 إىل سحب هذه التحفظات،     ١٩٢٥ا على بروتوكول جنيف لعام      مازالت متمسكة بتحفظاهت  
  . بذلك دون تأخري١٩٢٥وإخطار وديع بروتوكول جنيف لعام 
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يالحظ املؤمتر أن التحفظات املتعلقة بالرد االنتقامي، عن طريق اسـتخدام             -٤٥  
 حظـر  أي من األشياء اليت حتظرها االتفاقية، ولو كان استخداماً مشروطاً، تتعارض كلية مع  

والتكـسينية  ) البيولوجية(استحداث وإنتاج وختزين وحيازة وحفظ األسلحة البكتريولوجية        
  .حظراً شامالً ومطلقاً الستبعاد إمكانية استعماهلا متاماً وإىل األبد

يالحظ املؤمتر أن آلية التحقيق التابعة لألمني العـام، واملبيَّنـة يف الوثيقـة                -٤٦  
A/44/561   متثل آلية مؤسسية دولية للتحقيق يف     ٤٥/٥٧معية العامة يف قرارها      واليت أقرهتا اجل ،

ويالحظ املـؤمتر املبـادرات     . حاالت االستخدام املزعوم لألسلحة البيولوجية أو التكسينية      
الوطنية الرامية إىل تقدمي التدريب املالئم إىل اخلرباء واليت من شأهنا أن تدعم آليـة التحقيـق         

  .التابعة لألمني العام

  املادة التاسعة    
يؤكد املؤمتر جمدداً أن هذه املادة حتدد اهلدف املعترف به واملتمثل يف حظر               -٤٧  

  . األسلحة الكيميائية بصورة فعالة
يرحب املؤمتر بدخول اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختـزين واسـتخدام             -٤٨  

 ١٨٨ وإيداع   ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٢٩األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة حيز النفاذ يف         
ويناشد املؤمتر مجيع الدول الـيت  . صكاً من صكوك التصديق أو االنضمام لدى األمم املتحدة     

  .مل تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها بعد القيام بذلك دون تأخري
يالحظ املؤمتر ازدياد التقارب بني البيولوجيا والكيمياء وما قد ينشأ عـن              -٤٩  

  .وفرص لتنفيذ االتفاقيةذلك من حتديات 

  املادة العاشرة    
يؤكد املؤمتر أمهية تنفيذ هذه املادة، وُيذكر بأن على الدول األطراف التزاماً              -٥٠  

قانونياً بتيسري تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية وحق املشاركة يف هذا            
والتكـسينات  ) البيولوجية(بكتريولوجية  التبادل على أوسع نطاق ممكن الستخدام العوامل ال       

  .ألغراض سلمية وعدم إعاقة التقدم االقتصادي والتكنولوجي للدول األطراف
 املـادة تنفيـذاً     األطراف بتنفيذ هذه   مجيع الدول لتزام  ايؤكد املؤمتر جمّدداً      -٥١  

التكنولوجيـا  ديثة يف ميدان    احلتكنولوجية  العلمية و التطورات  ويسلّم بأن ال   .كامالً وشامالً 
 علمـاً   التفاقيةتعزز من مث ا   إمكانات التعاون فيما بني الدول األطراف و      لبيولوجية تضاعف   ا

مجيع  حيث املؤمتر    لذا .بأهنا قادرة أيضاً على زيادة إمكانات إساءة استخدام العلم والتكنولوجيا         
 على اعتماد تـدابري  اليت وصلت التكنولوجيا البيولوجية فيها إىل مرحلة متقدمة     الدول األطراف 

مـع  ال سيما   ال متييز،   ب على قدم املساواة و    التعاون الدويل نقل التكنولوجيا و   تعزيز   قصدإجيابية  
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، وضـمان   األهداف األساسية هلذه االتفاقيـة    البلدان األقل تقدماً يف هذا امليدان، مع تعزيز         
  .غرضها السلمياملواءمة التامة بني نشر العلم والتكنولوجيا وبني هدف االتفاقية و

يقر املؤمتر بأمهية دور القطاع اخلاص يف نقل التكنولوجيا واملعلومات ودور             -٥٢  
اجملموعة الواسعة من املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة اليت تشارك بالفعل يف التعـاون              

  .الدويل ذي الصلة هبذه االتفاقية
واملساعدة والتبادل على الـصعيد      لألمهية اجلوهرية لتعزيز التعاون      وإدراكاً  -٥٣  

 قيمـة  علـى    يتفق املؤمتر  ،البيولوجية لألغراض السلمية   الدويل يف جمال العلوم والتكنولوجيا    
مراقبـة األمـراض   اللقاحات وإنتاج العقاقري والعمل معاً على تعزيز بناء القدرات يف ميادين        
 ويؤكد املؤمتر . طر البيولوجية  وكذا إدارة املخا   وكشفها وتشخيصها واحتواء األمراض املعدية    
  .أهداف االتفاقيةتحقيق  ل مباشراًأن من شأن بناء هذه القدرات أن يقدم دعماً

  :واملؤمتر  -٥٤  
تعزيز جمال اختصاص كل منها،  يف واصل،أن تيشجع الدول األطراف على   )أ(  

 ها بوجه خـاص    اليت يتناول عملها األمراض املعدية، من      املنظمات والشبكات الدولية القائمة   
احليوان واالتفاقيـة   صحة  منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة واملكتب الدويل ل        

  ؛الدولية حلماية النباتات
يالحظ أن دور هذه املنظمات يقتصر على اجلوانـب الوبائيـة واملتـصلة               )ب(  

إلضافية الناجتـة عـن   النباتية لتفشي أي مرض، ولكنه يقّر بالفائدة ا       /احليوانية/بالصحة العامة 
  تبادل املعلومات معها؛

يشجع الدول األطراف على حتسني االتصال يف جمال مراقبة األمراض على             )ج(  
منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية     مجيع املستويات، مبا يف ذلك بني الدول األطراف ومع          

  ة النباتات؛تفاقية الدولية حلماياال واحليوانصحة والزراعة واملكتب الدويل ل
أو حتسني القدرات الوطنية    /يناشد الدول األطراف أن تستمر يف تأسيس و         )د(  

واإلقليمية يف جمال مراقبة وكشف وتشخيص ومكافحة األمراض املعدية فضالً عن املخـاطر             
أو اإلقليميـة إلدارة    /البيولوجية األخرى املمكنة وإدماج هذه اجلهود يف اخلطط الوطنيـة و          

  وارث؛الطوارئ والك
 يف دعم بناء     على أن تستمر   القادرة على تقدمي الدعم   حيث الدول األطراف      )ه(  

القدرات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق املنظمات الدولية، يف الدول األطراف اليت حتتاج              
      وتشخيصها ومكافحتـها ويف البحـوث      هاإىل املساعدة يف جماالت مراقبة األمراض وكشف      

  ؛ذات الصلة
ناشد الدول األطراف استحداث وإنتاج اللقاحـات والعقـاقري ملعاجلـة           ي  )و(  

األمراض املعدية من خالل التعاون الدويل وعمليات الشراكة بني القطاعني العام واخلـاص              
  .حيثما كان ذلك مناسباً



BWC/CONF.VII/7 

GE.12-60058 22 

يدرك املؤمتر أمهية وضع هياكل وطنية فعالة ملراقبة األمراض اليت تـصيب              -٥٥  
لنبات، وكشفها، وتشخيصها واحتوائها، وكذا إدارة املخاطر البيولوجية        اإلنسان واحليوان وا  

  .عرب التعاون واملساعدة الدوليني
بينما يالحظ املؤمتر وجود املساعدة والتعاون وعالقات الـشراكة علـى           و  -٥٦  
 أيضاً أنه ال تزال هنـاك حتـديات         ، يدرك املؤمتر  الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف   الصعيد  

ي جتاوزها يف تطوير التعاون واملساعدة والتبادل على الصعيد الدويل يف جمـال العلـوم               ينبغ
والتكنولوجيا البيولوجية لألغراض السلمية، وأن مواجهـة هـذه املـشاكل والتحـديات             
واالحتياجات والقيود ستساعد الدول األطراف يف بناء قدرة كافية يف جمال مراقبة األمراض             

 قيمة البحث عن   على   يتفق املادة العاشرة،    يراعي املؤمتر وإذ  . وائهاوكشفها وتشخيصها واحت  
، مبا فيها املوارد املالية، لتيسري أوسع تبادل ممكن للمعدات واملواد واملعلومـات              وتعبئتها املوارد

العلمية والتكنولوجية للمساعدة يف رفع حتديات مراقبـة األمـراض وكـشفها وتشخيـصها        
 على أنـه ينبغـي   يشدد، تؤديه مجيعها دوراً  للدول األطراف  أن املؤمتروإدراكاً من   . واحتوائها

 ومطالبها اخلاصة والسعي إىل إقامة      احتياجاهتاللدول األطراف اليت تسعى إىل بناء قدراهتا حتديد         
  . املساعدة والدعم ذات االستطاعة أن تقدملدول األطرافعلى اشراكات مع اآلخرين، وأنه 

 جديد على احلاجة إىل زيادة تطـوير الـسبل والوسـائل     يؤكد املؤمتر من    -٥٧  
املؤسسية القائمة لضمان التعاون املتعدد األطراف فيما بني مجيع الدول األطراف من أجـل              
تعزيز التعاون الدويل لألغراض السلمية يف اجملاالت ذات الصلة باالتفاقية، مبا يف ذلك جماالت              

  .الطب والصحة العامة والزراعة والبيئة
يدعو املؤمتر إىل استخدام الوسائل املؤسسية املوجودة داخل منظومة األمم            -٥٨  

. املتحدة واملنظمات الدولية األخرى، وفقاً لوالية كل منها، من أجل دعم أهداف هذه املادة             
علـى أن   ويف هذا الصدد، حيث املؤمتر الدول األطراف واألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة            

دل املعدات واملـواد واملعلومـات      تبا لتشجيع ايف جمال اختصاصه  ى حمددة    تدابري أخر  تتخذ
والتكـسينية  ) البيولوجيـة ( العوامل البكتريولوجيـة     خداماستاملتعلقة ب العلمية والتكنولوجية   

  . امليدان التعاون الدويل يف هذا لدعم و على أوسع نطاق ممكن،ألغراض السلميةل
آليات فعالة للتنسيق بـني الوكـاالت       وجود  يسلّم املؤمتر أيضاً بضرورة       -٥٩  

املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية بغية تيـسري التعـاون             
  .العلمي ونقل التكنولوجيا

يسلّم املؤمتر بضرورة تنفيذ تدابري وطنية على حنو فعال لتعزيز تنفيذ املـادة               -٦٠  
املؤمتر الدول األطراف على أن تتعهد باستعراض لوائحهـا         ويف هذا الصدد، حيث     . العاشرة

الوطنية اليت تنظم عمليات التبادل والنقل الدولية لضمان اتساقها مع أهداف مجيـع مـواد               
  . االتفاقية وأحكامها
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يشجع املؤمتر الدول األطراف على تقدمي معلومات مالئمة مرة كل سنتني             -٦١  
 مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح عن الكيفيـة      على األقل إىل وحدة دعم التنفيذ يف      

اليت ُتنفَّذ هبا هذه املادة، ويطلب إىل وحدة دعم التنفيذ جتميع هذه املعلومات إلطالع الدول               
ويرحب املؤمتر باملعلومات اليت قدمها عدد من الدول األطراف بشأن تدابري           . األطراف عليها 

  .لتزاماهتا املنصوص عليها يف املادة العاشرةالتعاون اليت اختذهتا قصد الوفاء با

  املادة احلادية عشرة    
يشري املؤمتر إىل أن مجهورية إيران اإلسالمية قدمت يف املؤمتر االستعراضـي      -٦٢  

السادس اقتراحاً رمسياً لتعديل املادة األوىل وعنوان االتفاقية ليشمل صراحة حظر اسـتخدام             
  .األسلحة البيولوجية

املؤمتر إىل البيان الذي قدمته حكومة االحتـاد الروسـي يف املـؤمتر             يشري    -٦٣  
االستعراضي السادس بصفتها اجلهة الوديعة لإلفادة بأهنا أخطرت مجيع الـدول األطـراف             

  .باقتراح مجهورية إيران اإلسالمية لتعديل االتفاقية
يث املبدأ  يعيد املؤمتر التأكيد على أن أحكام هذه املادة جيب أن تنفذ من ح              -٦٤  

  . على حنو ال ميس بعاملية االتفاقية

  املادة الثانية عشرة    
املؤمترات االستعراضية تشكل طريقـة فعالـة       يعيد املؤمتر التأكيد على أن        -٦٥  

 لذا، يقرر . الديباجة وأحكام االتفاقية  أغراضللتأكد من حتقيق     االتفاقية   سري عمل الستعراض  
  .ية مرة كل مخس سنوات على األقلاملؤمتر عقد املؤمترات االستعراض

   يقرر املؤمتر أن ُيعقد املؤمتر االستعراضي الثامن يف جنيف يف أجل أقـصاه               -٦٦  
  : وأن يقوم باستعراض سري عمل االتفاقية مراعياً يف ذلك أموراً من بينها٢٠١٦عام 

عـاة  التطورات العلمية والتكنولوجية اجلديدة ذات الصلة باالتفاقية، مع مرا       )أ(  
املقرر ذي الصلة الذي اختذه املؤمتر فيما يتعلق باستعراض التطورات احلاصلة يف ميدان العلم               

  والتكنولوجيا فيما خيص االتفاقية؛
  ما أحرزته الدول األطراف من تقدم يف تنفيذ االتفاقية؛  )ب(  
التقدم احملرز يف تنفيذ املقررات والتوصيات اليت وافـق عليهـا يف املـؤمتر                )ج(  

الستعراضي السابع، مع مراعاة املقررات والتوصيات اليت مت التوصـل إليهـا يف املـؤمترات     ا
  .االستعراضية السابقة، حسب االقتضاء
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  املادة الثالثة عشرة    
يعيد املؤمتر التأكيد على أن مدة االتفاقية غري حمدودة وأهنا تنطبق يف مجيـع                -٦٧  

ولة طرف مبمارسة حقها يف االنسحاب مـن        األوقات، ويعرب عن ارتياحه لعدم قيام أي د       
  .االتفاقية

  املادة الرابعة عشرة    
يالحظ املؤمتر مع االرتياح أن عشر دول انضمت إىل االتفاقية أو صـدَّقت        -٦٨  

  .عليها منذ املؤمتر االستعراضي السادس
يؤكد املؤمتر أن أهداف االتفاقية لن تتحقق بالكامل طاملا ظلت دولة واحدة    -٦٩  

  . طرف قادرة على امتالك أسلحة بيولوجية أو حيازهتاغري
سيما من خالل التشديد     األمهية القصوى للعاملية، ال   يؤكد املؤمتر من جديد       -٧٠  

 الدول اليت مل توقع     أمهية قيام تصديق الدول املوقعة على االتفاقية، وعلى       على األمهية اخلاصة ل   
  . الدول األطراف على مواصلة تعزيز العامليةوتتفق. عليها بعد باالنضمام إليها دون تأخري

يالحظ املؤمتر أن مسؤولية تعزيز عاملية االتفاقية تقع على عـاتق الـدول               -٧١  
وحيث املؤمتر الدول األطراف على اختاذ إجراءات إلقناع الدول غري . األطراف يف املقام األول  

ـ          اص بـإجراءات الـدول     األطراف باالنضمام إىل االتفاقية دون تأخري، ويرحب بوجه خ
األطراف وباملبادرات اإلقليمية لتقدمي املساعدة والدعم اليت ميكن أن تؤدي إىل توسيع نطاق             

  .االنضمام إىل االتفاقية
يرحب املؤمتر باملبادرات اإلقليمية اليت من شأهنا أن تؤدي إىل توسيع نطاق              -٧٢  

  .االنضمام إىل االتفاقية والتقيد هبا
 الدول األطراف، ذات االستطاعة، على عرض املساعدة والدعم      حيث املؤمتر   -٧٣  

  .على الدول يف إطار أعماهلا التحضريية للتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها

  املادة اخلامسة عشرة    
يرحب املؤمتر مبقرر املؤمتر االستعراضي السادس القاضي بأن ُتعترب العربيـة             -٧٤  

 اخلمس املذكورة يف هذه املادة ألغراض أي اجتماعات تعقدها          لغة رمسية شأهنا شأن اللغات    
  . الدول األطراف وغري ذلك من الرسائل الرمسية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية
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  املقررات والتوصيات  -ثالثاً  

  ٢٠١٠-٢٠٠٧حصيلة برنامج ما بني الدورات للفترة   -ألف  
دس، عقدت اجتماعـات الـدول      وفقاً للمقرر الذي اختذه املؤمتر االستعراضي السا        -١

 ملناقشة ستة موضـوعات حمـددة   ٢٠٠٧األطراف كل عام ملدة أسبوع واحد بدءاً من عام      
وجرى اإلعداد لكل اجتمـاع     . وتعزيز التفاهم املشترك حوهلا، واختاذ إجراءات فعالة بشأهنا       

  :وهذه املوضوعات الستة هي .للدول األطراف يف اجتماع للخرباء ملدة أسبوع واحد
سبل ووسائل تعزيز التنفيذ على املستوى الوطين، مبـا يف ذلـك إعمـال                )أ(  

التشريعات الوطنية، وتعزيز املؤسسات الوطنية والتنسيق فيما بني املؤسسات الوطنية املعنيـة            
  ؛بإعمال القوانني

  ؛التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي بشأن تنفيذ االتفاقية  )ب(  
يمية والدولية لتحسني السالمة البيولوجيـة واألمـن        التدابري الوطنية واإلقل    )ج(  

  ؛البيولوجي، مبا يف ذلك سالمة املختربات وأمن مسببات األمراض والتكسينات
أو وضع مدونات قواعد سـلوك      /اإلشراف، والتعليم، والتوعية، واعتماد و      )د(  

يا البيولوجيا اليت   ملنع إساءة استخدام أوجه التقدم احملرزة يف حبوث علم البيولوجيا وتكنولوج          
  ؛ميكن استخدامها ألغراض حتظرها االتفاقية

من أجل تعزيز التعاون واملساعدة والتبادل على الصعيد الـدويل يف جمـال               )ه(  
العلوم البيولوجية والتكنولوجيا لألغراض السلمية، وتعزيز بناء القدرات يف ميـادين مراقبـة             

بالنسبة للدول األطـراف    ) ١: (ض املعدية األمراض واكتشافها وتشخصيها ومكافحة األمرا    
قيـام الـدول    ) ٢(اليت حتتاج إىل املساعدة، تعيني االحتياجات وطلبات تعزيز القدرات؛ و         

األطراف القادرة على توفري املساعدة فضالً عن املنظمات الدولية بإتاحة الفـرص لتقـدمي              
  ؛املساعدة ذات الصلة هبذه امليادين

نسيق مع املنظمات املختصة بناء على طلب أيـة دولـة        توفري املساعدة والت    )و(  
طرف يف حالة زعم استخدام أسلحة بيولوجية أو تكسينية، مبا يف ذلك حتـسني القـدرات                

  .الوطنية ملراقبة األمراض وكشفها وتشخيصها ونظم الصحة العامة
يالحظ املؤمتر أن اجتماعات الدول األطراف واجتماعات اخلرباء تعمل كمحفـل             -٢
وقد ازداد التفاهم   . م لتبادل اخلربات الوطنية واملداوالت املتعمقة فيما بني الدول األطراف         مه

املشترك بفضل اجتماعات الدول األطراف بشأن اخلطوات الواجب اختاذها لزيـادة تعزيـز             
  .تنفيذ االتفاقية



BWC/CONF.VII/7 

GE.12-60058 26 

مـة  يالحظ املؤمتر مسامهة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعـة واملنظ            -٣
العاملية لصحة احليوان وغريها من املنظمات الدولية املختصة فضالً عن املؤسـسات العلميـة      

  .واألكادميية واملنظمات غري احلكومية يف اجتماعات الدول األطراف واجتماعات خلرباء
الوثائق اخلتامية اليت أقرهتا اجتماعات      من جديد أن تفامهات ُحددت يف         املؤمتر يؤكد  -٤

ــدول األ ــق اآلراء الـ ــراف بتوافـ  ،BWC/MSP/2008/5 و،BWC/MSP/2007/5(طـ
  . يف نطاق والياهتا)BWC/MSP/2010/6و، BWC/MSP/2009/5و

  ٢٠١٥-٢٠١٢برنامج ما بني الدورات للفترة   -باء  
             إذ يؤكد املؤمتر من جديـد جـدوى برنـاجمي مـا بـني الـدورات الـسابقني           -٥

االجتماعات السنوية للدول   : ر االحتفاظ باهلياكل السابقة   ، يقرر املؤمت  ٢٠١٠-٢٠٠٣للفترة  
  .األطراف وقبلها اجتماعات اخلرباء السنوية

والغرض من برنامج ما بني الدورات مناقشة وتعزيز الفهم املشترك والعمل الفعـال               -٦
بشأن تلك القضايا اليت حددها املؤمتر االستعراضي السابع إلدراجها يف برنـامج مـا بـني                

  .راتالدو
وإذ يدرك املؤمتر احلاجة إىل موازنة الرغبة يف حتسني برنامج ما بـني الـدورات يف                  -٧

 اليت تواجه الدول األطراف، يقرر املـؤمتر        - املالية واملتعلقة باملوارد البشرية      -نطاق القيود   
  .مواصلة ختصيص عشرة أيام كل عام لفائدة برنامج ما بني الدورات

ن املواضيع التالية بنودا دائمة يف جدول األعمال، ُتدرس يف جلسات           يقرر املؤمتر أن تكو     -٨
  :٢٠١٥-٢٠١٢كل من اجتماع اخلرباء واجتماع الدول األطراف يف كل عام من الفترة 

التعاون واملساعدة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون واملساعدة            )أ(  
  مبوجب املادة العاشرة؛

  اصلة يف ميدان العلم والتكنولوجيا فيما خيص االتفاقية؛استعراض التطورات احل  )ب(  
  .تعزيز التنفيذ على الصعيد الوطين  )ج(  

يقرر املؤمتر أن تناقَش البنود األخرى التالية يف أثناء برنـامج مـابني الـدورات يف                  -٩
  :السنوات املشار إليها

  ؛)٢٠١٣ و٢٠١٢(كيفية التمكني من املشاركة الكاملة يف تدابري بناء الثقة   )أ(  
كيفية تعزيز تنفيذ املادة السابعة، مبا يف ذلك النظر يف اإلجراءات واآلليات              )ب(  

  ).٢٠١٥ و٢٠١٤(املفصلة لتقدمي املساعدة والتعاون من جانب الدول األطراف 
ستدوم اجتماعات اخلرباء املعاد تنظيمها مخسة أيام، وستدوم اجتماعـات الـدول              -١٠

  .األطراف مخسة أيام
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ويتوىل رئاسة االجتماع يف السنة األوىل ممثل عن جمموعة حركة بلدان عدم االحنياز               -١١
ودول أخرى، ورئاسة االجتماع الثاين ممثل عن جمموعة دول أوروبـا الـشرقية، ورئاسـة               
االجتماع الثالث ممثل عن اجملموعة الغربية، ورئاسة االجتماع الرابع ممثل عن جمموعة حركة             

وسيدعم الرئاسة نائبان للرئيس كل سـنة، ينتميـان إىل          . ز ودول أخرى  بلدان عدم االحنيا  
  .اجملموعتني اجلغرافيتني األخريني

يقوم كل اجتماع للخرباء واجتماع للدول األطراف بإعداد تقريـر عـن وقـائع                -١٢
وسيتناول هذا التقرير األعمال املتعلقة بالبنود الدائمة الثالثة يف جدول األعمـال،            . مداوالته

  .كذا البند اآلخر املدَرج للنقاش يف أثناء تلك السنةو
 -  سنوياً -وباإلضافة إىل تقرير اجتماع اخلرباء، ستنظر اجتماعات الدول األطراف            -١٣

 ٢٠١٢ويف  . يف التقدم احملرز يف جمال عاملية االتفاقية والتقارير السنوية لوحدة دعم التنفيـذ            
 يف تقرير اجتماع اخلرباء املتعلق بتدابري بنـاء       اً، سينظر اجتماع الدول األطراف أيض     ٢٠١٣و

، سينظر اجتماع الدول األطراف يف تقرير اجتماع اخلرباء املتعلق          ٢٠١٥ و ٢٠١٤الثقة، ويف   
  .باملادة السابعة

ستتوصل اجتماعات اخلرباء واجتماعات الدول األطراف مجيعها إىل أية استنتاجات            -١٤
  .أو نتائج بتوافق اآلراء

ظر املؤمتر االستعراضي الثامن يف أعمال ونتائج هذه االجتماعات ويقرر بشأن           وسين  -١٥
  .أي إجراءات أخرى

التعاون واملساعدة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون واملـساعدة             -جيم  
  مبوجب املادة العاشرة

  البند الدائم يف جدول األعمال  -١  
ة يف إطار البند الدائم يف جدول األعمال املتعلق         يقرر املؤمتر أن ُتبحث املواضيع التالي       -١٦

بالتعاون واملساعدة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون واملساعدة مبوجب املـادة             
  :العاشرة

تقارير الدول األطراف عن تنفيذها للمادة العاشرة، وتقارير وحدة دعـم             )أ(  
   طلبات املساعدة وعروض تقدميها؛التنفيذ عن تشغيل نظام قواعد البيانات من أجل تيسري

التحديات والعقبات اليت حتول دون تطوير التعاون واملساعدة والتبادل على            )ب(  
الصعيد الدويل يف ميدان العلوم والتكنولوجيا البيولوجية، مبا يف ذلـك املعـدات واملـواد،               

ذه التحـديات  وتسخريها لألغراض السلمية بكامل طاقتها، والوسائل املمكنة للتغلب على ه    
  والعقبات؛
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طائفة من التدابري احملددة لتنفيذ املادة العاشرة بشكل كامل شامل مع مراعاة    )ج(  
مجيع أحكامها، مبا يف ذلك تيسري التعاون واملساعدة، مبا يشمل املعدات واملواد، واملعلومات             

جـة يف هـذه     ديد الثغرات واالحتياجات احلر   وحت العلمية والتكنولوجية لألغراض السلمية،   
  اجملاالت؛
السبل والوسائل الكفيلة باستهداف املوارد وتعبئتها، مبا فيها املوارد املالية،            )د(  

لسد الثغرات وتلبية االحتياجات فيما خيص التعاون واملساعدة، ال سيما املوارد املقدمة مـن              
مية وغريهـا مـن     الدول املتقدمة إىل الدول األطراف النامية، ومن املنظمات الدولية واإلقلي         

  أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛
برامج التثقيف والتدريب والتبادل والتوأمة وغري ذلك من وسـائل تنميـة              )ه(  

املوارد البشرية يف ميدان العلوم والتكنولوجيا البيولوجية املتصلة بتنفيذ االتفاقية، ال سـيما يف          
  البلدان النامية؛

، يف ميدان السالمة البيولوجية واألمـن       بناء القدرات، عرب التعاون الدويل      )و(  
البيولوجي، ومن أجل الكشف عن تفشي األمراض املعدية أو اندالع اهلجمات باألسـلحة             
البيولوجية، واإلبالغ عن ذلك والتصدي له، مبا يف ذلك يف جماالت التأهب والتصدي وإدارة              

  األزمات والتخفيف من حدهتا؛
دولية واإلقليمية ذات الصلة وغريهـا مـن        تنسيق التعاون مع املنظمات ال      )ز(  

  .أصحاب املصلحة املعنيني

  نظام قواعد البيانات لتيسري تقدمي طلبات املساعدة وعروضها  -٢  
يقرر املؤمتر إنشاء نظام لقواعد البيانات لتيسري تقدمي طلبات املـساعدة والتعـاون               -١٧

  .وعروض تبادهلما فيما بني الدول األطراف
األطراف، فرادى أو مع دول أو منظمات دولية أخرى، إىل أن تقـدم             تدعى الدول     -١٨

 إىل وحدة دعم التنفيذ أي متطلبات، أو احتياجات أو عروض للمساعدة، مبا يف ذلك               طوعياً
ما خيص املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجيـة املتعلقـة باسـتخدام العوامـل              

وستقوم الوحدة بإنشاء وإدارة قاعـدة بيانـات،        . يةالبيولوجية والتكسينية لألغراض السلم   
  .مفتوحة جلميع الدول األطراف، حيث ستخزَّن هذه الطلبات والعروض

للدول األطراف أن تستخدم قاعدة البيانات ملطابقة عروض املساعدة مع طلباهتا مث              -١٩
املعنية الوحـدة   وعند الوقوف على مطابقة، تبلغ الدول األطراف        . تتخذ ترتيباهتا اخلاصة هبا   

 أن تيسر، عند الطلب،     ولوحدة دعم التنفيذ أيضاً   .  لذلك بذلك فتحدث قاعدة البيانات وفقاً    
تبادل املعلومات فيما بني الدول األطراف بشأن قاعـدة البيانـات وأي أنـشطة للتعـاون             

  .واملساعدة تنجم عن ذلك
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 البيانات مفصلة العروض     عن تشغيل قاعدة    سنوياً وسيتقدم وحدة دعم التنفيذ تقريراً      -٢٠
. اليت قُدمت والطلبات املعلن عنها وحاالت املطابقة الـيت حـددت يف الـسنة التقومييـة               

أو /وسُيستعرض تشغيل قاعدة البيانات يف املؤمتر االستعراضي الثامن على أساس التقـارير و            
  .التوصيات املنبثقة عن اجتماعات الدول األطراف

  برنامج الرعاية  -٣  
جل دعم وزيادة مشاركة الدول األطراف النامية يف اجتماعات برنامج ما بني            من أ   -٢١

الدورات، يقرر املؤمتر إنشاء برنامج للرعاية، ممول من تربعـات الـدول األطـراف ذات               
وستدير وحدة دعم التنفيذ برنامج الرعاية بالتشاور مع الرئاسة ونـائيب رئـيس             . االستطاعة

 أولوية الرعاية للدول األطراف اليت مل يسبق هلا املشاركة          وستعطى. اجتماع الدول األطراف  
وجيـوز تقـدمي    . يف االجتماعات، أو مل يتسن هلا إرسال خرباء من العاصمة بشكل منتظم           

، حسب وجود املوارد، من أجل حتسني مشاركة الدول غري األطراف تروجيـاً             الرعاية أيضاً 
  .لعاملية االتفاقية

  اصلة يف ميدان العلم والتكنولوجيا فيما خيص االتفاقيةاستعراض التطورات احل  -دال  
يقرر املؤمتر أن ُتبحث املواضيع التالية يف إطار البند الدائم من جدول األعمال املتعلق                -٢٢

  :باستعراض التطورات احلاصلة يف ميدان العلم والتكنولوجيا فيما خيص االتفاقية
كنولوجيا الـيت قـد تكـون هلـا         التطورات اجلديدة يف ميدان العمل والت       )أ(  

  استخدامات منافية ألحكام االتفاقية؛
التطورات اجلديدة يف ميدان العمل والتكنولوجيا اليت قد تكون هلا مزايـا              )ب(  

لالتفاقية، مبا يف ذلك التطورات اليت هلا صلة خاصة مبراقبة األمراض، وتشخيصها والتخفيف             
  من وطأهتا؛

ز إدارة املخاطر البيولوجية على الصعيد الوطين، حسب        التدابري املمكنة لتعزي    )ج(  
االقتضاء، يف جمال البحث والتطوير الذي يـشمل تطـورات جديـدة يف ميـدان العلـم                 

  والتكنولوجيا فيما خيص االتفاقية؛
مدونات قواعد السلوك الطوعية وغريها من التدابري الراميـة إىل تـشجيع              )د(  

   األكادميية والقطاع الصناعي؛السلوك املسؤول للعلماء واملؤسسات
  التثقيف والتوعية بشأن خماطر ومزايا علوم احلياة والتكنولوجيا البيولوجية؛  )ه(  
األطراف من  تطورات العلم والتكنولوجيا املتصلة بأنشطة املنظمات املتعددة          )و(  

قبيل منظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة احليوان، ومنظمة األغذيـة والزراعـة،             
  واالتفاقية الدولية حلماية النباتات ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛
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  .أي تطورات أخرى يف جمال العلم والتكنولوجيا ذات صلة باالتفاقية  )ز(  
  :ية يف السنوات املشار إليهاسُينظر يف املواضيع التال  -٢٣

التطورات احلاصلة يف التكنولوجيات التمكينية، مبا فيهـا الـنظم الفائقـة            )أ(  
لترتيب احلمض النووي وتركيبه وحتليله؛ واملعلوماتيـة البيولوجيـة واألدوات احلاسـوبية؛            

  ؛)٢٠١٢ُينظر فيه يف (وبيولوجيا النظم 
اقبة األمراض املعديـة واحلـاالت      التطورات احلاصلة يف تكنولوجيات مر      )ب(  

الشبيهة اليت تسببها التكسينات يف اإلنسان واحليوان والنبات وكشفها وتشخيصها والتخفيف   
  ؛)٢٠١٣ُينظر فيه يف (من حدهتا 
التطورات احلاصلة يف فهم اإلمراضية وفوعة الفريوس، والسمية، واملناعـة            )ج(  

  ؛)٢٠١٤ينظر فيه يف (والقضايا ذات الصلة 
التطورات احلاصلة يف تكنولوجيات العوامـل البيولوجيـة والتكـسينات            )د(  

  ).٢٠١٥ينظر فيه يف (ونشرها وإيصاهلا 

  تعزيز التنفيذ على الصعيد الوطين  -هاء  
يقرر املؤمتر أن ُتبحث املواضيع التالية يف إطار البند الدائم من جدول األعمال املتعلق                -٢٤

  :ينبتعزيز التنفيذ على الصعيد الوط
طائفة من التدابري احملددة لتنفيذ االتفاقية بشكل كامل وشامل، ال سـيما              )أ(  

  املادتان الثالثة والرابعة؛
السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطين، وتبادل أفـضل       )ب(  

 املمارسات والتجارب، مبا يف ذلك التبادل الطوعي للمعلومات فيما بني الـدول األطـراف             
بشأن تنفيذها على الصعيد الوطين، وإنفاذ قوانينها الوطنية، وتعزيـز مؤسـساهتا الوطنيـة              

  وتنسيقها بني املؤسسات الوطنية إلنفاذ القانون؛
التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي الذي من شأنه أن يساعد يف تنفيذ االتفاقية   )ج(  

  على الصعيد الوطين؛
 والدولية من أجل حتسني الـسالمة البيولوجيـة         التدابري الوطنية واإلقليمية    )د(  

  للمختربات وأمن املُْمرضات والتكسينات؛
أي تدابري أخرى حمتملة، حسب االقتضاء، تكـون ذات صـلة بتنفيـذ               )ه(  
  .االتفاقية
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  تدابري بناء الثقة  -واو  
 يالحظ املؤمتر أن استعراض املادة اخلامسة من االتفاقية أظهر احلاجـة إىل مواصـلة               -٢٥

  :لذا يقرر املؤمتر ما يلي. حتسني مشاركة الدول األطراف يف تدابري بناء الثقة
 اعتماد استمارات اإلبالغ املنقحة الواردة يف املرفق األول بوصفها أساسـاً            )أ(  

  جلميع بيانات تدابري بناء الثقة املقدمة من الدول األطراف؛
كيفية متكني مشاركة    يف   ٢٠١٥-٢٠١٢النظر يف برنامج ما بني الدورات         )ب(  

  ؛)انظر الفرع باء أعاله(أكمل يف تدابري بناء الثقة 
أن تقوم وحدة دعم التنفيذ، بالتعاون مع الدول األطراف، مبواصلة حبـث              )ج(  

  .وتطوير اخليارات املتاحة من أجل استخدام الوسائل اإللكترونية لتقدمي تدابري بناء الثقة
أن تعني جهة اتصال وطنية مسؤولة عن إعداد تقارير         يهيب املؤمتر بالدول األطراف       -٢٦

  . ملقرر املؤمتر االستعراضي السادس إن مل تفعل ذلك بعدتدابري بناء الثقة، وفقاً

  تعزيز عاملية االتفاقية  -زاي  
يالحظ املؤمتر أنه على الرغم من أن االتفاقية ركن من أركان األمن الدويل، ورغم                -٢٧

ل األطراف ورؤساء اجتماعات الدول األطراف بدعم إداري مـن          اجلهود املبذولة من الدو   
       وحدة دعم التنفيذ، ال تزال العضوية يف االتفاقية منـذ املـؤمتر االستعراضـي الـسادس،                

 دولة طرفا فقط، متخلفةً عن املعاهدات املتعددة األطراف الرئيسية األخـرى            ١٦٥بانضمام  
لذا يتفق املؤمتر على أن من الضروري       .  وعدم االنتشار  املتعلقة مبراقبة األسلحة ونزع السالح    

أن تبذل الدول األطراف مزيداً من اجلهود املنسقة من أجل إقناع الـدول غـري األطـراف                 
  .باالنضمام إىل االتفاقية

  :وعليه يطلب املؤمتر إىل الدول األطراف ما يلي  -٢٨
  الدول غري األطراف فيها؛تعزيز عاملية االتفاقية بإجراء اتصاالت ثنائية مع   )أ(  
تعزيز عاملية االتفاقية من خالل احملافل واألنـشطة اإلقليميـة واملتعـددة              )ب(  
  األطراف؛
تقدمي تقارير، على النحو املناسب، عن أنشطتها يف االجتماعات الـسنوية             )ج(  

  للدول األطراف؛
صلة عـن   القيام، عند االقتضاء، بتزويد وحدة دعم التنفيذ مبعلومات ذات            )د(  

  .األنشطة املتعلقة بتعزيز عاملية االتفاقية
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يقرر املؤمتر أن يقوم رؤساء اجتماعات الدول األطراف بتنسيق أنشطة تعزيز عامليـة           -٢٩
االتفاقية، وتوجيه الطلبات إىل الدول غري األطراف يف االتفاقية لتقدمي تقرير سـنوي عـن               

ل األطراف، وتقدمي تقرير مرحلي إىل املـؤمتر   أنشطة تعزيز عاملية االتفاقية يف اجتماعات الدو      
ومع مراعاة املسؤولية الرئيسية اليت تقع على عاتق الدول األطراف لتنفيذ           . االستعراضي الثامن 

  :هذا املقرر، يكلف املؤمتر وحدة دعم التنفيذ بالقيام مبا يلي
ا تقدمي الدعم اإلداري إىل رؤساء اجتماعات الدول األطراف لتنفيـذ هـذ          )أ(  
  املقرر؛

توحيد وإتاحة املعلومات املتعلقة بالتقدم الذي أحرزته الدول غري األطراف            )ب(  
  . على االتفاقية أو االنضمام إليهايف سبيل التصديق

يشجع املؤمتر الدول األطراف على إيالء مزيد من االهتمام إىل الدول اليت بـدأت                -٣٠
 منها، وإىل   ا أو توجد يف مرحلة متقدمة جداً      عملية تصديقها على االتفاقية أو انضمامها إليه      

الدول اليت تنتظر املزيد من املعلومات أو املساعدة أو اليت هلا أولويات أخرى، علـى النحـو         
  .املوصوف يف التقارير السنوية املتعلقة بالعاملية

  وحدة دعم التنفيذ  -حاء  
أجل   االستعراضي السادس من   يالحظ املؤمتر أن وحدة دعم التنفيذ، اليت أنشأها املؤمتر          -٣١

تقدمي الدعم اإلداري إىل االجتماعات اليت يتفق عليها املؤمتر االستعراضي وكذا دعم التنفيـذ              
وعليـه  . الشامل والعاملي لالتفاقية وتبادل تدابري بناء الثقة، قد جنحت يف االضطالع بواليتـها            

  .٢٠١٦ إىل ٢٠١٢زمة، للفترة من يقرر املؤمتر جتديد والية الوحدة، مع إجراء التعديالت الال
يقرر املؤمتر أن تقوم وحدة دعم التنفيذ باملهام التالية، إىل جانب املهام اليت أوكلـها                 -٣٢

  :إليها املؤمتر االستعراضي السادس
تنفيذ مقرر إنشاء وإدارة قاعدة البيانات املتعلقة بطلبات وعروض املساعدة،            )أ(  

   للمعلومات بني الدول األطراف؛وتيسري ما يرتبط بذلك من تبادل
تقدمي الدعم، حسب االقتضاء، إىل الدول األطراف يف تنفيذها ملقـررات             )ب(  

  .وتوصيات هذا املؤمتر االستعراضي
يالحظ املؤمتر أن للدول األطراف ذات االستطاعة أن تنظر يف التربع للوحدة مـن                -٣٣

وستقدَّم هذه التربعـات بـشفافية      . يهاأجل تعزيز قدرهتا على االضطالع مبهامها املوكلة إل       
كاملة، وستفصَّل يف التقرير السنوي للوحدة، وستستخدم خصيـصا للمهـام املوكلـة إىل              

  .الوحدة
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يالحظ املؤمتر أن مجيع موظفي الوحدة سُيعينون عرب إجراءات التعيني ذات الـصلة               -٣٤
يري الكفاية، والكفاءة والرتاهة،  إىل ضرورة ضمان أعلى معااملعمول هبا يف األمم املتحدة، نظراً

  .ومع مراعاة أمهية تعيني املوظفني على أوسع نطاق جغرايف ممكن
يالحظ املؤمتر كذلك ضرورة العمل على ضمان أوسع توازن جغرايف ممكن يف مالك               -٣٥

  . مليثاق األمم املتحدةموظفي الوحدة وفقاً
الدول األطراف عن أنـشطة الوحـدة     إىل مجيع     سنوياً ستقدم الوحدة تقريراً كتابياً     -٣٦

وستقوم الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي الثامن بتقييم واستعراض أداء          . لتنفيذ واليتها 
  .ووالية الوحدة

  املالية  -طاء  
يقرر املؤمتر أن تقتسم الدول األطراف يف االتفاقية تكاليف برنامج ما بني الدورات،               -٣٧

تحدة لألنصبة املقررة تناسبيا ملراعاة الفـروق يف العـضوية بـني     إىل جدول األمم امل   استناداً
  .االتفاقية واألمم املتحدة

      ٢٠١٢يوافق املؤمتر على التكاليف املقدرة لربنامج ما بني الدورات للفتـرة مـن                -٣٨
، مع مالحظة أن هـذا      BWC/CONF.VII/4/Rev.1، على النحو الوارد يف الوثيقة       ٢٠١٥إىل  

قدرة أعدت على األساس نفسه الذي قامت عليه التكاليف املقدرة لربنامج ما بني التكاليف امل
، وبالتايل متثل منوا حقيقيا صفرياً، وأي زيادة امسيـة          ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٧الدورات للفترة من    

ويطلب املؤمتر إىل الدول األطـراف أن تبـادر         . مردها عوامل صرف العملة والتضخم فقط     
ف املقدرة حال استالمها إشعارات أنصبة االشتراكات املقررة من         بتسديد حصتها من التكالي   

  .األمم املتحدة
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  املرفق األول

   االستمارات املنقحة لتقدمي البيانات املتعلقة بتدابري بناء الثقة    

اتفق يف املؤمتر االستعراضي الثالث على أن تقدم مجيع الدول األطـراف احلاضـرة                
  :ؤمتر االستعراضي السابع الحقاًاإلعالن التايل، الذي عدله امل

ال جديد يستوجب اإلعـالن     "أو  " ال شيء يستوجب اإلعالن عنه    "استمارة اإلعالن عن    
  الواجب استعماهلا يف تبادل املعلومات" عنه

 التدبري
ال شيء يستوجب 

 اإلعالن عنه
سنة آخر إعالن 

 يف حالة

سنة آخر إعالن يف حالة 
ال جديد يستوجب 

  اإلعالن عنه
     ١، القسم ألف

    ‘١‘٢ألف، القسم 

    ‘٢‘٢ألف، القسم 

    ‘٣‘٢ألف، القسم 

    باء 

      جيم

     هاء

     واو

     زاي

بالنسبة لكل تدبري، وملء سنة آخر      ) املربعات املناسبة (يرجى وضع عالمة يف املربع املناسب       (
  .)القتضاءإعالن يف العمود األخري عند ا

  _____________________________________: التاريخ
  ____________________________ :الدولة الطرف يف االتفاقية

  ________________:االنضمام إىل االتفاقية/تاريخ التصديق على االتفاقية
  ______________________________ :جهة االتصال الوطنية
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  :تعزيز االتصاالت بصورة فعالة    
  :اتفق يف املؤمتر االستعراضي الثالث على أن تواصل الدول األطراف تنفيذ ما يلي  

الت بني العلماء، وسائر اخلرباء واملرافق املشاركني يف التعزيز الفعال لالتصا"  
 مباشراً، مبا يف ذلك التبـادالت       إجراء البحوث البيولوجية املتصلة باالتفاقية اتصاالً     
  ."والزيارات للبحث املشترك على أساس متفق عليه

من أجل تعزيز االتصاالت املهنية بني العلماء بشكل فعال، وتعزيز مشاريع البحـوث               
ملشتركة وغريها من األنشطة الرامية إىل منع حاالت الغموض أو الشكوك أو الريبة أو احلـد                ا

، شـجع املـؤمتر     )البيولوجية(منها وإىل حتسني التعاون الدويل يف جمال األنشطة البكتريولوجية          
  :االستعراضي السابع الدول األطراف على تبادل معلومات استشرافية بالقدر املستطاع عما يلي

ملؤمترات الدولية واحللقات الدراسية واملنتديات واألحداث املشاهبة املقرر عقـدها          ا •
   مباشراً،واليت تتناول البحوث البيولوجية املتصلة باالتفاقية اتصاالً

الفرص األخرى لتبادل العلماء، أو البحوث املشتركة، أو أي تدابري أخرى لتعزيـز              •
 بحوث البيولوجية املتصلة باالتفاقية اتصاالً    االتصاالت بني العلماء الذين يقومون بال     

  مباشراً،
  .مبا يف ذلك عرب وحدة دعم التنفيذ يف مكتب األمم املتحدة لبحوث نزع السالح  
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  "ألف"تدبري بناء الثقة     

  ١القسم     
  تبادل البيانات عن مراكز البحوث واملختربات

  : األطـراف تنفيـذ ما يلياتفق يف املؤمتر االستعراضي الثالث على أن تواصل الدول  
تبادل البيانات، مبا يف ذلك االسم واملوقع ونطاق األنشطة ووصف عـام            "  

هلا، اليت تتعلق مبراكز البحوث واملختربات اليت تستويف مستويات سالمة عالية جداً            
على الصعيد الوطين أو الدويل لتداول املواد البيولوجية، ذات األغراض املباحة، واليت            

رجة عالية من املخاطر الفرديـة أو اجملتمعية، أو اليت تتخصص يف األنـشطة             متثل د 
  ".البيولوجية املباحة واملتصلة مباشرة باالتفاقية

  األساليب    
اتفق يف املؤمتر االستعراضي الثالث على التدابري التالية، اليت عدهلا املؤمتر االستعراضي              

  :السابع الحقاً
نات عن كل مرفق يقع يف أراضيها أو خيـضع          أن تقدم الدول األطراف بيا      

لواليتها أو سيطرهتا يف أي مكان، وتكون به أي خمتربات تطبـق أقـصى درجـة                
لالحتواء وتفي باملعايري املوضوعة ملثل هذه املختربات على النحو املوضح يف آخـر             

يل بشأن السالمة احليوية يف املختربات، أو الـدل        إصدار لدليل منظمة الصحة العاملية    
األرضي للمنظمة العاملية لصحة احليوان أو أي مبادئ توجيهية مماثلة أخرى معتمدة            
من املنظمات الدولية ذات الصلة، من قبيل املختربات اليت حدد هلا مستوى السالمة             

  .أو مستويات مكافئة) P4  أوBSL4 ، أوBL4 (٤احليوية رقم 
 املعايري احملددة لتطبيق أقـصى      ينبغي للدول األطراف اليت ليس لديها مرفق يستويف       و  
  ".ألف"من االستمارة ‘ ٢‘١زل املذكور أن تنتقل إىل القسم درجة للع

  ‘١‘١االستمارة ألف، القسم     
  )١( واملخترباتتبادل البيانات عن مراكز البحوث

  ___________________________  )٢(املرفق) أمساء(اسم  -١
__________ 

 .حتدد بصورة مستقلة وحدات االحتواء وهي وحدات ثابتة ملعاجلة املرضى تشكل جزءاً ال يتجزأ من املختربات )١(

ـ                )٢( ث ـيرجى بالنسبة للمرافق اليت تضم وحدات لالحتواء األقصى واليت تشارك يف الربنامج الـوطين للبح
اً لالسـتمارة ألـف،   ـه وفقـمعلن عن"ع بيان أنه والتطوير يف جمال الدفاع البيولوجي، ذكر اسم املرفق م    

  ".‘٣‘٢القسم 
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  ___________________________املنظمة أو الشركة العامة أو    -٢
  ___________________________  اخلاصة املسؤولة  -٣

  ___________________________  ع والعنوان الربيدياملوق  -٣
    ___________________________  
    ___________________________  
    ___________________________  

متويل النشاط املبلغ عنه، مبا يف ذلك بيان ما إذا كان النشاط ميول             ) مصادر(مصدر    -٤
  بالكامل أو جزئياً من وزارة الدفاع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ىل أو املخترب، مع اإلشـارة إ     /يف مركز البحوث و    )٣(عدد وحدات االحتواء األقصى     -٥

  )٢م(حجم كل منها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

أو /الكائنات الدقيقـة و   ) أنواع(نطاق األنشطة ووصف عام هلا، مبا يف ذلك نوع            -٦
  التكسينات حسب االقتضاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ‘٢‘١االستمارة ألف، القسم     
، ‘١‘١ يف االستمارة ألـف، القـسم        BSL4إذا مل يعلن عن أي مرفق من املستوى           

املنفذ يف املرافق اليت تعاجل العوامل البيولوجيـة         )٤(يشار إىل أعلى مستوى للسالمة البيولوجية     
  :املوجودة يف إقليم الدولة الطرف

  ال/نعم  )٥(٣مستوى السالمة البيولوجية 

  ال/نعم  )عند االقتضاء( )٦(٢مستوى السالمة البيولوجية 

__________ 

  . يف املختربات، أو ما يعادلهالبيولوجية لدليل منظمة الصحة العاملية للسالمة  آلخر إصداروفقاً )٣(
 .أو احليوان/الكائنات الدقيقة املْمرضة لإلنسان و )٤(

الـدليل  أو    يف املختـربات،   البيولوجيةلسالمة  حدث إصدار من دليل منظمة الصحة العاملية بشأن ا        وفقاً أل  )٥(
 .األرضي للمنظمة العاملية لصحة احليوان، أو أي مبادئ توجيهية مماثلة أخرى مقبولة دولياً

الـدليل  أو    يف املختـربات،   البيولوجيةلسالمة  حدث إصدار من دليل منظمة الصحة العاملية بشأن ا        وفقاً أل  )٦(
 .أي مبادئ توجيهية مماثلة أخرى مقبولة دولياًاألرضي للمنظمة العاملية لصحة احليوان، أو 
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  :أي معلومات إضافية ذات صلة حسب االقتضاء  
  _________________________________________  
  _________________________________________  
  _________________________________________  
  _________________________________________  

  ٢القسم     
تبادل املعلومات عن الربنامج الوطين للبحث والتطـوير يف جمـال الـدفاع                 

  البيولوجي
  :طراف ما يلياتفق يف املؤمتر االستعراضي الثالث على أن تنفذ الدول األ  
يف سبيل زيادة شفافية الربامج الوطنية للبحث والتطوير يف جمال الدفاع البيولوجي، تعلن               

واتفقت الدول األطراف على أن تقدم      . الدول األطراف ما إذا كانت تنفذ مثل هذه الربامج أم ال          
 البيولوجي، مبا يف    سنوياً معلومات مفصلة عن برامج البحث والتطوير اليت تنفذها يف جمال الدفاع           

ويف . ذلك ملخصات عن أهداف وتكاليف األعمال اليت يقوم هبا املتعاقدون ويف سـائر املرافـق              
  .حالة عدم تنفيذ برنامج للبحث والتطوير يف جمال الدفاع البيولوجي، يقدم تقرير صفري

  : التاليةتقدم الدول األطراف إعالنات وفقاً لالستمارات املرفقة، اليت تتطلب املعلومات  
هدف وملخص أنشطة البحث والتطوير اجلارية مع بيان ما إذا كان العمل              -١  

االتقاء، دراسات على اإلمراضية والفوعة، أسـاليب التـشخيص،         : جيري يف اجملاالت التالية   
بيولوجيا اهلواء، الكشف، املعاجلة، علم التكسينات، احلماية املادية، الـتطهري، والبحـوث            

  لة؛األخرى ذات الص
ما إذا كانت تستخدم مرافق تعاقدية أو مرافق غري دفاعية أخرى، وإمجايل              -٢  

  التمويل الذي يقدم هلذا اجلزء من الربنامج؛
  التركيب التنظيمي للربنامج وعالقات التبليغ فيه؛  -٣  
املعلومات التالية فيما يتعلق مبرافق الدفاع وغريه مـن املرافـق احلكوميـة              -٤  

  :ز فيها أعمال البحث والتطوير يف جمال الدفاع البيولوجياألخرى اليت ترك
  املوقع؛  )أ(  
يف املرافق، مبـا يف ذلـك املـسطحات         ) باملتر املربع (مسطحات الطوابق     )ب(  

  ؛BL4 وBL3 وBL2املخصصة ملختربات املستويات 
إمجايل عدد املوظفني املستخدمني، مبن فيهم الذين يتعاقدون للعمل املتفرغ            )ج(  

   تزيد على ستة شهور؛ملدة
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: موزعة حسب الفئـات التاليـة     ) ج(أعداد املوظفني املبلغ عنهم يف البند         )د(  
  مدنيون، عسكريون، باحثون علميون، تقنيون، مهندسون، موظفو دعم وموظفون إداريون؛

  اهلندسيني؛/قائمة بالتخصصات العلمية للموظفني العلميني  ) ه(  
البحـث  : يل يف اجملاالت الثالثـة التاليـة      مصدر التمويل ومستوى التمو     )و(  

  والتطوير، االختبار، التقييم؛
  .سياسة النشر وقائمة بالبحوث والتقارير املتاحة للجمهور  )ز(  

  ‘١‘٢االستمارة ألف، القسم     

  إعالن الربنامج الوطين للبحث والتطوير يف جمال الدفاع البيولوجي    
طوير يف جمال الدفاع البيولوجي داخـل       هل هناك برنامج وطين ألعمال البحث والت        

إقليم الدولة الطرف أو يف أي مكان خيضع لواليتها أو سيطرهتا؟ تتضمن أنشطة مثـل هـذا         
الربنامج االتقاء، ودراسات على اإلمراضية والفوعة، أساليب التشخيص، بيولوجيا اهلـواء،           

  .لبحوث األخرى ذات الصلةالكشف، املعاجلة، علم التكسينات، احلماية املادية، التطهري، وا
  ال/نعم

الـيت تقـدم    ‘ ٢‘٢إذا كان اجلواب بنعم، تستوىف بيانات االستمارة ألف، القسم            
  .وصفاً لكل برنامج

  ‘٢‘٢االستمارة ألف، القسم     

  الربنامج الوطين للبحث والتطوير يف جمال الدفاع البيولوجي    

  الوصف    
خص أهم أنشطة البحث والتطوير الـيت       تبني أهداف كل برنامج وطريقة متويله وتل        -١

االتقاء، دراسات على اإلمراضـية     : وتتضمن اجملاالت اليت يتناوهلا الوصف    . تنفذ يف الربنامج  
والفوعة، أساليب التشخيص، بيولوجيا اهلواء، الكشف، املعاجلة، علم التكسينات، احلمايـة           

  .املادية، التطهري، والبحوث األخرى ذات الصلة
  .يل متويل كل برنامج ومصدرهيبني إمجا  -٢
هل تنفذ بعض جوانب هذه الربامج مبوجب عقد مع الصناعة أو مؤسسات أكادميية               -٣

  أو يف مرافق أخرى غري دفاعية؟
  ال/نعم
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إذا كان اجلواب نعم، ما هي النسبة من إمجايل اعتمادات كل برنامج اليت تصرف يف          -٤
  هذه املرافق املتعاقدة أو املرافق األخرى؟

تلخص أهداف وجماالت حبوث الربنامج اليت يؤديها متعاقدون أو تؤدى يف املرافـق               -٥
  .٤األخرى باالعتمادات احملددة يف الفقرة 

مبا يف ذلك املرافق املشاركة     (يقدم خمطط للهيكل التنظيمي للربنامج وعالقات التبليغ          -٦
  ).يف الربنامج كل على حدة

عن كل مرفق، حكـومي أو غـري   ‘ ٣‘٢، القسم  يقدم إعالن وفقاً لالستمارة ألف      -٧
حكومي، ختصص نسبة كبرية من موارده لكل برنامج وطين للبحث والتطوير يف جمال الدفاع     

  .البيولوجي، داخل إقليم الدولة صاحبة اإلبالغ أو يف أي مكان خيضع لواليتها أو سيطرهتا

  ‘٣‘٢االستمارة ألف، القسم     

  طوير يف جمال الدفاع البيولوجيالربنامج الوطين للبحث والت    

  املرافق    
 من االستمــارة ألـف،      ٧تستوىف استمارة عن كل مرفق معلن عنه وفقاً للفقرة            

  .‘٢‘٢القسم 
يف املرافق املتقامسة تقدم املعلومات التالية وذلك فيما يتعلق باجلزء املخصص للبحث              

  .والتطوير يف جمال الدفاع البيولوجي فحسب
  رفق؟ما اسم امل  -١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ؟)يدرج العنوان واملوقع اجلغرايف كالمها(أين يقع   -٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :مسطح املساحات املختربية تبعاً ملستوى االحتواء  -٣
  )متر مربع (____________________  BL2املستوى   
  )متر مربع (____________________  BL3املستوى   
  )عمتر مرب (____________________  BL4املستوى   
  )متر مربع (________________إمجايل مساحة املخترب   
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  اهليكل التنظيمي لكل مرفق  -٤
  _____________  إمجايل عدد املوظفني   '١'  
  توزيع املوظفني  '٢'  
  _____________  عسكريون    
  _____________  مدنيون    
  :توزيع املوظفني تبعاً للفئات  '٣'  
  _____________  باحثون علميون    
  _____________  مهندسون    
  _____________  تقنيون    
  _____________  موظفون إداريون وموظفو دعم    
  اهلندسيني/لتخصصات العلمية املمثلة يف املوظفني العلمينيقائمة با  '٤'  
هل موظفو املتعاقد يعملون يف املرفق؟ إذا كان األمر كذلك، مـا هــو                '٥'

  عددهم تقريباً؟
متويل العمل الذي جيري يف املرفق، مبـا يف         ) مصادر(مصدر  ) هي(ما هو     '٦'

واسـطة وزارة   ذلك بيان ما إذا كان النشاط ميول بالكامـل أو جزئيـاً ب            
  الدفاع؟

  :ما هي مستويات متويل اجملاالت الربناجمية التالية  '٧'
  _____________  البحث    
  _____________  التطوير    
  _____________  االختبار والتقييم    
  :صف بإجياز سياسة املرفق يف جمال النشر  '٨'
تقدم قائمة بالبحوث والتقارير املتاحة للجمهور من بني مـا ُنـشر مـن                '٩'

تدرج أمساء املـؤلفني وعنـاوين      . (خرية األ ١٢    األعمال خالل الشهور ال   
  ).الدراسات، واملراجع الكاملة

صف بإجياز أعمال الدفاع البيولوجي اليت أجريت باملرفق، مبا يف ذلـك نــوع                -٥
أو التكسينات اليت درست، وكذلك الدراسـات اخلارجيـة         / و )٧(الكائنات الدقيقة ) أنواع(

  .لإليروسوالت البيولوجية
__________ 

  .مبا يف ذلك الفريوسات والربيونات )٧(
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  "باء"ة تدبري بناء الثق    

تبادل املعلومات بشأن تفشي األمراض املعدية واألحداث املشاهبة اليت تـسببها        
  التكسينات

  : اتفق يف املؤمتر االستعراضي الثالث على أن تواصل الدول األطراف تنفيذ ما يلي  
تبادل املعلومات بشأن تفشي األمراض املعدية واألحداث املـشاهبة الـيت             

أن مجيع األحداث اليت تبدو أهنا حتيد عن النمط الطبيعـي           تسببها التكسينات، وبش  
وجيـب أن تتـضمن     . فيما يتعلق بنوع احلدث، أو تطوره أو مكانه أو زمن وقوعه          

املعلومات اليت تقدم عن األحداث اليت حتيد عن النمط الطبيعي، حاملا يكون ذلـك              
  .د احلاالتمتاحاً، بيانات عن نوع املرض، واملساحة املتأثرة بالتقريب، وعد

  :اتفق املؤمتر االستعراضي السابع على ما يلي
  .ال توجد معايري عاملية ملا ميكن أن يشكل خروجاً عن النمط العادي

  األساليب    
اتفق املؤمتر االستعراضي الثالث على التدابري التالية، اليت عدهلا املؤمتر االستعراضـي              

  :السابع الحقاً
لتفشيات اليت يبدو أهنا خروج عن النمط العادي        يعترب تبادل البيانات عن ا      -١  

  :ذا أمهية خاصة يف احلاالت التالية
عندما ال ميكن حتديد سبب التفشي بسرعة أو يصعب تشخيص العامـل              •

  ؛)٨(املسبب
عندما يكون سبب املرض كائنات تستويف معايري جمموعة املخاطر الثالثة أو            •

ر لدليل منظمة الصحة العامليـة      الرابعة، وفقاً للتصنيف الوارد يف آخر إصدا      
  للسالمة احليوية يف املختربات؛

  عندما يكون العامل املسبب غريباً عن منطقة جغرافية معينة؛ •
  عندما يتبع املرض يف تطوره منطاً غري عادي؛ •
عندما حيدث املرض بالقرب من مراكز حبوث أو خمتربات ختضع لتبـادل             •

  البيانات مبقتضى البند ألف؛
  .شكوك يف إمكانية حدوث مرض جديدعندما تنشأ  •

__________ 

من املفهوم أن ذلك قد يتضمن كائنات يتم حتويلها إىل كائنات ممرضة عن طريـق أسـاليب البيولوجيـا                    )٨(
 .اجلزيئية، من قبيل اهلندسة اجلينية
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ولتعزيز الثقة، ينبغي أن يصدر تقرير أويل عن تفشي أي مـرض معـٍد أو                 -٢  
حدث مشابه يبدو أنه خيرج عن النمط العادي حاملا يكتشف التفشي على أن يعقبه صـدور           

ولتمكني الدول األطراف من اتباع إجراءات موحدة، اتفـق املـؤمتر علـى             . تقارير سنوية 
أو منطبقـة، وذلـك لتبـادل       /دام االستمارة باء بقدر ما تكون املعلومات معروفة و        استخ

  .املعلومات السنوية
 مطلب اإلعالن باالستمارة باء من خالل إعالن الوصالت         وقد ُيستوىف أيضاً    -٣  

 أو  اإللكترونية إىل املواقع الشبكية الوطنية أو إىل املواقع الشبكية للمنظمات الدولية أو اإلقليمية            
وخاصة تفشي األمراض املعديـة     ( تقدم معلومات عن تفشي األمراض       غريها من املنظمات اليت   

  ).واحلاالت املشاهبة اليت تسببها التكسينات واليت يبدو أهنا خترج عن النمط العادي
) البيولوجية(يف سبيل حتسني التعاون الدويل يف جمال األنشطة البكتريولوجية      -٤  

تقليل حدوث حاالت الغموض أو الشكوك أو الريبـة، تـشجع الـدول             السلمية وملنع أو    
األطراف على دعوة خرباء من دول أطراف أخرى للمساعدة يف التصرف حيال التفـشي،              
وعلى املوافقة على تلبية مثل هذه الدعوات، مع احترام القوانني الوطنية املعمول هبا والصكوك       

  .الدولية ذات الصلة
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  )٩(االستمارة باء    

  معلومات أساسية عن تفشي األمراض املعدية اليت ميكن التبليغ عنها    
  _______________________  وقت اكتشاف التفشي  -١
  _______________________  املوقع واملساحة التقريبية املتأثرة  -٢
  _______________________  التسمم/نوع املرض  -٣
  _______________________  التسمم املشتبه/مصدر املرض  -٤
  العوامل (العامل املسبب احملتمل   -٥

  _______________________  )املسببة احملتملة
  _______________________  لنظماخلصائص الرئيسية ل  -٦
  _______________________  األعراض بالتفصيل، عند االنطباق  -٧

  _______________________  يف اجلهاز التنفسي •
  _______________________  يف اجلهاز الدوري •
  _______________________  أعراض سلوكية/يف اجلهاز العصيب •
  _______________________  يف األمعاء •
  _______________________  أعراض جلدية •
  _______________________   يف الكلى •
  _______________________  أعراض أخرى •
  :عن النمط العادي فيما يتعلق مبا يلي) أوجه اخلروج(اخلروج   -٨

  _______________________    النوع •
  _______________________    التطور •
  _______________________  مكان احلدوث •
  _______________________  زمن احلدوث •
  _______________________   األعراض •
  _______________________  منط الفوعة •
  _______________________  منط مقاومة العقاقري •

__________ 

 ".تدابري بناء الثقة باء" من النص املعنون ٢انظر الفقرة  )٩(
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  يصعب ) العوامل اليت(العامل الذي  •
  _______________________  تشخيصها

  _______________________  وجود نواقل غري عادية •
  _______________________  خصائص أخرى •
  _______________________  العدد التقرييب للحاالت األوىل  -٩

  _______________________  العدد التقرييب إلمجايل احلاالت  -١٠
  _______________________  عدد الوفيات  -١١
  _______________________  تطور التفشي  -١٢
  _______________________  دابري اليت اختذتالت  -١٣
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  "جيم"تدبري بناء الثقة     

  تشجيع نشر النتائج وتعزيز استخدام املعرفة    
  :اتفق يف املؤمتـر االستعراضي الثالث على أن تواصل الدول األطراف تنفيذ ما يلي  

تشجيع نشر نتائج البحوث البيولوجية اليت تتصل اتصاالً مباشراً باالتفاقية،          "  
ة املتاحة عموماً للدول األطراف، وكذلك تعزيز استخدام املعرفـة          يف اجملالت العلمي  

  ".املكتسبة من هذه البحوث لألغراض املباحة

  األساليب    
  :اتفق املؤمتر االستعراضي الثالث على ما يلي  
يوصي بأال حيظر عموماً نشر البحوث األساسية يف العلـوم البيولوجيـة،              -١  

تصاالً مباشراً، وبأالّ حيظر كذلك نشر البحوث التطبيقيـة         وخباصة ما يتصل منها باالتفاقية ا     
  .بالقدر املمكن دون انتهاك املصاحل الوطنية والتجارية

تشجع الدول األطراف على تقدمي معلومات عن سياساهتا بشأن نشر نتائج             -٢  
البحوث البيولوجية، موضحة، من بني مجلة أمور، سياساهتا فيما يتعلق بنشر نتائج البحـوث     

ونشر " ألف"اجلارية يف مراكز البحوث واملختربات اليت ختضع لتبادل املعلومات مبوجب البند            
، وتوفري معلومات عن اجملـالت      "باء"البحوث املتعلقة بتفشيات األمراض اليت يشملها البند        

  .العلمية ذات الصلة وغريها من املطبوعات العلمية ذات الصلة املتاحة عموماً للدول األطراف
وناقش املؤمتر االستعراضي الثالث مسألة التعاون واملساعدة فيمـا يتعلـق             -٣  

وخلص إىل أن حمافل دولية أخرى هتتم       . بسالمة تداول املواد البيولوجية اليت تشملها االتفاقية      
  .هبذا اجملال وأعرب عن دعمه للجهود الرامية إىل تعزيز هذا التعاون
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  "دال"تدبري بناء الثقة     
  .ُحذف  

  "هاء"تدبري بناء الثقة     

  إعالن التشريعات واللوائح والتدابري األخرى    
اتفق يف املؤمتر االستعراضي الثالث على تنفيذ التدابري التالية، الـيت عـدهلا املـؤمتر                 

  :االستعراضي السابع الحقاً
كمؤشر للتدابري اليت اختذهتا الدول األطراف لتنفيذ االتفاقية، يتعني عليها أن             

  :عما إذا كانت توجد لديها تشريعات أو لوائح أو تدابري أخرىتعلن 
حتظر ومتنع استحداث أو إنتاج أو ختزين أو احتيـاز أو اسـتبقاء               )أ(  

العوامل أو التكسينات، أو األسلحة أو معدات ووسائل إيصال احملـددة يف املـادة              
   أو سيطرهتا؛األوىل من االتفاقية، يف أراضيها أو يف أي مكان آخر خيضع لواليتها

تتعلق بتصدير أو استرياد الكائنات الدقيقـة املمرضـة لإلنـسان             )ب(  
  ؛واحليوان والنبات أو التكسينات وفقاً لالتفاقية

  .تتعلق بالسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي  )ج(  
وتكون ") هاء"االستمارة  (وتقوم الدول األطراف باستيفاء بيانات االستمارة املرفقة          
 لتقدمي نسخ من التشريعات أو اللوائح أو تفاصيل مكتوبة للتدابري األخـرى عنـد               مستعدة

الطلب إىل وحدة دعم التنفيذ يف مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح أو إىل أي دولة                
    وعلى الدول األطراف أن تبني على أساس سنوي، وأيضاً على االستمارة املرفقـة،             . طرف

  .ال أي تعديل يف تشريعاهتا أو لوائحها أو يف التدابري األخرىما إذا كان قد حدث أم 
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  االستمارة هاء    

  إعالن التشريعات واللوائح والتدابري األخرى    

 )١٠(التدابري األخرى اللوائح التشريعات  املتعلقة مبا يلي
هل عّدلت منذ
 العام املاضي

استحداث أو إنتاج أو ختزين   )أ(
ل جرثومية أو أو احتياز أو استبقاء عوام

بيولوجية أخرى أو تكسينات أو أسلحة 
ومعدات ووسائل اإليصال املبينـة يف      

  املادة األوىل

 ال/نعم ال/نعم ال/نعم ال/نعم

صادرات الكائنات الدقيقة     )ب(
  والتكسينات

  ال/نعم  ال/نعم  ال/نعم  ال/نعم

 )٩(واردات الكائنات الدقيقة    )ج(
  والتكسينات

  ال/منع  ال/نعم  ال/نعم  ال/نعم

ــة  )د( ــسالمة البيولوجي  )١١(ال
  )١٢(واألمن البيولوجي

  ال/نعم  ال/نعم  ال/نعم  ال/نعم

  
  

__________ 

 .مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية )١٠(
وفقاً ألحدث إصدار من دليل منظمة الصحة العاملية بشأن السالمة البيولوجية يف املختـربات، أو مبـادئ                  )١١(

 .توجيهية وطنية أو دولية مماثلة
وفقاً ألحدث إصدار من دليل منظمة الصحة العاملية بشأن األمن البيولـوجي يف املختـربات، أو مبـادئ                   )١٢(

 .نية أو دولية مماثلةتوجيهية وط
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  "واو"تدبري بناء الثقة     

إعالن األنشطـة السابقـة يف برامـج البحـث والتطـوير يف جمال اهلجوم              
  أو الدفاع البيولوجي/و

 أن تعلـن عمـا إذا       من أجل زيادة الشفافية واالنفتاح، يتعني على الدول األطراف          
أو الـدفاع   /كانت قد نفذت أو مل تنفذ أي برامج للبحث والتطوير يف جمـال اهلجـوم و               

  .١٩٤٦يناير / كانون الثاين١البيولوجي منذ 
ويف حالة تنفيذ مثل هذه الربامج، يتعني أن تقدم الدول األطراف معلومات عنـها                

  ".واو"وفقاً لالستمارة 

  االستمارة واو    

أو /ألنشطـة السابقـة يف برامـج البحـث والتطوير يف جمـال اهلجـوم و           إعـالن ا     
  الدفاع البيولوجي

  .تاريخ بدء سريان االتفاقية إزاء الدولة الطرف  -١
  :الربامج السابقة للبحث والتطوير يف جمال اهلجوم البيولوجي  -٢

 ال/نعم •

 تنفيذ األنشطة) فترات(فترة  •

 ما إذا كانت قد نفذت أعمـال تتعلـق          ملخص ألنشطة البحث والتطوير مع بيان      •
بإنتاج أو اختبار أو تقييم، أو ختزين عوامل بيولوجية أو حتويلها إىل أسلحة، وبرنامج 

 .تدمري تلك العوامل واألسلحة وغري ذلك من البحـوث ذات الصلة

  :الربامج السابقة للبحث والتطوير يف جمال الدفاع البيولوجي  -٣
 ال/نعم •

 ذ األنشطةتنفي) فترات(فترة  •

ملخص أنشطة البحث والتطوير مع بيان ما إذا كانت قد نفذت أعمـال أم ال يف                 •
االتقاء، دراسات على اإلمراضية والفوعة، أسـاليب التـشخيص،         : اجملاالت التالية 

بيولوجيا اهلواء، الكشف، املعاجلة، علم التكسينات، احلماية املادية، التطهري، وغـري           
 . مع حتديد املكان إن أمكنذلك من البحوث ذات الصلة،
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  "زاي"تدبري بناء الثقة     

  إعالن مرافق إنتاج اللقاحات    
من أجل زيادة شفافية أعمال البحث والتطوير يف اجملال البيولوجي املتصلة باالتفاقية،          

ولتوسيع املعرفة العلمية والتقنية كما هو متفق عليه يف املادة العاشرة، تقوم كل دولة طـرف                
 عن مجيع املرافق احلكومية وغري احلكومية الواقعة يف أراضيها أو يف أي مكان خيضع               باإلعالن

وتقدم . لواليتها أو سيطرهتا، اليت تنتج لقاحات رخصت هبا الدولة الطرف هبدف وقاية البشر        
  .املرفقة" زاي"املعلومات ذات الصلة يف االستمارة 

  االستمارة زاي    

  إعالن مرافق إنتاج اللقاحات    

  :اسم املرفق  -١
  ):العنوان الربيدي(املوقع   -٢
 :وصف عام ألنواع األمراض اليت يغطيها  -٣
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  املرفق الثاين

  جدول أعمال املؤمتر     

  افتتاح املؤمتر  -١
  انتخاب الرئيس  -٢
  إقرار جدول األعمال  -٣
  تقدمي التقرير النهائي للجنة التحضريية  -٤
  إقرار النظام الداخلي  -٥
رئيس املؤمتر ورؤساء ونواب رؤساء اللجنة اجلامعة وجلنة الـصياغة          انتخاب نواب     -٦

  وجلنة وثائق التفويض
  وثائق تفويض املمثلني يف املؤمتر  -٧

  تعيني جلنة وثائق التفويض  )أ(  
  تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(  

  إقرار تعيني األمني العام  -٨
  برنامج العمل  -٩

   النحو املنصوص عليه يف مادهتا الثانية عشرةاستعراض سري العمل باالتفاقية على  -١٠
  املناقشة العامة  )أ(  
  املواد من األوىل إىل اخلامسة عشرة  )ب(  
  فقرات الديباجة وأغراض االتفاقية  )ج(  

النظر يف املسائل احملددة يف استعراض سري العمل باالتفاقية على النحو املنصوص عليه               -١١
   متابعة ميكن اختاذه بتوافق اآلراءيف مادهتا الثانية عشرة وأي إجراء

متابعة توصيات وقرارات املؤمتر االستعراضي السادس ومسألة االسـتعراض املقبـل            -١٢
  لالتفاقية

  مسائل أخرى  -١٣
  تقرير اللجنة اجلامعة  -١٤
  تقرير جلنة الصياغة  -١٥
  .اخلتامية) الوثائق(إعداد واعتماد الوثيقة   -١٦
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  املرفق الثالث

  خلي للمؤمترالنظام الدا    

  التمثيل ووثائق التفويض  -أوالً  

  وفود األطراف يف االتفاقية  -ألف  

  ١املادة     
 األسـلحة   وتكـديس نتاج  إلكل دولة طرف يف اتفاقية حظر استحداث و         -١  

ويشار إليها فيما يلي باسـم      ( والتكسينية، وتدمري تلك األسلحة      )البيولوجية(البكتريولوجية  
من ممثلني آخرين وممـثلني منـاوبني       ما قد يلزم     و  وفد يف املؤمتر رئيس   أن ميثلها    )"االتفاقية"

 .ومستشارين

  . ليتوىل مهام املمثلاً أو مستشار مناوباًلرئيس الوفد أن يسمي ممثالً  -٢  

  وثائق التفويض  -باء  

 ٢املادة     

عـام  ُتقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمني ال            
وُيـصِدر  . للمؤمتر قبل التاريخ احملدد الفتتاح املؤمتر مبدة ال تقل إن أمكن عن أسبوع واحد             

 .وزير اخلارجيةأو  احلكومة  رئيسق التفويض إما رئيس الدولة أوئوثا

  جلنة وثائق التفويض  -جيم  

 ٣املادة     

س منتخـب    من الرئيس ونائب واحد للرئي     تتألفينشئ املؤمتر جلنة لوثائق التفويض        
وتقوم اللجنة بفحص   . ، ومخسة أعضاء يعينهم املؤمتر بناء على اقتراح الرئيس        ٥ للمادة   وفقاً

  .وثائق تفويض املمثلني وتقدم تقاريرها إىل املؤمتر دون تأخري
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  ة املؤقتاملشاركة  -دال  

 ٤املادة     

 .ائق تفويضهم بصفة مؤقتة يف املؤمتر إىل أن يبت املؤمتر يف وثاملشاركةحيق للممثلني   

 أعضاء املكتب  -ثانياً  

  االنتخاب  -ألف  

 ٥املادة     

 للـرئيس، ورئـيس      نائباً ٢٠ورئيس  : ينتخب املؤمتر أعضاء املكتب التايل ذكرهم       
 رئيس للجنة اجلامعة، ورئيس ونائب رئيس للجنة الصياغة، ورئيس ونائب رئيس للجنة    اونائب

  .وثائق التفويض

  بةبالنيااملؤمتر رئيس   -باء   

 ٦املادة     

، إذا تغيب عن إحدى اجللسات أو عـن جـزء منـها،       املؤمتر يقوم رئيس   -١  
 .بتسمية نائب للرئيس ليقوم مقامه

         لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سـلطات وعليـه               -٢  
 .ما على الرئيس من واجبات

  يف التصويتاملؤمتر حق رئيس   -جيم   

 ٧املادة     

 آخـر    يعني عضواً  بل، أو نائب للرئيس يتوىل مهام الرئيس،         املؤمتر  رئيس يصوت  ال  
 . منهمن وفده ليصوت بدالً
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 اللجنة العامة  -ثالثاً  

  التكوين  -ألف  

 ٨املادة     

نـواب  ال، ورئاسـتها  من رئيس املؤمتر، الذي يتـوىل     تتكون اللجنة العامة    -١  
.  جلنة الصياغة ورئيس جلنة وثائق التفـويض       لرئيس ورئيس اللجنة اجلامعة ورئيس    العشرين ل 

 على حنـو يكفـل   امن وفد واحد ويكون تشكيلهالعامة  يف اللجنةعضوان  يكون هناكوال  
 . التمثيلياطابعه

، اللجنة العامة ، إذا مل يتمكن من حضور إحدى جلسات          املؤمتر يقوم رئيس   -٢  
ولنائب الرئيس، إذا   . يقوم مقامه بتسمية نائب للرئيس ليتوىل رئاسة اجللسة وعضو من وفده ل         

وإذا مل يتمكن رئيس اللجنة     .  من وفده ليقوم مقامه    اًعضوأن يسّمي   يتمكن من احلضور،     مل
ـ                ه أن  ـاجلامعة أو رئيس جلنة الصياغة أو رئيس جلنة وثائق التفويض من احلضور، جيـوز ل

ـ    احلالةيسمي أحد نائيب الرئيس، أو نائب الرئيس حسب          ع التمتـع حبـق     ، ليقوم مقامه، م
 .اللجنة العامةيكن من نفس وفد عضو آخر يف  التصويت ما مل

  الوظائف  -باء  

 ٩املادة     

 رهنـاً وتقوم، يف تصريف أعمال املؤمتر بوجه عام املؤمتر  رئيس   اللجنة العامة ساعد  ت  
 . املؤمترتنسيق أعمال، بضمان مبا يتخذه املؤمتر من قرارات

 أمانة املؤمتر  -رابعاً  

  واجبات األمني العام للمؤمتر  -ألف  

 ١٠املادة     

مجيـع  أعماله هبذه الصفة يف     األمني العام   يتوىل  و .يكون للمؤمتر أمني عام     -١  
 ي، وله أن يسم   ٣٤جلسات املؤمتر وجلانه وما ُينشأ من هيئات أخرى مالئمة مبقتضى املادة            

 . من األمانة ليقوم مقامه يف هذه اجللساتعضواً

 . العام للمؤمتر توجيه املوظفني الالزمني للمؤمتريتوىل األمني  -٢  
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  واجبات األمانة  -باء  

 ١١املادة     

 : هلذا النظام، مبا يليتقوم أمانة املؤمتر، وفقاً  

 توفري الترمجة الشفوية ملا يلقى من كلمات يف اجللسات؛  )أ(  

 استالم وثائق املؤمتر وترمجتها حتريرياً وتعميمها؛  )ب(  

 ملؤمتر؛من تقارير ام أي تقرير نشر وتعمي  )ج(  

 إعداد وحفظ التسجيالت الصوتية واحملاضر املوجزة للجلسات؛  )د(  

وضع الترتيبات حلفظ وثائق املؤمتر يف حمفوظات األمم املتحدة وتوفري نسخ             )ه(  
 رمسية من هذه الوثائق لكل حكومة من احلكومات الوديعة؛

 .مال أخرى بوجه عاماملؤمتر من أعإليه حيتاج كل ما أداء   )و(  

  التكاليف  -جيم  

 )١٣(١٢املادة     

ركة يف املؤمتر االستعراضي تكـاليف املـؤمتر        اتغطي الدول األطراف يف االتفاقية املش       
ألمم ل جلدول األنصبة املقررة     االستعراضي مبا فيها تكاليف دورة اللجنة التحضريية، وذلك وفقاً        

كة يف  رِايف األمم املتحدة وعدد الدول األطراف املش      املتحدة املنقح لوضع الفروق بني العضوية       
 الـيت ومل تصدق عليها بعد     لكن  االتفاقية و على  وتشارك الدول اليت وقعت     . املؤمتر يف االعتبار  
، ١-٤٤  يف املؤمتر االستعراضي، على النحو املنصوص عليه يف املادة         املشاركةتقبل الدعوة إىل    

ويتحدد . ألمم املتحدة املقررة ل نصبة  األ جلدول   منها وفقاً يف التكاليف بقدر معدالت أنصبة كل       
 على أساس اجلدول املـنقح      ، غري األعضاء يف األمم املتحدة     ،اشتراك الدول األطراف أو املوقعة    

 . هذه الدولاملماثل الساري لتحديد هذا النصيب يف األنشطة اليت تشترك فيها

 تصريف األعمال  -خامساً  

  النصاب القانوين  -ألف  

 ١٣املادة     

 . قانونياًكة يف املؤمتر نصاباًرِااملشوتشكل أغلبية الدول األطراف يف االتفاقية   
__________ 

 .من املفهوم أن مجيع الترتيبات املالية للمؤمتر االستعراضي ال تشكل سابقة )١٣(
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   املؤمترالسلطات العامة لرئيس  -باء  

 ١٤املادة     

ه يف مواضع   ـضافة إىل ممارسته السلطات املخولة ل     إل، با  املؤمتر يقوم رئيس   -١  
مؤمتر، وإعالن افتتاح واختتام كل جلـسة،       أخرى من هذا النظام، برئاسة اجللسات العامة لل       

وإدارة املناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء حق الكلمة، والتأكد من توافق             
، لـهوتكون  . بت يف النقاط النظامية   وَي.  وإعالن القرارات  ،اآلراء، وطرح املسائل للتصويت   

. ري األعمال وحفظ النظام يف اجللساتمع مراعاة أحكام هذا النظام، السيطرة الكاملة على س  
وللرئيس أن يقترح على املؤمتر إقفال قائمة املتكلمني، وحتديد الوقت الـذي ُيـسمح بـه                
للمتكلمني، وعدد املرات اليت جيوز ملمثل كل دولة أن يتكلم فيها يف أي مـسألة، وتأجيـل            

 .قفال باهبا، وتعليق اجللسة أو رفعهاإاملناقشة أو 

  .، يف ممارسته مهام وظيفته، حتت سلطة املؤمتر املؤمتريظل رئيس  -٢  

  النقاط النظامية  -جيم  

 ١٥املادة     

 فوراً ويكون على الرئيس أن يبت فيها        نقطة نظامية،  ألي ممثل أن يثري يف أي وقت        
طرح الطعـن للتـصويت     وُي. وألي ممثل أن يطعن يف قرار الرئيس      .  ألحكام هذا النظام   وفقاً
وال جيـوز   .  ما مل تبطله أغلبية املمثلني احلاضرين واملـصوتني        رار الرئيس نافذاً  ، ويبقى ق  فوراً

 .للممثل الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلم يف جوهر املسألة قيد املناقشة

  الكلمات  -دال  

 ١٦املادة     

.  على إذن من الرئيس    ال جيوز ألحد أن يتكلم يف املؤمتر ما مل حيصل مسبقاً            -١  
، يدعو الرئيس املتكلمني إىل الكالم حـسب        ٢٢-١٩ و ١٧ و ١٥كام املواد   ومع مراعاة أح  

 .ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم

تقتصر املناقشة على املوضوع قيد النظر، وللرئيس أن ينبه املتكلم إىل التقيد              -٢  
 .بالنظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع

عدد املرات اليت جيوز فيها     للمؤمتر أن حيدد الوقت املسموح به للمتكلمني و         -٣  
جرائي بوضع هذه   إملمثل كل دولة أن يتكلم فيها يف أي مسألة؛ وال يؤذن بالكالم يف اقتراح               

، وبعدها   هلا واثنني من املمثلني املعارضني   هلذه احلدود   احلدود إال الثنني من املمثلني املؤيدين       
 حال، أن حيدد وقت الكلمات      وللرئيس، على أي  . جرائي للتصويت فوراً  إلطرح االقتراح ا  ُي
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وحني ُتحـدد مـدة املناقـشة       . جرائية مبدة أقصاها مخس دقائق    إلاليت تلقى بشأن املسائل ا    
 .ويتجاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إىل التقيد بالنظام

  األسبقية  -هاء  

 ١٧املادة     

 شرح النتـائج الـيت      لغرض اللجان   جيوز إعطاء األسبقية يف الكالم لرئيس إحدى        
 .خلصت إليها جلنته

  إقفال قائمة املتكلمني  -واو  
 ١٨املادة     

، مبوافقة املؤمتر،   لـه، أثناء املناقشة، أن يعلن قائمة املتكلمني، كما جيوز           املؤمتر لرئيس  
ـ    . قفال القائمة إأن يعلن    رئيس وعند اختتام مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن ال

  .٢٢ للمادة قفال املعمول به وفقاًإلقفال نفس أثر اإلويكون هلذا ا. قفال باب املناقشةإ

  حق الرد  -زاي  
 ١٩املادة     

، أن يعطي حق الرد ملمثـل أي مـن الـدول            ١٨للرئيس، رغم ما ورد يف املادة         
امـة، يف   لقى، كقاعدة ع  مكان وتُ إلوتكون هذه الكلمات موجزة قدر ا     . كة يف املؤمتر  رِااملش

 .هناية اجللسة األخرية لليوم

  تعليق اجللسة أو رفعها  -حاء  
 ٢٠املادة     

وال ُيسمح مبناقشة هـذه     . ألي ممثل أن يقترح يف أي وقت تعليق اجللسة أو رفعها            
 .٢٣، مع مراعاة أحكام املادة طرح للتصويت فوراًجرائية بل ُتإلاالقتراحات ا

  تأجيل املناقشة  -طاء  
 ٢١املادة     

وُيؤذن بالكالم  . ألي ممثل أن يقترح يف أي وقت تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث             
، مث  لـه جرائي الثنني فقط من املمثلني املؤيدين للتأجيل واثنني من املعارضني           إليف االقتراح ا  

 .٢٣، مع مراعاة أحكام املادة ُيطرح االقتراح للتصويت فوراً
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  قفال باب املناقشةإ  -ياء  
 ٢٢املادة     

قفال باب مناقشة املسألة قيد البحث، سواء وجد        إألي ممثل أن يقترح يف أي وقت          
جرائـي  إل االقتـراح ا  بشأنوال يؤذن بالكالم    . أو مل يوجد ممثل آخر أبدى رغبته يف الكالم        

، مـع   جرائي للتصويت فـوراً   إلقفال، مث يطرح االقتراح ا    إلملمثلني اثنني فقط يعارضان ا     إال
 .٢٣ادة مراعاة أحكام امل

  جرائيةإلترتيب االقتراحات ا  -كاف  

 ٢٣املادة     

جرائية املبينة أدناه أسبقية على مجيع املقترحات أو االقتراحات         إلتعطى االقتراحات ا    
 :جرائية األخرى املطروحة يف اجللسة وذلك بالترتيب التايلإلا

 تعليق اجللسة؛  )أ(  

 رفع اجللسة؛  )ب(  

 د البحث؛تأجيل مناقشة املسألة قي  )ج(  

 .قفال باب مناقشة املسألة قيد البحثإ  )د(  

  تقدمي املقترحات والتعديالت املوضوعية  -الم  

 ٢٤املادة     

 إىل األمني العام للمـؤمتر      تقدم املقترحات والتعديالت املوضوعية، يف العادة، خطياً        
     ملوضـوعية ش املقترحات والتعـديالت ا    وال تناقَ .  منها على مجيع الوفود    الذي يعمم نسخاً  

 لغات املـؤمتر    منها جبميع  ساعة على األقل من تعميم نسخ        ٢٤بت فيها إال بعد مرور       يُ وال
 .على مجيع الوفود، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك

  جرائيةإلسحب املقترحات، واالقتراحات ا  -ميم  

 ٢٥املادة     

 قبل اختاذ أي قرار     جرائي أن يسحبه يف أي وقت     إلملقدم املقترح أو ملقدم االقتراح ا       
وألي ممثل أن يعيد تقدمي املقتـرح أو االقتـراح          . بشأنه، شريطة أال يكون قد جرى تعديله      

 .جرائي املسحوبإلا
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  البت يف االختصاص  -نون  

 ٢٦املادة     

 اعتماد مقترح ما  بجرائي بطلب اختاذ قرار بشأن اختصاص املؤمتر        إبت يف أي اقتراح     ُي  
 .املعين  املذكوراذ قرار بشأن املقترحمعروض عليه، وذلك قبل اخت

  إعادة النظر يف املقترحات  -سني  

 ٢٧املادة     

ال جيوز إعادة النظر يف املقترحات املعتمدة بتوافق اآلراء ما مل يصل املؤمتر إىل توافق                 
وحني ُيعتمد أو ُيرفض مقترح ما باألغلبية أو بأغلبيـة ثلثـي            . آراء بشأن إعادة النظر فيها    

، ال جيوز إعادة النظر فيه ما مل يقرر املؤمتر ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضـرين                األصوات
جرائي بإعادة النظر إال الثنني من املمثلني املعارضني        إوال يؤذن بالكالم يف اقتراح      . واملصوتني

 .لالقتراح، مث يطرح االقتراح للتصويت فوراً

 التصويت واالنتخابات  -سادساً  

  قرارات الاعتماد  -ألف  

 ٢٨املادة     

جرائية وتتم االنتخابات بأغلبية املمثلني     إلتتخذ القرارات املتعلقة باملسائل ا      -١  
 .احلاضرين واملصوتني

االتفاقية العمل ب هي استعراض سري    االستعراضي  بالنظر إىل أن مهمة املؤمتر        -٢  
، فإنه ينبغي بذل كـل       فعاليتها تعزيزبغية ضمان حتقيق مقاصد ديباجتها وأحكامها، وبالتايل        

جـراء تـصويت   إوال ينبغي . إىل اتفاق بشأن املسائل املوضوعية بتوافق اآلراء للتوّصل  جهد  
 .اجلهود من أجل حتقيق توافق اآلراءمجيع ستنفد مل ُت هذه املسائل مابشأن 

يف حالة عدم القدرة على حتقيق توافق آراء بشأن مسألة موضوعية رغـم               -٣  
 سـاعة يقـوم     ٤٨ولة من جانب املندوبني، يرجئ الرئيس التصويت ملدة          اجلهود املبذ  مجيع

 ، ببذل كل جهد لتسهيل حتقيق اتفاق عام، ويقدم تقريـراً          من اللجنة العامة  خالهلا، مبساعدة   
 .إىل املؤمتر قبل انتهاء هذه املهلة



BWC/CONF.VII/7 

GE.12-60058 60 

 تخذ التصويت وُتيرجاء، جيرإلإذا مل يصل املؤمتر إىل اتفاق حىت هناية فترة ا  -٤  
هذه األغلبية على األقل تشمل القرارات بأغلبية ثلثي املمثلني احلاضرين واملصوتني، شريطة أن      

 .ركة يف املؤمتراأغلبية الدول املش

إذا اختلفت اآلراء حول ما إذا كانت مسألة ما هي مـسألة إجرائيـة أم                 -٥  
يف قرار الرئيس،   أي طعن    وُيطرح للتصويت فوراً  . يف املوضوع املؤمتر  موضوعية، يبت رئيس    
 . ما مل توافق على الطعن أغلبية املمثلني احلاضرين واملصوتنيويظل قرار الرئيس سارياً

 أعاله، تطبـق    ٤و ١ تني للفقر يف احلاالت اليت جيري فيها التصويت وفقاً        -٦  
 مل املواد ذات الصلة من النظام الداخلي للجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة بالتصويت، ما             

 . هنا على خالف ذلكنص حتديداًُي

  حقوق التصويت  -باء  

 ٢٩املادة     

 .لكل دولة طرف يف االتفاقية صوت واحد  

  "املمثلني احلاضرين واملصوتني"معىن عبارة   -جيم  

 ٣٠املادة     

املمثلني الذين يدلون   " املمثلني احلاضرين واملصوتني  "ألغراض هذا النظام، تعين عبارة        
 .أما املمثلون الذين ميتنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوتني.  أو سلباًجياباًإبأصواهتم 

  االنتخابات  -دال  

 ٣١املادة     

 مجيع االنتخابات باالقتراع السري ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك يف انتخابات           يجتر  
 .ال يتجاوز فيها عدد املرشحني عدد املناصب االنتخابية املراد شغلها

 ٣٢املادة     

 عإذا كان املراد شغل منصب انتخايب واحد ومل حيصل أي مرشح يف االقترا              -١  
ن حصال على أكرب  ن اللذيْ  ثان يقتصر على املرشحيْ    عجرى اقترا األول على األغلبية الالزمة، يُ    

 الثاين، يفـصل الـرئيس      عوإذا انقسمت األصوات بالتساوي يف االقترا     . عدد من األصوات  
 .حنيبني املرشبواسطة القرعة 
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يف حالة تعادل األصوات يف االقتراع األول بني املرشحني احلاصلني علـى              -٢  
خفـض  لغـرض  املرشـحني  هؤالء  اقتراع خاص بني    ىجرثاين أكرب عدد من األصوات، يُ     

 خاص يف حالة تعادل األصوات بني ثالثة مرشـحني          ع اقترا ىجرعددهم إىل اثنني؛ وباملثل يُ    
 ع األصوات، فإذا تعادلت األصوات مرة أخرى يف االقترا        أو أكثر حصلوا على أكرب عدد من      

 .١ للفقرة القرعة أحد املرشحني مث ُيجرى اقتراع آخر وفقاًواسطة اخلاص، يستبعد الرئيس ب

 ٣٣املادة     

إذا كان املراد شغل منصبني انتخابيني أو أكثر يف وقت واحد وبـشروط               -١  
تراع األول على األغلبية الالزمة وعلى أكرب       حصلوا يف االق  الذين  واحدة، ُينتخب املرشحون    

 .ال يتجاوز عدد هذه املناصب إذا كان عدد هؤالء املرشحني عدد من األصوات

إذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد املناصب              -٢  
ـ إلضافية لشغل املناصب املتبقية، بشرط تطبيـق ا       إاملراد شغلها، ُتجَرى اقتراعات      راءات ج

ويقتصر االقتـراع علـى    .  منصب واحد فقط يراد شغله     يوجد إذا ظل    ٣٢الواردة يف املادة    
املرشحني غري الفائزين الذين حصلوا على أكرب عدد من األصوات يف االقتراع السابق شريطة              

على أنه إذا تعادلت األصوات     . أال يتجاوز عددهم ضعف عدد املناصب املتبقية املراد شغلها        
خفض عدد املرشحني   بغرض  جرى اقتراع خاص    د أكرب من املرشحني غري الفائزين، يُ      بني عد 

العدد مرشحني يزيد عددهم عن      بني   ىإىل العدد املطلوب؛ وإذا تعادلت األصوات مرة أخر       
 .عددهم إىل العدد املطلوببواسطة القرعة املطلوب من املرشحني، يقلل الرئيس 

الذي ال يدخل فيه االقتراع اخلـاص الـذي         (إذا كان هذا االقتراع املقيد        -٣  
 غري حاسم، يفـصل الـرئيس       )٢ للشروط احملددة يف اجلملة األخرية من الفقرة          وفقاً ىجرُي

 .بني املرشحنيبواسطة القرعة 

 هيئات املؤمتر املالئمة األخرى   -سابعاً  

 ٣٤املادة     

طرف يف االتفاقية   وكقاعدة عامة، لكل دولة     . جيوز للمؤمتر أن ينشئ هيئات مالئمة       
 . يف املؤمتر أن متثّل يف هذه اهليئات ما مل يتقرر خالف ذلكتشارك

  اللجنة اجلامعة  -ألف  

 ٣٥املادة     

ينشئ املؤمتر جلنة جامعة للنظر بالتفصيل يف املسائل املوضوعية ذات الصلة باالتفاقية              
 .بغية تسهيل أعمال املؤمتر
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  جلنة الصياغة  -باء  

 ٣٦املادة     

اللجنـة   من ممثلي نفس الدول املمثلـة يف         تتألفينشئ املؤمتر جلنة صياغة       -١  
.  كما تتوىل حتريرها   صياغة مجيع النصوص احملالة إليها من املؤمتر      تنسيق  اللجنة  تتوىل  و. العامة

أي مسألة، بـصياغة املـشاريع      بشأن  ، دون إعادة فتح باب املناقشة املوضوعية         أيضاً تقومو
 .ن الصياغة على حنو ما يطلب املؤمتروإسداء املشورة بشأ

طبقـاً   حمالة إىل جلنة الـصياغة       حيق ملمثلي الوفود الذين يقترحون نصوصاً       -٢  
ركوا، بناء على طلبـهم، يف مناقـشة هـذه النـصوص يف          ا من هذه املادة أن يش     ١ لفقرةل

 .الصياغة جلنة

أن ملمثلي الوفود األخرى أن حيضروا كذلك جلسات جلنـة الـصياغة و             -٣  
 .ذات أمهية خاصة هلممسائل عندما جتري مناقشة ركوا يف مداوالهتا ايش

 جراءاتإلأعضاء املكتب وا  -ثامناً  

 ٣٧املادة     

 بأعضاء املكتب، وأمانة املؤمتر، وتصريف األعمال، والتصويت        املتعلقةتنطبق املواد     
 واخلـامس   )١١ و ١٠تـان   املاد( والرابع   )٧-٥املواد  (الواردة يف الفصول الثاين     (املؤمتر   يف
، مع ما يلزم من تعديل، على أعمـال         ) أعاله )٣٣-٢٨املواد  ( والسادس   )٢٧-١٣ املواد(

 :اللجان واهليئات املالئمة األخرى، باستثناء ما يلي

 هلا ومـا يلزمهـا مـن         رئيساً ٣٤تنتخب أية هيئة أُنشئت مبوجب املادة         )أ(  
 مسؤولني آخرين، ما مل يتقرر خالف ذلك؛

 واللجنة اجلامعة وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويض        اللجنة العامة لرؤساء    )ب(  
 ركوا يف التصويت بصفتهم ممثلني لدوهلم؛ا أن يش٣٤ورؤساء اهليئات املنشأة مبوجب املادة 

 واللجنة اجلامعة وجلنة الصياغة وجلنة      اللجنة العامة تشكل أغلبية املمثلني يف       )ج(  
، إذا  ٣٤؛ وينطبق ذلك على أية هيئة أُنشئت مبوجـب املـادة            انونياً ق وثائق التفويض نصاباً  

 .رغب املؤمتر يف ذلك ما
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 اللغات واحملاضر  -تاسعاً  

  لغات املؤمتر  -ألف  

 ٣٨املادة     

 .نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسيةإلسبانية وامؤمتر هي اإلالرمسية لللغات ال  

  الترمجة الشفوية  -باء  

 ٣٩ة املاد    

ر ترمجـة شـفوية إىل      ُتترجم الكلمات اليت تلقى بأي لغة من لغات املؤمت          -١  
 .اللغات األخرى

وفر ترمجة شفوية إىل    تألي ممثل أن يتكلم بلغة أخرى غري لغات املؤمتر إذا             -٢  
وجيوز للمترمجني الشفويني باألمانة االستناد إىل الترمجة الشفوية هبـذه          . إحدى هذه اللغات  

 . وىل من لغات املؤمتر يف الترمجة الشفوية إىل لغات املؤمتر األخرىاللغة األ

  لغة الوثائق الرمسية  -جيم  

 ٤٠املادة     

 .تتاح الوثائق الرمسية بلغات املؤمتر  

  التسجيالت الصوتية للجلسات  -دال  

 ٤١املادة     

 مجيـع اللجـان وفقـاً     جبلسات  تعد وحتفظ التسجيالت الصوتية جللسات املؤمتر و        
وال تعد هذه التسجيالت جللسات أية هيئة مالئمـة         . لممارسة املعمول هبا يف األمم املتحدة     ل

 .، ما مل يتقرر خالف ذلك٣٤أخرى أُنشئت مبوجب املادة 

  احملاضر املوجزة  -هاء  

 ٤٢املادة     

تعد األمانة حماضر موجزة للجلسات العامة للمؤمتر، باستثناء ذلك اجلزء من             -١  
وتصدر .  من جدول األعمال، املناقشة العامة     )أ(١٠خصص للنظر يف البند     تلك اجللسات امل  
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احملاضر املوجزة بلغات املؤمتر وتوزع بشكلها املؤقت يف أسرع وقت ممكن على مجيـع              هذه  
ركني يف املناقشة أن يقدموا إىل األمانة، يف غضون ثالثة أيـام            اوللمش. ركني يف املؤمتر  ااملش

وجزة املؤقتة، تصويبات تتعلق مبوجز مـا ألقـوه مـن كلمـات؛             عمل من تلقي احملاضر امل    
وللرئيس، بالتشاور مع األمني العام للمؤمتر، أن ميدد يف ظروف استثنائية الوقت املخـصص              

ويبت رئيس اهليئة اليت ختصها احملاضـر يف أي اخـتالف يتعلـق هبـذه         . لتقدمي التصويبات 
وال تـصدر يف    . يالت الصوتية للمداوالت  عند االقتضاء إىل التسج    التصويبات بعد الرجوع  

 .العادة تصويبات مستقلة للمحاضر املؤقتة

 علـى   ُتوزع احملاضر املوجزة، مع ما أدخل عليها من تـصويبات، فـوراً             -٢  
 .ركني يف املؤمترااملش

  اجللسات العلنية والسرية  -عاشراً  

 ٤٣املادة     

 .رر خالف ذلكتكون اجللسات العامة للمؤمتر علنية، ما مل يتق  -١  

 من اهليئات املالئمة األخرى، اليت أنشئت       وأي هيئة تكون جلسات اللجان      -٢  
 .، سرية٣٤مبوجب املادة 

   واحلضوراملشاركة  -حادي عشر

 ٤٤املادة     

 املوقعون  -١  

رك يف مـداوالت    احيق ألي دولة موقعة على االتفاقية ومل تصدق عليها بعد أن تش             
دون أن تـشارك يف     وذلك   خطي مسبق إىل األمني العام للمؤمتر،        بشرط تقدمي إخطار   املؤمتر

ويعين ذلك أنه حيق ألي من هذه الـدول  . القرارات سواء بتوافق اآلراء أو بالتصويت  اعتماد  
 ، وأن تتكلم يف اجللسات العامة، وأن تتلقى وثائق املـؤمتر          ،املوقعة أن حتضر جلسات املؤمتر    

 .ها اليت تعترب من وثائق املؤمتر آراءوأن تقدم إىل املؤمتر خطياً

 املراقبون  -٢  

لمادة الرابعة عشرة من االتفاقية، يف أن    وفقاً ل جيوز ألي دولة أخرى هلا احلق،         )أ(  
 فيها ولكنها مل توقعها ومل تصدق عليها، أن تتقدم إىل األمني العام للمؤمتر بطلـب               تصبح طرفاً 
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وحيق هلذه الدولة أن تعني     . )١٤( بقرار من املؤمتر   للحصول على مركز املراقب، وُيمنح هذا املركز      
مسؤولني حلضور اجللسات العامة للمؤمتر، غري اجللسات املسماة مغلقة، وأن تتلقـى وثـائق              

 .ركني يف املؤمتراكما حيق للدولة املتمتعة مبركز املراقب أن تقدم وثائق إىل املش. املؤمتر

وطين اليت منحتها اجلمعيـة العامـة       جيوز ألية منظمة من منظمات التحرير ال        )ب(  
 بصفة مراقب يف دورات وأعمال اجلمعية العامـة، ويف مجيـع             املشاركة )١٥(املتحدة حق  لألمم

املؤمترات الدولية املعقودة برعاية اجلمعية العامة ومجيع املؤمترات الدولية املعقودة برعاية أجهـزة             
عام للمؤمتر بطلب للحصول علـى مركـز         لألمم املتحدة، أن تتقدم إىل األمني ال        تابعة أخرى

وحيق ملنظمة التحرير هذه أن تعني مسؤولني حلضور . املراقب، وُيمنح هذا املركز بقرار من املؤمتر
 اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات اللجنة اجلامعة غري اجللسات املسماة مغلقة، وأن تتلقى وثائق            

 .املؤمتر كني يفرِاب أن تقدم وثائق إىل املشاِقكما حيق للمنظمة املتمتعة مبركز املر. املؤمتر

 األمم املتحدة  -٣  

حيق لألمني العام لألمم املتحدة، أو ملمثله أو ممثليـه، حـضور اجللـسات العامـة           
وحيق هلم  . ري وثائق املؤمت  ، وتلقِّ ٣٤وجلسات أية هيئة مالئمة أخرى، أُنشئت مبوجب املادة         

 . على السواء وخطياًكذلك تقدمي البيانات شفوياً

 قليميةإلالوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية ا  -٤  

قليمية، أن تتقدم   إلجيوز للوكاالت املتخصصة، وكذلك املنظمات احلكومية الدولية ا         
اقب، وُيمنح هذا املركز بقرار مـن       إىل األمني العام للمؤمتر بطلب ملنحها مركز الوكالة املرِ        

اقب أن تعني مسؤولني حلضور اجللسات العامة، غـري اجللـسات           ة املرِ وحيق للوكال . املؤمتر
 آراءها   إىل أن تقدم خطياً    وللمؤمتر أن يدعوها أيضاً   . املسماة مغلقة، وأن تتلقى وثائق املؤمتر     

 . م بوصفها وثائق للمؤمتروتعليقاهتا بشأن املسائل اليت تدخل يف اختصاصها واليت جيوز أن ُتعمَّ

 ري احلكوميةاملنظمات غ  -٥  

ق ملمثلي املنظمات غري احلكومية الذين حيضرون اجللسات العامة أن يتلقوا وثائق            حي  
 .املؤمتر، بناء على طلبهم

__________ 

 .من املفهوم أن أي قرار من هذا القبيل سيكون وفقاً للممارسة املعمول هبا يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة )١٤(
) ٢٩-د(٣٢٨٠ و ١٩٧٤نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٢املؤرخ  ) ٢٩-د(٣٢٣٧عمالً بقراري اجلمعية العامة      ) ١٥( 

 .١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ 
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  املرفق الرابع

  قائمة وثائق املؤمتر    
 العنوان    الرمز

BWC/CONF.VII/1        بصيغته اليت أوصت هبا اللجنـة       -جدول األعمال املؤقت للمؤمتر
 التحضريية

BWC/CONF.VII/2   مقدم من الرئيس املعيَّن - برنامج العمل اإلرشادي املؤقت 

BWC/CONF.VII/3و Corr.1 
[English only] 

 مقدم من وحدة دعم التنفيذ - ٢٠١١تقرير وحدة دعم التنفيذ لعام   

BWC/CONF.VII/4و Rev.1            التكاليف املقدَّرة املنقحة لربنامج ما بني دورات االتفاقية املقـرر 
 ٢٠١٥ إىل ٢٠١٢تنظيمه يف الفترة من 

BWC/CONF.VII/5   تقرير اللجنة اجلامعة 

BWC/CONF.VII/6   تقرير جلنة وثائق التفويض 

BWC/CONF.VII/7   الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي السابع  
BWC/CONF.VII/INF.1       ن وثيقة معلومات أساسية مقدمة م    . تاريخ وسريان تدابري بناء الثقة

 وحدة دعم التنفيذ

BWC/CONF.VII/INF.2و Add.1 
[English only] 

 Compliance by States Parties with their obligations under the 

Convention. Background information document submitted by the 

Implementation Support Unit  

BWC/CONF.VII/INF.3 
 Corr.1و Add.1، وCorr1-Corr.2و

 Add.2-Add.3و
[English only] 

وثيقـة  . التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة املتصلة باالتفاقية       
 معلومات أساسية مقدمة من وحدة دعم التنفيذ

BWC/CONF.VII/INF.4            التطورات اليت طرأت منذ املؤمتر االستعراضي األخري يف املنظمات
 وثيقة معلومات   . صلة باالتفاقية  الدولية األخرى واليت قد تكون هلا     

 أساسية مقدمة من وحدة دعم التنفيذ

BWC/CONF.VII/INF.5             التفامهات واالتفاقات اإلضافية اليت توصـلت إليهـا املـؤمترات
وثيقة . االستعراضية السابقة فيما يتعلق بكل مادة من مواد االتفاقية        

 معلومات أساسية مقدمة من وحدة دعم تنفيذ االتفاقية
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 العنوان    الرمز

BWC/CONF.VII/INF.6             التفامهات اليت توصلت إليها اجتماعات الدول األطـراف أثنـاء
 وثيقة معلومات   .٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٧برنامج ما بني الدورات من      

 أساسية مقدمة من وحدة دعم التنفيذ

BWC/CONF.VII/INF.7و Add.1 
[English only] 

ت أساسية مقدمة وثيقة معلوما. حالة التقدم يف جعل االتفاقية عاملية  
 من وحدة دعم التنفيذ

BWC/CONF.VII/INF.8 
 Corr.1 وAdd.1، وCorr.1و

[English only] 

 Implementation of Article X of the Convention. Background 

information document submitted by the Implementation Support 

Unit 

BWC/CONF.VII/INF.9     ية البلدان األعضاء يف منظمة معاهدة األمـن        إعالن وزراء خارج
اجلماعي مبناسبة املؤمتر االستعراضي السابع للدول األطـراف يف         
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجيـة        

ورقة مقدمة مـن    . والتكسينية وتدمري تلك األسلحة   ) البيولوجية(
  األمن اجلماعيبيالروس باسم الدول األعضاء يف منظمة معاهدة

BWC/CONF.VII/INF.10 
[English only] 

 Implementation of Article X of the BTWC – some illustrative 

contributions. Submitted by the European Union 

BWC/CONF.VII/INF.11و Add.1 
[English/French/Spanish only] 

 List of participants  

BWC/CONF.VII/CRP.1 
[English only] 

 Elements for the draft final document. Submitted by the President 

BWC/CONF.VII/CRP.2 
[English only] 

 Draft Final Document of the Seventh Review Conference. 

Submitted by the President 

BWC/CONF.VII/MISC.1 
[English/French/Spanish only] 

 Provisional list of participants 

BWC/CONF.VII/COW/INF.1 
 Add.1-Add.3و

[English only] 

 Proposals made to the Committee of the Whole. Submitted by the 

Chair of the Committee of the Whole 

BWC/CONF.VII/COW/INF.2/Rev.1 
[English only] 

 Combined proposals made to the Committee of the Whole. 

Submitted by the Chair of the Committee of the Whole 

BWC/CONF.VII/COW/CRP.1 
[English only] 

 Draft Report of the Committee of the Whole 

BWC/CONF.VII/COW/CRP.2 
[English only] 

 Outline of the Draft Final Declaration of the Seventh Review 

Conference. Submitted by the Chair of the Committee of the 

Whole 



BWC/CONF.VII/7 

GE.12-60058 68 

 العنوان    الرمز

BWC/CONF.VII/WP.1    خيارات التنفيذ ومقترح للعمل فيما بني الدورات      : املادة السابعة .
 ورقة مقدمة من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمي وآيرلندا الشمالية

BWC/CONF.VII/WP.2      مقتـرح بنيـة    : لربنامج عمل ما بني الـدورات     منوذج توضيحي
مقدم من اململكة املتحدة    . جمموعات العمل وبنود جدول األعمال    

 لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

BWC/CONF.VII/WP.3            مقترح يتعلق باالستعراض املنظم واملنهجي للتطـورات العلميـة
 مقدم من اهلند. والتكنولوجية يف إطار االتفاقية

BWC/CONF.VII/WP.4             تعزيز السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي مع تزايـد تقـارب
وضع تدابري مشتركة بـني نظـم اتفاقيـة         : البيولوجيا والكيمياء 

األسلحة البيولوجية واتفاقية األسلحة الكيميائية للتصدي إلسـاءة        
 ورقة مقدمة من بولندا. استخدام العوامل الكيماوية والبيولوجية

BWC/CONF.VII/WP.5/Rev.1   ورقة مقدمة من العراق. تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية 

BWC/CONF.VII/WP.6   مقدم من بلجيكا. "دال"مقترح تعديل االستمارة : تدابري بناء الثقة 

BWC/CONF.VII/WP.7             معايري إدارة املخاطر البيولوجية ودورها يف تنفيذ اتفاقية األسـلحة
 ورقة عمل مقدمة من بلجيكا. التكسينيةالبيولوجية و

BWC/CONF.VII/WP.8   ورقة مقدمة من فنلندا. تأهب فنلندا للتهديدات البيولوجية 

BWC/CONF.VII/WP.9       مقدم من أملانيـا والنـرويج      . استعراض وحتديث تدابري بناء الثقة
 وسويسرا

BWC/CONF.VII/WP.10          ورات يف إطار اتفاقيـة     صنع القرار يف برنامج عمل مقبل بني الد
ورقة مقدمة من اململكة املتحـدة      . األسلحة البيولوجية والتكسينية  

 لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

BWC/CONF.VII/WP.11   مقدم من . مقترح لتشكيل فريق عامل ُيعىن مبعاجلة مشاكل االمتثال
 أستراليا ونيوزيلندا واليابان

BWC/CONF.VII/WP.12    مقدم مـن   . ٢٠١٥-٢٠١٢فترة ما بني الدورات املقبلة      مقترح ل
 أستراليا واليابان

BWC/CONF.VII/WP.13          مقترح يتعلق باالستعراض السنوي للتطورات العلمية والتكنولوجية
 مقـدم مـن أسـتراليا       .ذات الصلة باتفاقية األسلحة البيولوجية    

 ونيوزيلندا واليابان
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BWC/CONF.VII/WP.14   ورقة مقدمة من أملانيا. هنجان خمتلفان: المتثالبناء الثقة وا 

BWC/CONF.VII/WP.15   "   عنصر جديد لتدعيم العمـل املتعلـق       ": مكتب ما بني الدورات
 ورقة مقدمة من أملانيا. باتفاقية األسلحة البيولوجية يف جنيف

BWC/CONF.VII/WP.16   ًنوب أفريقياورقة مقدمة من ج. آلية للمضي بتنفيذ املادة العاشرة قدما 

BWC/CONF.VII/WP.17        التخطيط للمستقبل : وحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية .
 ورقة مقدمة من جنوب أفريقيا

BWC/CONF.VII/WP.18   مقدم من جنوب أفريقيا. مقترح لعملية ما بني الدورات 

BWC/CONF.VII/WP.19   مقدمة من جنوب أفريقيا. تدابري بناء الثقة 

BWC/CONF.VII/WP.20 
 Rev.1و

ورقة عمل  . الُنُهج املمكنة لتثقيف أخصائيي علوم احلياة وتوعيتهم        
مقدمة من أستراليا وأوكرانيا وباكستان ومجهورية كوريا والسويد        

باسم جمموعة اليابان وأستراليا وكندا ومجهورية كوريا       (وسويسرا  
كـة املتحـدة    وكندا وكينيا واململ  ) وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا  

لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ونيوزيلندا والواليات املتحـدة        
 األمريكية واليابان

BWC/CONF.VII/WP.21   مقدمة من سويسرا والنرويج ونيوزيلندا. تدابري بناء الثقة 

BWC/CONF.VII/WP.22   مقدم من اليابان. دور وحدة دعم التنفيذ مشروع 

BWC/CONF.VII/WP.23    ورقة مقدمة من الواليات املتحـدة  . العملية املقبلة ملا بني الدورات
 األمريكية

BWC/CONF.VII/WP.24          مقدمة . آراء الصني بشأن تعزيز فعالية اتفاقية األسلحة البيولوجية
 من الصني

BWC/CONF.VII/WP.25   تعزيز عملية تقدمي التقارير عن تدابري بناء الثقة القائمة واستعراضها .
 ورقة مقدمة من كندا

BWC/CONF.VII/WP.26 
 Corr.1و

إنشاء آلية لتعزيز التنفيذ الكامل والفعال وغري التمييـزي للمـادة             
ورقة مقدمة من كوبا باسم جمموعة حركـة    . العاشرة من االتفاقية  

 عدم االحنياز ودول أخرى

BWC/CONF.VII/WP.27         قة مقدمـة   ور. حنو تعزيز حس املسؤولية لدى أصحاب املصلحة
 من فرنسا



BWC/CONF.VII/7 

GE.12-60058 70 

 العنوان    الرمز

BWC/CONF.VII/WP.28          آلية استعراض من قبل األقران التفاقية حظر اسـتحداث وإنتـاج
والتكسينية وتدمري  ) البيولوجية(وتكديس األسلحة البكتريولوجية    

تعزيز الثقة يف التنفيذ على املستوى الوطين والتعاون        : تلك األسلحة 
 ورقة مقدمة من فرنسا. الوطين

BWC/CONF.VII/WP.29          ورقة . التنفيذ الكامل والفعال وغري التمييزي ألحكام املادة العاشرة
 مقدمة من مجهورية إيران اإلسالمية

BWC/CONF.VII/SR.1    للجلسة األوىل) جزئي(حمضر موجز 

BWC/CONF.VII/SR.2    للجلسة الثانية) جزئي(حمضر موجز 

BWC/CONF.VII/SR.3    لسة الثالثةللج) جزئي(حمضر موجز 

        


