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  تنظيم املؤمتر وأعماله-اجلزء األول 

 مقدمة

ّ                                                                                                  تضـّمن التقرير اخلتامي للمؤمتر االستعراضي اخلامس للدول األطراف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج               - ١   
            ، يف الفرع    )BWC/CONF.V/17 (                  دمري تلك األسلحة                  والتكسينية وت   )           البيولوجية (                              وختزين األسلحة البكتريولوجية    

  :                                    اخلاص باملقررات والتوصيات، املقرر التايل

   ".                        ، على أن تسبقه جلنة حتضريية    ٢٠٠٦                                                  قرر املؤمتر عقد املؤمتر االستعراضي السادس يف جنيف يف عام      "... 

      ٢٠٠٥      ديسمرب  / ل            كانون األو  ٨                           املعتمد بدون تصويت يف        ٩٦ /  ٦٠                                    والحظـت اجلمعية العامة يف قرارها        - ٢
     ً                                  وفقاً للمقرر املتخذ يف املؤمتر االستعراضي     ٢٠٠٦     ً                                                  أموراً منها أن املؤمتر االستعراضي السادس سيعقد يف جنيف عام 

                        ً               املشاركة فيه سيكون مفتوحاً أمام مجيع                                           ً                                      اخلامس، وأن اللجنة التحضريية ستتفق رمسياً على موعد انعقاده، وأن باب            
     وقرر   .     ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ٢٤                                                ستجتمع يف جنيف خالل األسبوع الذي يبدأ يف                                              الـدول األطـراف يف االتفاقية، اليت      

            ، أن جتتمع       ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول   ٩       إىل    ٥                                                                       اجـتماع الدول األطراف يف االتفاقية، املعقود يف جنيف يف الفترة من             
  .    ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ٢٨     إىل   ٢٦                                   اللجنة التحضريية يف جنيف يف الفترة من 

ُ             وُعقـدت اللجن   - ٣              وشاركت فيها    .     ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ٢٧       إىل     ٢٦                                     ة التحضريية يف جنيف يف الفترة من         
                                                                االحتاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إسبانيا،         :                                  التالـية األطراف يف االتفاقية       ٧٨               الـدول ال      

                                      آيرلندا، إيطاليا، باكستان، الربازيل،  ، )         اإلسالمية-       مجهورية  (                                                      أستراليا، إستونيا، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران 
                                                                                                                 الـربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوتان، البوسنة واهلرسك، بولندا، بريو، بيالروس، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية              
                                                                                                                  العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدامنرك، رومانيا، سري النكا، سلوفاكيا،             

                                                                                                 يا، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصني، العراق، غانا، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فنـزويال، فنلندا،       سلوفين
                                                                                                       فييت نام، قربص، قطر، الكرسي الرسويل، كرواتيا، كندا، كوبا، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، ليتوانيا، ليسوتو، 

  ،                                                   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية              السعودية،                                                      مالطة، ماليزيا، املغرب، املكسيك، اململكة العربية       
  .                                                                                                           النرويج، النمسا، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

        ، السفري     ٢٠٠٦   يل    أبر /       نيسان  ٢٦                                                                   وانتخبـت اللجنة التحضريية بالتزكية، يف جلستها األوىل، املعقودة يف         - ٤
                 رومولوس كوستيا -                   ً                             وانتخبت باإلمجاع أيضاً، يف اجللسة نفسها، السفري دورو   .      ً    رئيساً هلا  )        باكستان (          مسعود خان 

                                وأذنت اللجنة التحضريية للمكتب      .                               نائبني لرئيس اللجنة التحضريية     )        النرويج (                     والسيد نوت النغالند      )          رومانـيا  (
  .                                          ى يف الفترة اليت تسبق انعقاد املؤمتر االستعراضي                                مبعاجلة املسائل الفنية واملسائل األخر

                                                                                                       وافتتح السيد تيم كويل، مدير فرع إدارة شؤون نزع السالح يف جنيف، دورة اللجنة التحضريية، نيابة                 - ٥
                                                                             وتوىل السيد ريتشارد لينان، موظف الشؤون السياسية بفرع إدارة شؤون نزع             .                                عـن األمني العام لألمم املتحدة     

  .                                                وعمل السيد بريز ميليت والسيدة ميليسا هريش يف األمانة  .                            ف، مهمة أمني اللجنة التحضريية           السالح يف جني

  .                                                  وقررت اللجنة التحضريية أن تتخذ مقرراهتا بتوافق اآلراء - ٦
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  .                                                                                                   وقررت اللجنة التحضريية أن تستخدم اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية كلغات رمسية - ٧

                                           ِّ                                                           ررت اللجنة التحضريية أن تدعو ممثلي ست دول موقِّعة على االتفاقية هي اإلمارات العربية املتحدة،                  وق - ٨
                                                                                                          واجلمهوريـة العربية السورية، ومدغشقر، ومصر، وميامنار، ونيبال، إىل املشاركة يف مناقشاهتا دون أن يكون هلا          

  .       لكتابية                                            ً           حق االشتراك يف اختاذ املقررات، بعد أن أحاطت علماً بطلباهتا ا

      ، أن    ٤٤                     من مشروع املادة      ٢                                      ً                ً                  وقررت اللجنة التحضريية، بعد اإلحاطة علماً بطلب كتايب ووفقاً للفقرة            - ٩
  .                                                                  تدعو ممثل دولة غري طرف يف االتفاقية، هي إسرائيل، إىل االشتراك بصفة مراقب

  :             ؤمتر االستعراضي                                                                    ونظرت اللجنة التحضريية، خالل دورهتا، يف املسائل التالية املتعلقة بتنظيم امل -  ١٠

               التاريخ واملدة؛  ) أ (

                   جدول األعمال املؤقت؛  ) ب (

                      مشروع النظام الداخلي؛  ) ج (

                        وثائق املعلومات األساسية؛  ) د (

         الدعاية؛    ) ه (

         اخلتامية؛  )        الوثائق (        الوثيقة   ) و (

                   تعيني أمني عام مؤقت؛  ) ز (

  .                                                الترتيبات املالية للجنة التحضريية واملؤمتر االستعراضي  ) ح (

                  ، تقريرهـا الصادر     ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ٢٨                                               تمدت اللجنة التحضريية، يف جلستها األخرية املعقودة يف    واع -  ١١
                                             وتضمن التقرير، يف مجلة أمور، جدول األعمال املؤقت    ). (BWC/CONF.VI/PC/2                             كوثـيقة ملا قبل دورة املؤمتر    

   ).            ين على التوايل                    ، املرفقان األول والثاBWC/CONF.VI/PC/2 (                             ومشروع النظام الداخلي للمؤمتر 

  :                                                                                           واستجابة لطلب اللجنة التحضريية، صدرت وثائق املعلومات األساسية التالية كوثائق ملا قبل دورة املؤمتر -  ١٢

                                                                                         وثـيقة معلومات أساسية عن تاريخ وسريان تدابري بناء الثقة املتفق عليها يف املؤمتر االستعراضي      ̀  ١̀ 
                                        وتضمنت الوثيقة بيانات يف شكل جدول تلخيصي   .   لث                                    الثاين واملنقحة يف املؤمتر االستعراضي الثا

                                                                  عن مشاركة الدول األطراف يف التدابري منذ انعقاد املؤمتر االستعراضي األخري؛

       وإلعداد   .                                                                                 وثـيقة معلومات أساسية عن امتثال الدول األطراف جلميع التزاماهتا مبوجب االتفاقية        ̀  ٢̀ 
                                        دمي معلومات بشأن االمتثال جلميع أحكام                                                          هـذه الوثيقة، طلبت األمانة إىل الدول األطراف تق        

          االتفاقية؛
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                                                                                                  وثـيقة معلومات أساسية عن التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة املتصلة باالتفاقية، اليت مت              ̀  ٣̀ 
                                                                                            مجعهـا من املعلومات املقدمة من الدول األطراف باإلضافة إىل املعلومات املقدمة من املنظمات              

                الدولية املختصة؛

                                                                                      معلومـات أساسية عن التطورات اليت طرأت منذ انعقاد املؤمتر االستعراضي األخري يف                     وثـيقة  ̀  ٤̀ 
                                                    املنظمات الدولية األخرى اليت قد تكون هلا صلة باالتفاقية؛

                                                                                                    وثـيقة معلومـات أساسـية مت استخالصها من اإلعالنات اخلتامية هلذه املؤمترات لبيان أوجه التفاهم                 ̀  ٥̀ 
                                                                           صلت إليها املؤمترات االستعراضية السابقة فيما يتعلق بكل مادة من مواد                                        واالتفاقـات اإلضافية اليت تو    

          االتفاقية؛

  .                                                     وثيقة معلومات أساسية عن احلالة املتعلقة بعاملية االتفاقية ̀  ٦̀ 

            تنظيم املؤمتر

    ٢٠      ً                                                                                   وفقاً للمقرر الذي اختذته اللجنة التحضريية، عقد املؤمتر يف قصر األمم جبنيف خالل الفترة املمتدة من -  ١٣
  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨         نوفمرب إىل  /           تشرين الثاين

                                                                                             وافتتح السيد نوبواكي تاناكا، وكيل األمني العام لشؤون نزع السالح، املؤمتر نيابة عن األمني العام لألمم  -  ١٤
   .       املتحدة

              مسعود خان                نوفمرب، السفري  /               تشرين الثاين    ٢٠                                                        وانتخـب املؤمتر بالتزكية، يف جلسته األوىل املعقودة يف           -  ١٥
  .     ً    رئيساً له  )        باكستان (

  .                                                                           ويف اجللسة ذاهتا، ألقى السيد كويف عنان، األمني العام لألمم املتحدة، كلمة أمام املؤمتر -  ١٦

     ويرد   . (BWC/CONF.VI/1)                                                                     وأقر املؤمتـر جـدول أعماله على النحو الذي أوصت به اللجنة التحضريية       -  ١٧
  .                          األول هلذه الوثيقة اخلتامية                                    جدول األعمال كما مت إقراره بوصفه املرفق

  .(BWC/CONF.VI/PC/2)                ً                                    وأحاط املؤمتر علماً مع التقدير بتقرير اللجنة التحضريية  -  ١٨

         ، املرفق  BWC/CONF.VI/PC/2 (                                                                               واعـتمد املؤمتر نظامه الداخلي على النحو الذي أوصت به اللجنة التحضريية              -  ١٩
                         ونص النظام الداخلي، يف      .                                               هبا بوصفه املرفق الثاين هلذه الوثيقة اخلتامية                                                  ويرد النظام الداخلي بالصيغة اليت اعتمد          ).        الـثاين 

  :                          مجلة أمور، على إنشاء ما يلي

                                                       لف من الرئيس، ونواب الرئيس العشرين، ورئيس ونائيب                                                    جلنة عامة يتوىل رئاستها رئيس املؤمتر، وتتأ       ̀  ١̀ 
                           ئب رئيس جلنة وثائق التفويض،                                                                 رئـيس اللجنة اجلامعة، ورئيس ونائيب رئيس جلنة الصياغة، ورئيس ونا    

                     من تقرير اللجنة      ٢١              انظر الفقرة    (                                                               ومنسـقي اجملموعـات اإلقليمية الثالث وممثلي احلكومات الوديعة          
  ؛ )        التحضريية
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           جلنة جامعة؛ ̀  ٢̀ 

           جلنة صياغة؛ ̀  ٣̀ 

                   ُ                                                                             جلنة وثائق التفويض وُتشكل من رئيس ونائب رئيس ينتخبهما املؤمتر ومخسة أعضاء آخـرين يعينهم               ̀  ٤̀ 
  .                              ؤمتر بناء على اقتراح رئيس املؤمتر  امل

                                         االحتاد الروسي، أملانيا، أوكرانيا، بريو،       :       ً                                      نائباً للرئيس من الدول األطراف التالية        ٢٠                           وانتخـب املؤمتر بالتزكية      -  ٢٠
       ً  متر أيضاً             وانتخب املؤ   .                                                                                                     بيالروس، سلوفاكيا، شيلي، الصني، فنلندا، مايل، ماليزيا، املكسيك، النمسا، نيجرييا، اهلند واليابان           

  :                                                                                   بالتزكية رؤساء اللجنة اجلامعة وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويض ونواهبم على النحو التايل

 السفري دورو رومولوس كوستيا الرئيس :اللجنة اجلامعة
 )رومانيا(  

 السفري بول ميري نائب الرئيس 
 )كندا(  

 السفري بومتسويي موكغوتو نائب الرئيس 
 )بوتسوانا(  

 السيد نوت النغالند الرئيس :لصياغةجلنة ا
 )النرويج(  

 السيد فالدميري بوندين نائب الرئيس 
 )االحتاد الروسي(  

 السيد بيدرو لويز دالسريو نائب الرئيس 
 )الربازيل(  

 السفري فيليب ريتشارد أواد الرئيس :جلنة وثائق التفويض
 )ايكين(  

 السفري يورغ شترويل نائب الرئيس 
 )سويسرا(  

                         بلغاريا وتونس ومنغوليا     :    َّ            ً                                                                       وعـيَّن املؤمتـر أيضـاً الدول األطراف اخلمس التالية أعضاء يف اجلنة وثائق التفويض              
  .                  ونيوزيلندا وهولندا
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  .                                                           ً     ً                    السيد تيم كويل، مدير فرع إدارة شؤون نزع السالح يف جنيف، أميناً عاماً للمؤمتر                                وأكد املؤمتر تعيني     -  ٢١
                   وتوىل السيد ريتشارد   .                                                العام لألمم املتحدة بدعوة من اللجنة التحضريية                                          وكـان التعـيني قد مت من جانب األمني        

           هيون كيم -                وعملت السيدة سو   .                                                                  لينان، موظف الشؤون السياسية، إدارة شؤون نزع السالح، مهمة أمني املؤمتر
  .                                            والسيد بريز ميليت والسيدة ميليسا هريش يف األمانة

                االشتراك يف املؤمتر

                          االحتاد الروسي، أذربيجان،     :                                                          ر مائة وثالث دول أطراف يف االتفاقية على النحو التايل                        اشتركت يف املؤمت   -  ٢٢
                                                                                                                         األرجنـتني، األردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران             

                                            زيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش،                                                 آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، الربا      )           اإلسالمية -          مجهوريـة    (
                                                                                                              بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، تونس، جامايكا،       

   ة،                                                                                                                اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابق           
                                                                                                             مجهوريـة مولدوفـا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رواندا، رومانيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور،              
                                                                                                               سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصني، العراق، عمان،            

  ،  ن                                            ، فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، قريغيزستا       )       ليفارية            مجهورية البو  (                                            غانا، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فنـزويال      
                                                                                                             الكرسـي الرسـويل، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ،              

     انيا                                                                                                      ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مايل، ماليزيا، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيط
                                                                                                          العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، 
  .                                                                                                    هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، اليونان

                                                                    ملؤمتر عشر دول وقعت على االتفاقية ومل تصدق عليها بعد، دون أن                                            وباإلضافة إىل ذلك، اشتركت يف ا      -  ٢٣
  :              وهذه الدول هي  .                    من النظام الداخلي  ٤٤           من املادة  ١                               ً                     تشارك يف اختاذ املقررات، وذلك وفقاً ملا تنص عليه الفقرة 

           ديفوار،                                                                                                      اإلمـارات العربـية املـتحدة، بوروندي، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية العربية السورية، كوت             
  .                                مدغشقر، مصر، ميامنار، نيبال وهاييت

                                                                                                     ومنحـت دولة واحدة هي إسرائيل، وهي ليست من الدول األطراف يف االتفاقية وال من الدول املوقعة                  -  ٢٤
   .                    من النظام الداخلي  ٤٤         من املادة   )  أ ( ٢                       ً         عليها، مركز املراقب وفقاً للفقرة 

                                                         ع السالح، ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، وجلنة                                                        وحضرت األمم املتحدة، مبا فيها إدارة شؤون نز        -  ٢٥
  .         الداخلي           من النظام  ٤٤           من املادة  ٣                                              ً        األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، املؤمتر وفقاً للفقرة 

                                                                                                       ومنحـت منظمة األغذية والزراعة، واللجنة الدولية للصليب األمحر، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية،              -  ٢٦
                                                                                            ول العربية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة احليوان           وجامعة الد

  .  ٤٤           من املادة  ٤                        ً         مركز الوكالة املراقب وفقاً للفقرة 

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

  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨         نوفمرب إىل  /             تشرين الثاين  ٢٠                                   د املؤمتر مثاين جلسات عامة يف الفترة من   عق -  ٢٨

                                       نوفمرب، برنامج عمله اإلرشادي، بصيغته      /               تشرين الثاين    ٢٠                                                      واعـتمد املؤمتر يف جلسته العامة األوىل، املعقودة يف           -  ٢٩
  .BWC/CONF/VI/2                  الواردة يف الوثيقة 

          ً                                                       دولة طرفاً، ودولتان موقعتان على االتفاقية، ومنظمة األغذية           ٤٠                        عامة، اليت أدلت خالهلا                          وجـرت املناقشـة ال     -  ٣٠
                                                                                                                 والـزراعة، واللجنة الدولية للصليب األمحر، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمة     

                                                              اجللسة العامة األوىل إىل اجللسة العامة الثالثة، املعقودة يومي                                                                        الصـحة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة احليوان ببيانات، من          
  .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢١   و  ٢٠

                             نوفمرب، استعرضت خالهلا أحكام     /               تشرين الثاين    ٣٠    و   ٢١                                                 وعقـدت اللجـنة اجلامعة إحدى عشرة جلسة بني           -  ٣١
  BWC/CONF.VI/3) (                   وقدمت تقريرها     .  ١٢    و   ١١                                            ونظرت اللجنة كذلك يف بندي جدول األعمال          .                      االتفاقية، مادة مادة  

  .                ً         وأحاط املؤمتر علماً بالتقرير  .      نوفمرب /             تشرين الثاين  ٣٠                                          إىل املؤمتر يف جلسته العامة السابعة املعقودة يف 

                                                                                                              وبعد اختتام جلسات اللجنة اجلامعة، أجرى الرئيس سلسلة من املشاورات غري الرمسية وعاونه يف عمله امليسرون                 -  ٣٢
  : ة              يف اجملاالت التالي

  )    كندا (              السفري بول ميري   :            اإلعالن الرمسي

  )       رومانيا (                          السفري دورو رومولوس كوستيا   :                                             املواد من األوىل إىل الرابعة واملادة الثانية عشرة

  )       النرويج (                السري نوت النغالند   :                                              املواد من اخلامسة إىل السابعة واملادة احلادية عشرة

  )       ماليزيا (          كرم يعقوب                  السيد حممد شهرول أ  :                         املادتان الثامنة والتاسعة

  )            جنوب أفريقيا (             السيد بن ستني   :              املادة العاشرة

  )       األرجنتني (                          السيد مارسيلو فايي فونروج   :                 وحدة دعم التنفيذ

  )       النرويج (                 السيد نوت النغالند   :     ٢٠٠٥  -      ٢٠٠٣                                 عمل االجتماعات املعقودة خالل الفترة 

  )      املكسيك (                   السيد إنريك أوتشوا   :               عاملية االتفاقية

  )        أستراليا (                   السيد كريغ ماكالشالن   :               ى الصعيد الوطين          التنفيذ عل

  )    اهلند (                   السفري جاينت براساد   :     ٢٠١٠-    ٢٠٠٧                                   املواضيع اليت سيتم تناوهلا خالل الفترة 

  )     فرنسا (                فرانسوا دوبيل -          السفري جان   :                 تدابري بناء الثقة

  )             اململكة املتحدة (                 السفري جون دونكان   :                القضايا الشاملة
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                                                                       واجتمع الرئيس ونائبا رئيس اللجنة وقرروا مساعدة الرئيس يف إجراء            .                 اغة جلسات رمسية                       ومل تعقـد جلنة الصي     -  ٣٣
  .                  مشاوراته غري الرمسية

        كانون  ٧                                          واعتمدت يف جلستها الثالثة واألخرية املعقودة يف   .                                           وعقـدت جلـنة وثـائق التفويض ثالث جلسات       -  ٣٤
   .            هبذا التقرير                ً وأحاط املؤمتر علماً   . (BWC/CONF.VI/5)              ديسمرب تقريرها  /    األول

        الوثائق

                                                 ومجيع الوثائق املدرجة يف هذه القائمة متاحة يف          .                                                                     تـرد قائمة بوثائق املؤمتر يف املرفق الثالث هلذه الوثيقة اخلتامية           -  ٣٥
  :                                                                                                          نظـام الوثـائق الرمسـية لألمـم املـتحدة، وميكـن االطـالع علـيها يف املوقـع الـتايل علـى شبكـة إنترنت              

http://documents.un.org.  

            ختتام املؤمتر ا

                                                                                                       أقـر املؤمتـر يف جلسته العامة الثامنة واألخرية التكاليف املقدرة الجتماعات اخلرباء واجتماعات الدول                -  ٣٦
           ، كما وردت  )١ (                                     ، مبا يف ذلك اعتمادات لوحدة دعم التنفيذ    ٢٠١٠         إىل عام     ٢٠٠٧                          األطراف املقرر عقدها من عام 

    ٢٤     إىل   ٢٠                     يف جنيف يف الفترة من     ٢٠٠٧                 جتماع اخلرباء لعام                 وقرر املؤمتر عقد ا  . BWC/CONF.VI/4          يف الوثيقة 
         كانون    ١٤       إىل     ١٠                           يف جنيف يف الفترة من           ٢٠٠٧                                      وعقد اجتماع الدول األطراف لعام           ٢٠٠٧         أغسـطس    /  آب

      ٢٠٠٧     ً                 رئيساً الجتماعات عام      )        باكستان (                                            ووافق املؤمتر على تعيني السفري مسعود خان          .     ٢٠٠٧       ديسمرب   /    األول
  .                            ة بلدان عدم االحنياز ودول أخرى                 من جانب جمموعة حرك

  ، BWC/CONF.VI/CRP.4                                                                                ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد املؤمتر باإلمجاع وثيقته اخلتامية، كما ترد يف الوثيقة              -  ٣٧
  :                    ً                                          بصيغتها املنقحة شفهياً، وتتضمن ثالثة أجزاء وثالثة مرفقات، كما يلي

                     تنظيم املؤمتر وأعماله؛  :         اجلزء األول 
          ن اخلتامي؛    اإلعال  :          اجلزء الثاين 
                   املقررات والتوصيات؛   :            اجلزء الثالث 

                               جدول أعمال املؤمتر، كما مت إقراره  :          املرفق األول 
                                     النظام الداخلي للمؤمتر، كما مت إقراره؛  :           املرفق الثاين 
  .                  قائمة بوثائق املؤمتر  :            املرفق الثالث 

                                                      

  .                 املقررات والتوصيات  :                 انظر اجلزء الثالث  ) ١ (
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 اإلعالن اخلتامي: اجلزء الثاين

  )           البيولوجية (                                            حداث وإنتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية                                               إن الـدول األطراف يف اتفاقية حظر است       
          نوفمرب إىل   /               تشرين الثاين    ٢٠                                                                       والتكسينية، وتدمري تلك األسلحة، اليت اجتمعت يف جنيف يف الفترة من            

  :                                      ً  الستعراض سري العمل باالتفاقية، تعلن رمسياً    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨

               واألمن الدوليني؛                                   اقتناعها بأن االتفاقية أساسية للسلم  ̀  ١̀ 

          ً                                                                                             عـزمها أيضاً على العمل من أجل حتقيق تقدم فعال حنو نزع السالح العام والكامل حتت رقابة دولية                   ̀  ٢̀ 
                                                                                                     صـارمة وفعالة، مبا يف ذلك حظر وإزالة مجيع أسلحة التدمري الشامل، واقتناعها بأن حظر استحداث                

                               عليها سييسران حتقيق هذا اهلدف؛       والقضاء  )           البيولوجية (                                  وإنتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية 

                                                                إعادة تأكيد التزامها الراسخ مبقاصد ديباجة االتفاقية ومجيع أحكامها؛ ̀  ٣̀ 

                                                                                              عـزمها على االمتثال جلميع االلتزامات اليت تعهدت هبا مبوجب االتفاقية واعترافها بأن الدول               ̀  ٤̀ 
                                ثري حتديات أساسية لبقاء االتفاقية،                                                       األطراف اليت ال متتثل اللتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية ت 

  ؛ )        بيولوجية (                                                   شأهنا شأن استخدام أي طرف يف أي وقت أسلحة بكتريولوجية 

        ً     ً      ً   استبعاداً تاماً، حرصاً     )           البيولوجية (                                                                      عزمها الثابت على استبعاد إمكانية استخدام األسلحة البكتريولوجية          ̀  ٥̀ 
                             ة أمر يشمئز له الضمري اإلنساين؛                                                   على مصلحة اإلنسانية، واقتناعها بأن استخدام هذه األسلح

  )           البيولوجية (                                                                        إعادة تأكيدها على أن استخدام واستحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية  ̀  ٦̀ 
                                                                          والتكسينية حمظور بالفعل، حتت أي ظرف من الظروف، مبوجب املادة األوىل من االتفاقية؛

                                       كانت بواعثه فعل يبغضه اجملتمع الدويل                                                  ً            اقتـناعها بـأن اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره وأياً           ̀  ٧̀ 
                                                                                                    ويلفظه، وأنه ينبغي منع اإلرهابيني من استحداث أو إنتاج أو ختزين أو اقتناء أو حفظ على أي                 
                                                                                  حنو آخر، واستخدام يف أي ظرف من الظروف، العوامل والتكسينات البيولوجية، أو املعدات، أو 

                                           مية، واعترافها بأن من شأن تنفيذ قرار                                                           وسائل إيصال العوامل أو التكسينات، ألغراض غري سل       
                                                        من جانب مجيع الدول أن يسهم مسامهة كاملة وفعالة              ١٥٤٠                              جملـس أمـن األمـم املتحدة        

                                    للمساعدة يف حتقيق أهداف هذه االتفاقية؛

                                            ً     ً                                                اقتـناعها بـأن تنفـيذ مجـيع أحكام االتفاقية تنفيذاً كامالً جيب أن ييسر التطور االقتصادي                  ̀  ٨̀ 
                                             اون الدويل يف ميدان األنشطة البيولوجية السلمية؛                 والتكنولوجي والتع

                                                                                               إعـادة تأكيدها على أن التقيد العاملي باالتفاقية سيعزز مسامهة االتفاقية مسامهة فعلية يف حتقيق           ̀  ٩̀ 
                                                                                             السـلم واألمـن الدوليني، ومناشدهتا األطراف املوقعة على االتفاقية التصديق عليها، والدول             

                   إليها بدون تأخري؛                       األخرى غري األطراف االنضمام
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                                                                                                            اعترافها بأن ما ميكن أن يضاعف فعالية حتقيق أهداف االتفاقية هو زيادة التوعية مبسامهتها والتعاون مع                 ̀   ١٠̀ 
                                               ً                                      املنظمات اإلقليمية واملنظمات الدولية املختصة، متشياً مع والية كل منها والتزامها بتعزيز ذلك؛

                                         ً                 اليت حددت لدى استعراض إعمال االتفاقية وفقاً ملا هو                                                  اعترافها باالهتمام الذي توليه للقضايا     ̀   ١١̀ 
   .                                                                                   منصوص عليه يف املادة الثانية عشرة، ومبوافقتها باإلمجاع على إجراءات املتابعة الواردة فيها

           املادة األوىل

            قية شاملة يف                     ويعلن املؤمتر أن االتفا  .                                                               يعيد املؤمتر التأكيد على أمهية املادة األوىل لكوهنا حتدد نطاق االتفاقية - ١
                                                                                                                 نطاقها وأن املادة األوىل تغطي بشكل ال لبس فيه العوامل اجلرثومية وغريها من العوامل البيولوجية والتكسينات                
                                        َّ       ً                                                       املكونـة بشـكل طبيعي أو بشكل اصطناعي أو احملوَّرة، فضالً عن العناصر املكونة هلا بصرف النظر عن منشئها         

                                                                  لى اإلنسان واحليوان والنبات، واألنواع والكميات اليت ال مربر هلا                                                           وطـريقة إنتاجها وما إذا كانت تؤثر أم ال ع         
  .                                               ألغراض الوقاية واحلماية أو غريها من األغراض السلمية

                                                                                             يعيد املؤمتر التأكيد على أن املادة األوىل تنطبق على مجيع التطورات العلمية والتكنولوجية يف جماالت علوم  - ٢
   .                    ذات الصلة باالتفاقية                             احلياة وغريها من اجملاالت العلمية 

                                                                                                            يعيد املؤمتر التأكيد على أن استعمال الدول األطراف للعوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية                - ٣
                                                                                             أو التكسينات بأي وسيلة وحتت أي ظرف على حنو ال يتسق مع أغراض الوقاية أو احلماية أو غريها من األغراض 

                                                       ويؤكد املؤمتر من جديد التعهد الوارد يف املادة األوىل           .                         مادة األوىل من االتفاقية                              ً         السـلمية، ميثل بالفعل انتهاكاً لل     
                                                                                               بعدم القيام يف أي ظرف من الظروف باستحداث أو إنتاج أو ختزين أو اقتناء أو حفظ على أي حنو آخر األسلحة 

                     اض عدائية أو يف الرتاع                                                                               أو املعـدات أو وسائل اإليصال املصممة الستعمال مثل هذه العوامل أو التكسينات ألغر    
                                             ويؤكد املؤمتر عزم الدول األطراف على إدانة         .                                            ً                       املسـلح، مـن أجـل استبعاد إمكانية استعماهلا متاماً وإىل األبد           

  .                                                                                    استخدام أي جهة يف أي وقت للعوامل البيولوجية أو التكسينات ألغراض أخرى غري األغراض السلمية

                                                           ى إطالق املسببات املرضية أو التكسينات املضرة بالبشر أو                                                    يالحـظ املؤمتر أن التجريب الذي ينطوي عل        - ٤
                                                                                                  احليوانات أو النباتات يف اجلو واليت ال مربر هلا ألغراض الوقاية أو احلماية أو غريها من األغراض السلمية يتعارض 

   .                                 مع التعهدات الواردة يف املادة األوىل

              املادة الثانية

                                                             ولة تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها، أن إجناز عملية التدمري أو                                 يؤكد املؤمتر من جديد، بالنسبة ألي د - ٥
  .                                                                                                 التحويل لتحقيق األغراض السلمية احملددة يف املادة الثانية سيتم عند االنضمام إىل االتفاقية أو التصديق عليها

            ماية السكان                                                                                     يشـدد املؤمتـر على أنه يتعني على الدول اختاذ مجيع احتياطات السالمة واألمن الالزمة حل          - ٦
                ً                                                  ويؤكد املؤمتر أيضاً على أنه ينبغي هلذه الدول األطراف أن تقدم             .            أو التحويل  /                                       والبيئة عند القيام بعملية التدمري و     

    ").   واو "                           تدابري بناء الثقة، االستمارة  (                                                         معلومات مالئمة إىل مجيع الدول األطراف عن طريق تبادل املعلومات 
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                                                    ً           ن الدول األطراف والدول األطراف اليت انضمت أو صدقت مؤخراً                                              يرحـب املؤمتر بالبيانات الصادرة ع      - ٧
                                                                                                                   عـلى االتفاقية بأهنا ال متتلك عوامل أو تكسينات أو أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مما هو حمظور يف املادة                     

   .                 األوىل من االتفاقية

              املادة الثالثة

                                               الكفاية لتغطي أي متلق كان على املستويات الدولية                                                      يعيد املؤمتر التأكيد على أن املادة الثالثة شاملة مبا فيه  - ٨
                                                                        ويدعو املؤمتر الدول األطراف كافة إىل اختاذ التدابري املالئمة، مبا يف ذلك ضوابط      .                                  أو الوطنـية أو دون الوطنـية      

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

                                                                                           يناشد املؤمتر مجيع الدول األطراف اختاذ تدابري مالئمة تكفل محاية وصون العوامل البيولوجية والتكسينات  - ٩
  .                                          الوصول إىل هذه العوامل والتكسينات ومناولتها                                                 ذات الصلة باالتفاقية، مبا يف ذلك باختاذ تدابري ملراقبة 

   أو  /                                                                                        يعيد املؤمتر التأكيد على أنه يتعني على الدول األطراف عدم استخدام أحكام هذه املادة لفرض قيود و -  ١٠
                                                                                                              حـدود على عمليات نقل املعارف العلمية والتكنولوجيا واملعدات واملواد مبوجب املادة العاشرة لتحقيق أغراض               

  .                    صد االتفاقية وأحكامها          تتمشى ومقا

              املادة الرابعة

      ويعيد   .                                                                                             املؤمتر من جديد التزام الدول األطراف باختاذ التدابري الوطنية الالزمة مبوجب هذه املادة                   يؤكـد  -  ١١
  .             ً                                                                                             التأكيد أيضاً على أن إصدار وتنفيذ التدابري الوطنية الالزمة مبوجب هذه املادة من شأهنما أن يعززا فعالية االتفاقية

                                                                                                                   هذا السياق، يناشد املؤمتر الدول األطراف اعتماد تدابري تشريعية وإدارية وقضائية وغريها من التدابري، مبا يف                   ويف
  :                       ً                                      ذلك جزاءات جنائية، وفقاً لعملياهتا الدستورية، بغية حتقيق ما يلي

                حفظ العوامل                            ً                                                                  تعزيز تنفيذ االتفاقية حملياً وضمان حظر ومنع استحداث أو إنتاج أو ختزين أو حيازة أو               ̀  ١̀ 
                                              ً                                    والتكسينات واألسلحة واملعدات ووسائل اإليصال وفقاً ملا هو حمدد يف املادة األوىل من االتفاقية؛

                                                                       ً                      تطبـيق الـدول األطراف داخل إقليمها أو حتت واليتها أو سيطرهتا، مىت كان ذلك ممكناً من                  ̀  ٢̀ 
                         يف أي مكان من جانب                              ً                                                 الناحـية الدسـتورية ومتفقاً مع القانون الدويل، إجراءات يتم اختاذها          

                                        أشخاص طبيعيني أو اعتباريني حيملون جنسيتها؛

                                                                                                      ضـمان سـالمة وأمن العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية أو التكسينات يف املختربات                 ̀  ٣̀ 
  .                                                                               واملنشآت، وخالل عملية النقل، ملنع وصول وإزالة هذه العوامل أو التكسينات، بدون تصريح

                                                                                                   ر بالتدابري اليت اختذهتا الدول األطراف هبذا اخلصوص، ويكرر نداءه إىل أي دولة طرف مل تتخذ بعد                           يرحب املؤمت  -  ١٢
                                                                         ويشجع املؤمتر الدول األطراف على تقدمي معلومات مالئمة عن التدابري اليت             .                                            الـتدابري الالزمة ألن تفعل ذلك دون تأخري       

  .                                      ، إىل إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح         ً                                       اختذهتا فضالً عن أية معلومات أخرى مفيدة بشأن تنفيذها
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                                                                                                 يؤكد املؤمتر من جديد التزام الدول األطراف باختاذ التدابري الوطنية الالزمة لتعزيز السبل والقدرات ملراقبة  -  ١٣
  .                                                      وكشف تفشي األمراض على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية

                                                          عليمية يف اجملاالت الطبية والعلمية والعسكرية املعلومات املتعلقة                                    حيث املؤمتر على تضمني املواد والربامج الت -  ١٤
                                                         وحيث املؤمتر الدول األطراف على دعم استنباط برامج تدريبية       .     ١٩٢٥                                        باالتفاقـية وبـربوتوكول جنـيف لعام        

    ذلك                     ُ                                                                                        وتعليمـية للجهات اليت ُيسمح هلا بالوصول إىل العوامل البيولوجية والتكسينات ذات الصلة باالتفاقية، وك              
                                                                                                     للجهات اليت متتلك املعرفة أو القدرة على تغيري هذه العوامل والتكسينات، قصد إثارة الوعي باملخاطر، والتزامات 

  .                          الدول األطراف مبوجب االتفاقية

                                                                                                      يشجع املؤمتر الدول األطراف على اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز الوعي بني املهنيني املختصني باحلاجة إىل                -  ١٥
                                                                          ً                              ير عن األنشطة اليت تنفذ يف إطار واليتهم أو حتت إشرافهم واليت ميكن أن تشكل انتهاكاً لالتفاقية أو                            تقدمي تقار 

                                                                            ويف هذا الصدد، يسلم املؤمتر بأمهية مدونات قواعد السلوك وآليات التنظيم             .                                    للقـانون اجلنائي الوطين ذي الصلة     
  .                              استحداثها وإصدارها واعتمادها                                                     الذايت يف إثارة الوعي، ويدعو الدول األطراف إىل دعم وتشجيع

                                                                                                                    حيث املؤمتر الدول األطراف اليت هلا خربة ذات صلة بالتدابري القانونية واإلدارية لتنفيذ أحكام االتفاقية على تقدمي                  -  ١٦
  .                                           كما يشجع املؤمتر هذه املبادرات على أساس إقليمي  .                                          املساعدة للدول األطراف األخرى بناء على طلبها

                                            الذي يفرض التزامات على مجيع الدول ويتفق مع     )     ٢٠٠٤ (    ١٥٤٠                                     إىل قرار جملس أمن األمم املتحدة                  يشري املؤمتر  -  ١٧
                                                                        يؤكد ضرورة دعم املعاهدات املتعددة األطراف اليت هتدف إىل إزالة أو                ١٥٤٠                          ويالحظ املؤمتر أن القرار       .                أحكام االتفاقية 

                                                        ً      مهية قيام مجيع الدول األطراف يف هذه املعاهدات بتنفيذها تنفيذاً                                                                      منع انتشار األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية وأ        
      ١٥٤٠                                                               ً                     كما يالحظ املؤمتر أن املعلومات اليت تقدمها الدول إىل األمم املتحدة وفقاً للقرار                .     ً                         كامالً لتعزيز االستقرار الدويل   

   .    ادة                 ً      ً                                               ميكن أن توفر مرجعاً مفيداً للدول األطراف عند الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه امل

                                                                                                     يشجع املؤمتر الدول األطراف على تعيني جهات وصل وطنية لتنسيق تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين                -  ١٨
   .                                                    واالتصال بالدول األطراف األخرى واملنظمات الدولية املختصة

  )   ية        البيولوج (                                                                                           يعـيد املؤمتـر التأكـيد عـلى أن االتفاقية حتظر بالفعل استعمال األسلحة البكتريولوجية              -  ١٩
  .                              والتكسينية حتت أي ظرف من الظروف

             املادة اخلامسة

  :                             يعيد املؤمتر التأكيد على ما يلي -  ٢٠

                       ً       ً                                                                    أن هـذه املادة توفر إطاراً مناسباً للدول األطراف للتشاور والتعاون مع بعضها البعض حلل أي مشكلة           ̀  ١̀ 
            احات بشأهنا؛                                                                   قد تطرأ فيما يتصل هبدف االتفاقية أو تطبيق أحكامها، وطلب احلصول على إيض

                                                                                  أنه يتعني على أي دولة طرف يتبني هلا وجود مشكلة من هذا القبيل أن تستخدم، كقاعدة عامة،  ̀  ٢̀ 
                                   هذا اإلطار للتصدي هلذه املشكلة وحلها؛
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                                       ً                                                        أنـه يتعني على الدول األطراف أن تقدم ردوداً حمددة ويف الوقت املناسب بشأن أي قلق يثار                  ̀  ٣̀ 
  .              مبقتضى االتفاقية                         خبصوص زعم خمالفة التزاماهتا 

                                               ُ                                                         يعيد املؤمتر التأكيد على أن إجراءات التشاور اليت اُتفق عليها يف املؤمترين االستعراضيني الثاين والثالث ال           -  ٢١
                ً        ويؤكد املؤمتر أيضاً مرة      .                                                              ً                       تـزال صاحلة لالستخدام من جانب الدول األطراف للتشاور والتعاون وفقاً هلذه املادة            

                                                                                 التشاور والتعاون على أساس ثنائي أو متعدد األطراف، أو من خالل إجراءات                                             أخـرى على إمكانية إجراء هذا     
  .                                          ً         دولية مناسبة أخرى يف إطار األمم املتحدة ووفقاً مليثاقها

                ويف هذا الصدد،     .                                                                                       يؤكـد املؤمتر على أنه يتعني على مجيع الدول األطراف تناول قضايا االمتثال بفعالية              -  ٢٢
       ً                                                       م ردوداً حمددة ويف الوقت املناسب بشأن أي قلق يثار خبصوص زعم خمالفة                                     وافقـت الدول األطراف على أن تقد      

                              ً                                                     وينبغي أن تقدم هذه الردود وفقاً لإلجراءات اليت اتفق عليها املؤمتر االستعراضي الثاين         .                          التزاماهتا مبوجب االتفاقية  
                                املتعلقة باجلهود املبذولة إىل                                            ويطلب املؤمتر مرة أخرى تقدمي املعلومات       .                                        والـيت طورها املؤمتر االستعراضي الثالث     

  .                  املؤمترات االستعراضية

                                                                                                                     يشدد املؤمتر على أمهية تبادل املعلومات فيما بني الدول األطراف من خالل تدابري بناء الثقة اليت مت االتفاق عليها                    -  ٢٣
                        بري، ويالحظ أن ذلك قد                                                     ويرحب املؤمتر بتبادل املعلومات مبوجب هذه التدا        .                                           يف املؤمتـرين االستعراضـيني الثاين والثالث      

  .                                 أسهم يف تعزيز الشفافية وبناء الثقة

             ويسلم املؤمتر    .                   ً      ً                                ً      ً                                     يالحـظ املؤمتر أن عدداً حمدوداً فقط من الدول األطراف يقدم تقريراً سنوياً عن تدابري بناء الثقة                 -  ٢٤
                             هذا الصدد، يعترف املؤمتر       ويف  .                                                                                            بـأن احلاجة تدعو بإحلاح إىل زيادة عدد الدول األطراف اليت تشارك يف تدابري بناء الثقة               

  .     ً                                                                                                  أيضـاً بالصـعوبات التقنية اليت واجهها عدد من الدول األطراف لدى تقدمي إعالناهتا بشكل كامل ويف الوقت املناسب    
  . )١ (                                                        ومن أجل حتديث آلية نقل املعلومات، وافق املؤمتر على عدة تدابري

                                            دم يف إطار التبادل السنوي للمعلومات إىل إدارة                                                  يؤكد املؤمتر من جديد على ضرورة توفري البيانات اليت تق -  ٢٥
                                                      ً                         ً                                  األمـم املتحدة لشؤون نزع السالح اليت يتعني عليها إرساهلا فوراً إىل مجيع الدول األطراف وفقاً للطرائق املتبعة                  

   .   حية                                                                                         أما املعلومات اليت تقدمها دولة طرف، فال ينبغي تعميمها أو إتاحتها إىل حد أبعد إال مبوافقتها الصر  .      ً حالياً

              املادة السادسة

  .                                            يالحظ املؤمتر أنه مل يتم التذرع بأحكام هذه املادة-  ٢٦

  .                                                                                        يؤكد املؤمتر أحكام املادة السادسة اليت تقضي بأن تشمل الشكوى مجيع األدلة املمكنة اليت تثبت صحتها -  ٢٧
                       االتفاقية كما يف حالة                                                                                            ويشدد على وجوب تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة السادسة حبسن نية يف إطار               

  .                                             تنفيذ مجيع األحكام واإلجراءات الواردة يف االتفاقية

                                                      

 .املقررات والتوصيات: انظر اجلزء الثالث )١(
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  :                                    يدعو املؤمتر جملس األمن إىل القيام مبا يلي -  ٢٨

          ً                                                                                      الـنظر فوراً يف أي شكوى تقدم مبوجب هذه املادة والشروع يف اختاذ أية تدابري يراها ضرورية                  ̀  ١̀ 
                      ً          للتحقيق يف الشكوى وفقاً للميثاق؛

              الذي اختذه      ٦٢٠                                        ً            ً                    مني العام لألمم املتحدة، إذا كان ذلك ضرورياً يف نظره وفقاً للقرار                     دعوة األ  ̀  ٢̀ 
                                                                              ، إىل التحقيق يف ادعاءات استخدام األسلحة، باالستناد إىل املبادئ التوجيهية               ١٩٨٨          يف عـام    

  ؛A/44/561                                                          واإلجراءات التقنية الواردة يف املرفق األول بوثيقة األمم املتحدة 

                                                                ً         لة طرف بنتائج أي حتقيق يتم الشروع فيه مبوجب هذه املادة، والنظر فوراً يف اختاذ           إبالغ كل دو ̀  ٣̀ 
  .                                 ًً أي إجراء مناسب آخر قد يكون ضرورياًً

                                                                                                      يعـيد املؤمتـر تأكيد اتفاق الدول األطراف على التشاور، بناء على طلب أي دولة طرف، يف موضوع                   -  ٢٩
                                    ويعيد املؤمتر تأكيد تعهد كل دولة        .                       التهديد باستخدامها                                                         ادعاءات استخدام األسلحة البيولوجية أو التكسينية أو      
  .                                          طرف بالتعاون يف أية حتقيقات يباشرها جملس األمن

                    واليت أقرهتا اجلمعية A/44/561                                                    َّ                        يالحـظ املؤمتـر أن آلية التحقيق التابعة لألمني العام، واملبيَّنة يف الوثيقة          -  ٣٠
                                                      للتحقيق يف حاالت االستخدام املزعوم لألسلحة البيولوجية أو                          ، متثل آلية مؤسسية دولية    ٥٧ /  ٤٥                   العامة يف قرارها    

   ).    ٢٠٠٦   (   ٢٨٨ /  ٦٠               ً                                  وحييط املؤمتر علماً يف هذا الصدد بقرار اجلمعية العامة   .          التكسينية

                                                                                                             ويالحظ املؤمتر أن اإلجراء املبني يف هذه املادة ال ميس حبق الدول األطراف يف أن تنظر بشكل مجاعي يف ادعاءات                     -  ٣١
  .                                               ً                                                       ثال ألحكام االتفاقية، واختاذ القرارات املناسبة وفقاً مليثاق األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل القابلة للتطبيق        عدم االمت

              املادة السابعة

  .                                                 يالحظ املؤمتر مع االرتياح أنه مل يتم التذرع هبذه األحكام -  ٣٢

                                 أي طلب يقدم للحصول على املساعدة               ً                                           حييط املؤمتر علماً بالرغبات اليت أبديت للنظر على وجه السرعة يف -  ٣٣
                                                                               ويف هذا الصدد، ميكن للدول األطراف، إذا طلب إليها ذلك، أن تقدم املساعدة               .                           واالستجابة لـه بشكل مالئم   

   .                                                       الطارئة يف الوقت املناسب إىل أن ينظر جملس األمن يف اختاذ قرار

                                               ألمم املتحدة بدور لتنسيق املساعدة اليت تقدم،                                                                     يرى املؤمتر أنه ميكن يف حالة التذرع هبذه املادة أن تقوم ا            -  ٣٤
                                                                                                                  تعاوهنا يف ذلك الدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية املناسبة مثل منظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية               

  .                                                                                لصحة احليوان، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واالتفاقية الدولية حلماية النباتات

                                                                                     متـر أن تأهب الدول األطراف على الصعيد الوطين يسهم يف تكوين القدرات الدولية على مواجهة               يالحـظ املؤ   -  ٣٥
                                                                                                            حـاالت تفشـي األمـراض،، مبا فيها األمراض اليت يعود سببها إىل االستعمال املزعوم لألسلحة البيولوجية والتكسينية،        

  .                               والتحقيق فيها والتخفيف من وطأهتا
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                                                                             لدول األطراف إىل مناقشة اإلجراءات املفصلة بشأن تقدمي املساعدة لضمان توفري                         ً               حيـيط املؤمتـر علماً حباجة ا       -  ٣٦
  .                                                                                         املساعدة الطارئة يف حينها، إذا طلب إليها ذلك، يف حالة استعمال األسلحة البيولوجية أو التكسينية

                    تطلب ذلك إذا قرر                                                                                               يؤكد املؤمتر من جديد تعهد الدول األطراف بتقدمي أو دعم تقدمي املساعدة ألية دولة طرف                 -  ٣٧
  .                                                            جملس األمن أن هذه الدولة الطرف تعرضت خلطر نتيجة النتهاك االتفاقية

              ً                                                                                حييط املؤمتر علماً باستعداد الدول األطراف للقيام، عند االقتضاء، بتقدمي أو دعم تقدمي املساعدة ألية دولة  -  ٣٨
  )         بيولوجية (                    ل عوامل بكتريولوجية                                                                طرف تطلب ذلك، مىت تعرضت هذه الدولة الطرف خلطر أو أذى نتيجة استعما

  .                                           وتكسينات كأسلحة من جانب أية جهة غري دولة طرف

              املادة الثامنة

                                             الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذا الربوتوكول،          ١٩٢٥                                                           يناشد املؤمتر مجيع الدول األطراف يف بروتوكول جنيف لعام           -  ٣٩
  .                              تصديق أو االنضمام إليه دون تأخري                                  ً                   وحيث كل الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف الربوتوكول على ال

                                                         ، الذي حيظر استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من       ١٩٢٥                                         يقـر املؤمتر بأن بروتوكول جنيف لعام         -  ٤٠
                    ويعيد املؤمتر التأكيد   .                        ً                                                           الغازات أثناء احلرب، فضالً عن أساليب احلرب البكتريولوجية، يكمل االتفاقية والعكس بالعكس

                                                                  على أنه حيد أو ينتقص بأي حال من األحوال من االلتزامات اليت                                           يف هذه االتفاقية ما ميكن تأويله                       عـلى أن لـيس      
  .    ١٩٢٥                                         تتحملها أية دولة مبوجب بروتوكول جنيف لعام 

  .                       واليت هلا صلة باالتفاقية    ١٩٢٥                                                                   يؤكد املؤمتر أمهية سحب مجيع التحفظات اليت أبديت بشأن بروتوكول جنيف لعام  -  ٤١

                                                                                      ملؤمتـر باإلجراءات اليت اختذهتا الدول األطراف لسحب حتفظاهتا على بروتوكول جنيف لعام                      يرحـب ا   -  ٤٢
                                                                                            ذات الصلة باالتفاقية، ويدعو الدول األطراف اليت مازالت متمسكة بتحفظاهتا على بروتوكول جنيف لعام     ١٩٢٥
  .   أخري              بسحبها دون ت    ١٩٢٥                                                      إىل سحب هذه التحفظات، وإخطار وديع بروتوكول جنيف لعام     ١٩٢٥

                                                                                               يالحـظ املؤمتـر أن التحفظات املتعلقة بالرد االنتقامي، عن طريق استخدام أي من األشياء اليت حتظرها         -  ٤٣
                          ً       ً                                                               االتفاقية، ولو كان استخداماً مشروطاً، تتعارض كلية مع حظر استحداث وإنتاج وختزين وحيازة وحفظ األسلحة 

  .     ً                              ً           مطلقاً الستبعاد إمكانية استعماهلا متاماً وإىل األبد               ً     ً    والتكسينية حظراً شامالً و  )           البيولوجية (               البكترويولوجية 

              املادة التاسعة

   .                ً                                                                            يؤكد املؤمتر جمدداً أن هذه املادة حتدد اهلدف املعترف به واملتمثل يف حظر األسلحة الكيميائية بصورة فعالة -  ٤٤

                  يائية وتدمري تلك                                                                                    يرحب املؤمتر بدخول اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستخدام األسلحة الكيم           -  ٤٥
    ً                                       صكاً من صكوك التصديق أو االنضمام لدى األمم    ١٨١         وإيداع     ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ٢٩                    األسلحة حيز النفاذ يف 

  .                                                                      ويناشد املؤمتر مجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية القيام بذلك دون تأخري  .       املتحدة
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              املادة العاشرة

    ُ                                 ً        ً                               ة، وُيذكر بأن على الدول األطراف التزاماً قانونياً بتيسري تبادل املعدات                                                  يؤكـد املؤمتـر أمهية تنفيذ هذه املاد        -  ٤٦
                                                                                                                    واملـواد واملعلومـات العلمية والتكنولوجية وحق املشاركة يف هذا التبادل على أوسع نطاق ممكن الستخدام العوامل                 

  .                      لتكنولوجي للدول األطراف                                                    والتكسينات ألغراض سلمية وعدم إعاقة التقدم االقتصادي وا  )           البيولوجية (              البكتريولوجية 

ّ   ً         يؤكـد املؤمتـر جمّدداً       -  ٤٧     ّ        ويسلّم بأن     .             ً     ً      ً      املادة تنفيذاً كامالً وشامالً                       األطراف بتنفيذ هذه              مجيع الدول        لتزام   ا            
ـ                             إمكانات التعاون فيما بني                      لبيولوجية تضاعف                                 ديثة يف ميدان التكنولوجيا ا      احل           تكنولوجية    ال          علمـية و    ال        تطورات      ال

     ً                ً                                                  علماً بأهنا قادرة أيضاً على زيادة إمكانات إساءة استخدام العلم                  التفاقية ا                 تعـزز مـن مث                          الـدول األطـراف و    
                                                               اليت وصلت التكنولوجيا البيولوجية فيها إىل مرحلة متقدمة                      الدول األطراف      مجيع                حيث املؤمتر       لذا   .            والتكنولوجيا

            ال سيما مع             ال متييز،    ب       اواة و                 على قدم املس                 التعاون الدويل                    نقل التكنولوجيا و            تعزيز      قصد           إجيابية                     على اعتماد تدابري  
                                   ، وضمان املواءمة التامة بني نشر                                    األهداف األساسية هلذه االتفاقية                     ً                                  الـبلدان األقل تقدماً يف هذا امليدان، مع تعزيز          

  .                                                 العلم والتكنولوجيا وبني هدف االتفاقية وغرضها السلمي

                                    ل املؤسسية القائمة لضمان التعاون                                                                         ويؤكد املؤمتر من جديد على احلاجة إىل زيادة تطوير السبل والوسائ           -  ٤٨
                                                                                                             املتعدد األطراف فيما بني مجيع الدول األطراف من أجل تعزيز التعاون الدويل لألغراض السلمية يف اجملاالت ذات                 

  .                                                                  الصلة باالتفاقية، مبا يف ذلك جماالت الطب والصحة العامة والزراعة والبيئة

                                                          املوجودة داخل منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية                                                     ويدعـو املؤمتر إىل استخدام الوسائل املؤسسية       -  ٤٩
                                    ويف هذا الصدد، حيث املؤمتر الدول األطراف   .            ً                                                 األخـرى، وفقاً لوالية كل منها، من أجل دعم أهداف هذه املادة      

          دل املعدات    تبا        لتشجيع   ا             يف جمال اختصاصه                  تدابري أخرى حمددة            على أن تتخذ                             واألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة 
           والتكسينية   )           البيولوجية (                           العوامل البكتريولوجية        خدام   است          املتعلقة ب                                                 واملـواد واملعلومـات العلمـية والتكنولوجية        

   .                           التعاون الدويل يف هذا اجملال    لدعم   و                    على أوسع نطاق ممكن،             ألغراض السلمية ل

                      التابعة ملنظومة األمم                                                آليات فعالة للتنسيق بني الوكاالت املتخصصة           ّ            ً                     ويسـلّم املؤمتر أيضاً بضرورة وجود        -  ٥٠
  .                                                                           املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية بغية تيسري التعاون العلمي ونقل التكنولوجيا

        املتعلقة                                                   املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية                                                      ويشـدد املؤمتر على أنه من أجل تيسري تبادل           -  ٥١
                               على أوسع نطاق ممكن، ينبغي للدول               ألغراض السلمية  ل    نية        والتكسي  )           البيولوجية (                        العوامل البكتريولوجية     خدام   است ب

                                                      أو حدود على عمليات نقل املعارف العلمية والتكنولوجيا     /                                                    األطراف عدم استخدام أحكام االتفاقية لفرض قيود و       
   .                                                      واملعدات واملواد ألغراض تتمشى مع أهداف االتفاقية وأحكامها

                 ويف هذا الصدد، حيث   .                                         على حنو فعال لتعزيز تنفيذ املادة العاشرة    ّ                                 ويسلّم املؤمتر بضرورة تنفيذ تدابري وطنية -  ٥٢
                                                                                                      املؤمتر الدول األطراف على أن تتعهد باستعراض لوائحها الوطنية اليت تنظم عمليات التبادل والنقل الدولية لضمان 

   .                                            اتساقها مع أهداف مجيع مواد االتفاقية وأحكامها
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   ُ   ً                                                         ع أُطراً ملراقبة األمراض اليت تصيب اإلنسان واحليوان والنبات،                                               وحيث املؤمتر الدول األطراف على أن تض       -  ٥٣
                                                                                                              وأن تدعم الربامج لالستجابة بفعالية على املستوى الوطين والثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف، وذلك بأساليب              

  .       امليادين                                                                                        منها إبرام اتفاقات مناسبة من شأهنا أن تشجع تبادل املعلومات العلمية والتقنية بانتظام يف هذه 

                                                                                                   ويشجع املؤمتر الدول األطراف على تقدمي معلومات مالئمة إىل إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح                -  ٥٤
                                                                                                  عـن الكيفـية اليت يتم هبا تنفيذ هذه املادة، ويطلب إىل إدارة شؤون نزع السالح جتميع هذه املعلومات إلطالع     

  .                  الدول األطراف عليها

  :      واملؤمتر -  ٥٥

                       تعزيز املنظمات والشبكات                     جمال اختصاص كل منها،     يف      واصل،    أن ت              ول األطراف على         يشجع الد ̀  ١̀ 
                         منظمة الصحة العاملية                                                           اليت يتناول عملها األمراض املعدية، منها بوجه خاص                            الدولـية القائمـة   

  ؛                                       احليوان واالتفاقية الدولية حلماية النباتات    صحة                                      ومنظمة األغذية والزراعة واملكتب الدويل ل

         النباتية  /        احليوانية /                                                                               أن دور هذه املنظمات يقتصر على اجلوانب الوبائية واملتصلة بالصحة العامة                 يالحـظ  ̀  ٢̀ 
ّ                                                 لتفشي أي مرض، ولكنه يقّر بالفائدة اإلضافية الناجتة عن تبادل املعلومات معها؛                        

                                                                             يشجع الدول األطراف على حتسني االتصال يف جمال مراقبة األمراض على مجيع املستويات، مبا يف ̀  ٣̀ 
                                                               منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة واملكتب الدويل                                     ذلك بني الدول األطراف ومع      

                               تفاقية الدولية حلماية النباتات؛  اال   و      احليوان    صحة  ل

                                             أو حتسني القدرات الوطنية واإلقليمية يف جمال        /                                              يناشـد الدول األطراف أن تستمر يف تأسيس و         ̀  ٤̀ 
             ً                                  اض املعدية فضالً عن املخاطر البيولوجية األخرى                                              مراقـبة وكشـف وتشخيص ومكافحة األمر      
                                    أو اإلقليمية إلدارة الطوارئ والكوارث؛ /                                        املمكنة وإدماج هذه اجلهود يف اخلطط الوطنية و

                            يف دعم بناء القدرات، سواء                   على أن تستمر                            القادرة على تقدمي الدعم                          حيـث الـدول األطراف       ̀  ٥̀ 
                                            الدول األطراف اليت حتتاج إىل املساعدة يف                                                         بشـكل مباشر أو عن طريق املنظمات الدولية، يف        

  ؛                                        وتشخيصها ومكافحتها ويف البحوث ذات الصلة  ها                       جماالت مراقبة األمراض وكشف

                                                                                          يناشد الدول األطراف استحداث وإنتاج اللقاحات والعقاقري ملعاجلة األمراض املعدية من خالل              " ٦ "
  .                       ً اص حيثما كان ذلك مناسباً                                                  التعاون الدويل وعمليات الشراكة بني القطاعني العام واخل

                                                                                                       ويقـر املؤمتـر بأمهـية دور القطاع اخلاص يف نقل التكنولوجيا واملعلومات ودور اجملموعة الواسعة من                  -  ٥٦
  .                                                                                         املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة اليت تشارك بالفعل يف التعاون الدويل ذي الصلة هبذه االتفاقية

                  املادة احلادية عشرة

                                       ً     ً                                         متـر أن مجهورية إيران اإلسالمية قدمت اقتراحاً رمسياً لتعديل املادة األوىل وعنوان االتفاقية               يالحـظ املؤ   -  ٥٧
  .                                         ليشمل صراحة حظر استخدام األسلحة البيولوجية
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               ً                                                                              وحييط املؤمتر علماً بالبيان الذي قدمته حكومة االحتاد الروسي بصفتها اجلهة الوديعة لإلفادة بأهنا أخطرت  -  ٥٨
                                 ويشجع املؤمتر مجيع الدول األطراف على   .                                               ف باقتراح مجهورية إيران اإلسالمية لتعديل االتفاقية               مجيع الدول األطرا

  .                                                                         إبداء آرائها إىل اجلهة الوديعة بشأن االقتراح الذي قدمته مجهورية إيران اإلسالمية

   .                     ميس بعاملية االتفاقية                                                                           ويعيد املؤمتر التأكيد على أن أحكام هذه املادة جيب أن تنفذ من حيث املبدأ على حنو ال -  ٥٩

                   املادة الثانية عشرة

               للتأكد من حتقيق                                                             املؤمترات االستعراضية تشكل طريقة فعالة الستعراض تنفيذ االتفاقية                                 يعيد املؤمتر التأكيد على أن       -  ٦٠
  .  قل                                                                      لذا، يوصي املؤمتر مبواصلة عقد املؤمترات االستعراضية مرة كل مخس سنوات على األ .       أحكامها      إنفاذ          أغراضها و

             وأن يقوم       ٢٠١١               ُ                                                                       ويقـرر املؤمتـر أن ُيعقـد املؤمتر االستعراضي السابع يف جنيف يف أجل أقصاه عام                  -  ٦١
  :                              ً            ً           باستعراض تنفيذ االتفاقية مراعياً يف ذلك أموراً من بينها

                                                          التطورات العلمية والتكنولوجية اجلديدة ذات الصلة باالتفاقية؛ ̀  ١̀ 

                                 تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية؛                                ما أحرزته الدول األطراف من تقدم يف ̀  ٢̀ 

  .                                                                             التقدم احملرز يف تنفيذ املقررات والتوصيات اليت وافق عليها يف املؤمتر االستعراضي السادس  " ٣ "

                   املادة الثالثة عشرة

                                                                                                          يعيد املؤمتر التأكيد على أن مدة االتفاقية غري حمدودة وأهنا تنطبق يف مجيع األوقات، ويعرب عن ارتياحه                  -  ٦٢
  .                                                 يام أي دولة طرف مبمارسة حقها يف االنسحاب من االتفاقية      لعدم ق

                   املادة الرابعة عشرة

                                                                  َّ                                      يالحـظ املؤمتر مع االرتياح أن إحدى عشرة دولة قد انضمت إىل االتفاقية أو صدَّقت عليها منذ املؤمتر                   -  ٦٣
  .               االستعراضي اخلامس

                                            ا، والدول اليت مل توقع على االتفاقية إىل                                                                       ويدعو املؤمتر الدول اليت وقعت عل االتفاقية إىل التصديق عليه          -  ٦٤
   .                                                                      االنضمام إليها دون تأخري، لإلسهام بذلك يف حتقيق االنضمام العاملي إىل االتفاقية

                                                                                        يشجع املؤمتر الدول األطراف على اختاذ إجراءات إلقناع الدول غري األطراف باالنضمام إىل االتفاقية دون  -  ٦٥
  .                                                            اإلقليمية اليت ميكن أن تؤدي إىل توسيع نطاق االنضمام إىل االتفاقية                              تأخري، ويرحب بوجه خاص باملبادرات

                  املادة اخلامسة عشرة

              ُ                                                                               يقـرر املؤمتـر أن ُتعترب العربية لغة رمسية شأهنا شأن اللغات اخلمس املذكورة يف هذه املادة ألغراض أي      -  ٦٦
   .                بتنفيذ االتفاقية                                                               اجتماعات تعقدها الدول األطراف وغري ذلك من الرسائل الرمسية املتعلقة 
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 املقررات والتوصيات: اجلزء الثالث

     ٢٠٠٥  -      ٢٠٠٣                                     عمل اجتماعات الدول األطراف خالل الفترة 

               اجتماعات الدول     ً                                                                              وفقـاً لـلمقرر الـذي اختذه املؤمتر االستعراضي اخلامس يف دورته املستأنفة، عقدت              - ١
                                      سة موضوعات حمددة وتعزيز التفاهم املشترك           ملناقشة مخ    ٢٠٠٣                                 ً         األطراف كل عام ملدة أسبوع واحد بدءاً من عام 

  :                وهذه املوضوعات هي  .                                حوهلا، واختاذ إجراءات فعالة بشأهنا

                                                                                                  اعـتماد الـتدابري الوطنـية الالزمة لتنفيذ أوجه احلظر املذكورة يف االتفاقية، مبا يف ذلك سن                  ̀  ١̀ 
                   التشريعات اجلنائية؛

                               ية والتكسينات املسببة لألمراض                                                               وضـع آلـيات وطنـية لضـمان وحفظ أمن الكائنات اجملهر            ̀  ٢̀ 
               واإلشراف عليها؛

                                                                                           تدعـيم القـدرات الدولـية على التصدي حلاالت االستخدام املزعوم لألسلحة البيولوجية أو               ̀  ٣̀ 
                                                                         التكسينية أو حاالت التفشي املشبوه لألمراض والتحقيق فيها والتخفيف من آثارها؛

                                               ولية واآلليات القائمة ملراقبة األمراض املعدية                                                        تعزيز وتوسيع نطاق اجلهود املؤسسية الوطنية والد       ̀  ٤̀ 
                                                           اليت تصيب اإلنسان واحليوان والنبات وكشفها وتشخيصها ومكافحتها؛

  .                                                  إعداد مدونات قواعد سلوك للعلماء وإصدارها واعتمادها ̀  ٥̀ 

                                                                                               ويالحـظ املؤمتر أن اجتماعات الدول األطراف واجتماعات اخلرباء تعمل كمحفل مهم لتبادل اخلربات               - ٢
                                                   وقد ازداد التفاهم املشترك بفضل اجتماعات الدول         .                                                          الوطنـية واملـداوالت املـتعمقة فيما بني الدول األطراف         

  .                                                            األطراف بشأن اخلطوات الواجب اختاذها لزيادة تعزيز تنفيذ االتفاقية

          احليوان                                                                                                ويالحـظ املؤمتر مسامهة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة             - ٣
                                   ً                                                                    وغريهـا مـن املـنظمات الدولية املختصة فضالً عن املؤسسات العلمية واألكادميية واملنظمات غري احلكومية يف              

  .                                    اجتماعات الدول األطراف واجتماعات خلرباء

  ، BWC/MSP/2003/4 (                                                                          ويؤيد املؤمتر الوثائق اخلتامية اليت أقرهتا اجتماعات الدول األطراف بتوافق اآلراء   - ٤
BWC/MSP/2004/3و   BWC/MSP/2005/3.(   

                 وحدة دعم التنفيذ

                                                                                                        مع مراعاة أمهية توفري الدعم اإلداري لالجتماعات اليت يوافق عليها املؤمتر االستعراضي وتنفيذ االتفاقية               - ٥
     تألف  ت  "                  وحدة لدعم التنفيذ "      ً     ً                                                                         تنفيذاً شامالً وإضفاء الصبغة العاملية عليها وتبادل تدابري بناء الثقة، يقرر املؤمتر إنشاء 

                                                                                           من ثالثة موظفني متفرغني من إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، فرع جنيف، متوهلا الدول األطراف خالل 
  :                    ، ألداء املهام التالية    ٢٠١١-    ٢٠٠٧       الفترة 
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  :            الدعم اإلداري -   ألف

        زمة هلا؛                                                                              تقدمي الدعم اإلداري لالجتماعات اليت يوافق عليها املؤمتر االستعراضي وإعداد الوثائق الال ̀  ١̀ 

                                                                  تيسري االتصال بني الدول األطراف، وبناء على الطلب، مع املنظمات الدولية؛ ̀  ٢̀ 

                                                                          ً                تيسري اتصاالت الدول األطراف، بناء على الطلب، مع املؤسسات العلمية واألكادميية فضالً عن              ̀  ٣̀ 
                    املنظمات غري احلكومية؛

                       الدول األطراف وإليها؛                                                    العمل كجهة وصل لتقدمي املعلومات ذات الصلة باالتفاقية من ̀  ٤̀ 

  .                                                                                       القيام، عند االقتضاء، بدعم تنفيذ مقررات وتوصيات هذا املؤمتر االستعراضي من جانب الدول األطراف ̀  ٥̀ 

  :                تدابري بناء الثقة -   باء

                                                       استالم تدابري بناء الثقة من الدول األطراف وتوزيعها عليها؛ ̀  ١̀ 

           السنوية؛                                           إرسال إشعارات إىل الدول األطراف بشأن تقاريرها ̀  ٢̀ 

                                                                                               جتميع وتوزيع بيانات عن تدابري بناء الثقة وتقدمي معلومات بشأن املشاركة يف كل اجتماع من                ̀  ٣̀ 
                       اجتماعات الدول األطراف؛

                                                                                             إنشـاء موقـع آمن على الشبكة بشأن تدابري بناء الثقة واإلبقاء عليه وإتاحة سبل الوصول إليه         ̀  ٤̀ 
                        للدول األطراف دون سواها؛

                                                                    تبادل املعلومات من أجل تقدمي املساعدة املتعلقة بإعداد تدابري بناء الثقة؛             العمل كمركز ل ̀  ٥̀ 

  .                                                                                  تيسري أنشطة تعزيز املشاركة يف عملية وضع تدابري بناء الثقة كما وافقت عليها الدول األطراف ̀  ٦̀ 

            كل سنة إىل                     ً     ً       ً   وستقدم الوحدة تقريراً خطياً مقتضباً  .                                                  وستقتصر والية الوحدة على املهام املشار إليها أعاله    - ٦
                                     وسيتم تقييم أداء الوحدة واستعراض       .                                                                        مجـيع الدول األطراف بشأن األنشطة اليت تضطلع هبا لتنفيذ هذه الوالية           

  .                                                    واليتها من جانب الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي السابع

     ٢٠١٠-    ٢٠٠٧                                برنامج ما بني الدورات خالل الفترة 

  :                 يقرر املؤمتر ما يلي - ٧

  ،     ٢٠٠٧                                                                جتماعات سنوية للدول األطراف مدة كل منها أسبوع واحد ابتداء من عام            عقد أربعة ا  ) أ ( 
                                   ملناقشة املسائل التالية وتشجيع         ٢٠١١                                                                           قـبل املؤمتـر االستعراضي السابع املقرر عقده يف موعد أقصاه هناية عام              

  :                                        التفاهم املشترك واختاذ إجراءات فعالة بشأهنا
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                                                          وى الوطين، مبا يف ذلك إعمال التشريعات الوطنية، وتعزيز                                              سبل ووسائل تعزيز التنفيذ على املست      ̀  ١̀ 
  .                                                                      املؤسسات الوطنية والتنسيق فيما بني املؤسسات الوطنية املعنية بإعمال القوانني

  .                                                التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي بشأن تنفيذ االتفاقية ̀  ٢̀ 

                             األمن البيولوجي، مبا يف ذلك                                                                        التدابري الوطنية واإلقليمية والدولية لتحسني السالمة البيولوجية و        ̀  ٣̀ 
  .                                          سالمة املختربات وأمن مسببات األمراض والتكسينات

                                                  أو وضع مدونات قواعد سلوك ملنع إساءة استخدام         /                                           اإلشـراف، والتعليم، والتوعية، واعتماد و      ̀  ٤̀ 
                                                                                              أوجـه الـتقدم احملرزة يف حبوث علم البيولوجيا وتكنولوجيا البيولوجيا اليت ميكن استخدامها              

  .             ظرها االتفاقية       ألغراض حت

                                                                                                  مـن أجـل تعزيـز التعاون واملساعدة والتبادل على الصعيد الدويل يف جمال العلوم البيولوجية                 ̀  ٥̀ 
                                                                                              والتكنولوجـيا لألغراض السلمية، وتعزيز بناء القدرات يف ميادين مراقبة األمراض واكتشافها            

                  تاج إىل املساعدة،                                 بالنسبة للدول األطراف اليت حت      )  ١   : (                                 وتشخصيها ومكافحة األمراض املعدية   
                                        قيام الدول األطراف القادرة على توفري        )  ٢ (                                               تعـيني االحتـياجات وطلبات تعزيز القدرات؛ و       

  .           ً                                                                     املساعدة فضالً عن املنظمات الدولية بإتاحة الفرص لتقدمي املساعدة ذات الصلة هبذه امليادين

                    لة طرف يف حالة زعم                                                                            توفـري املسـاعدة والتنسيق مع املنظمات املختصة بناء على طلب أية دو             ̀  ٦̀ 
                                                                                              اسـتخدام أسـلحة بيولوجية أو تكسينية، مبا يف ذلك حتسني القدرات الوطنية ملراقبة األمراض               

  .                                 وكشفها وتشخيصها ونظم الصحة العامة

  .                                                                                         يعقـد اجتماع للخرباء ملدة أسبوع واحد إلعداد كل اجتماع من اجتماعات الدول األطراف               ) ب ( 
              تناول البندين  :                                                      اجتماع سنوي من اجتماعات الدول األطراف هي كاآليت                                             واملواضـيع الواجب النظر فيها يف كل      

      ويتوىل   .     ٢٠١٠      يف   ̀  ٦̀            ؛ والبند       ٢٠٠٩      يف   ̀  ٥̀            ؛ والبند       ٢٠٠٨      يف   ̀  ٤̀     و ̀  ٣̀              ؛ والبندين       ٢٠٠٧      يف   ̀  ٢̀     و ̀  ١̀ 
  ن                                                                                            رئاسة االجتماع األول ممثل عن جمموعة حركة بلدان عدم االحنياز ودول أخرى، ورئاسة االجتماع الثاين ممثل ع

                                                                                                    جمموعة دول أوروبا الشرقية، ورئاسة االجتماع الثالث ممثل عن اجملموعة الغربية، ورئاسة االجتماع الرابع ممثل عن 
   .                                      جمموعة حركة بلدان عدم االحنياز ودول أخرى

  .                                                        تقوم اجتماعات اخلرباء بإعداد تقارير عن الوقائع لوصف أعماهلا  ) ج ( 

                                                            الدول األطراف مجيعها إىل أية استنتاجات أو نتائج بتوافق                                                تتوصـل اجـتماعات اخلرباء واجتماعات         ) د ( 
  .     اآلراء

                                                                                        يـنظر االجـتماع االستعراضـي السابع يف أعمال ونتائج هذه االجتماعات ويقرر اإلجراءات                ) ه ( 
  .                   األخرى الواجب اختاذها
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                 تدابري بناء الثقة

                                  ورة تعزيز مشاركة الدول األطراف                                                                        يالحظ املؤمتر أن استعراض املادة اخلامسة من االتفاقية قد أثبت ضر           - ٨
  :                        وعليه، يقرر املؤمتر ما يلي  .                   يف تدابري بناء الثقة

                                                                                              تقوم وحدة دعم التنفيذ يف إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، مبساعدة الدول األطراف               ̀  ١̀ 
  .                                                                 املهتمة، باستحداث صيغة إلكترونية الستمارات تدابري بناء الثقة املوجودة

                                                                        ارات اإللكترونية بعد استكماهلا ووضعها حتت تصرف الدول األطراف، مبوافقة                      نشـر االسـتم    ̀  ٢̀ 
                                                                                               الدولـة الطرف اليت تقدمها، على موقع آمن على اإلنترنت يتم إنشاؤه حتت رعاية وحدة دعم                

  .                                                                     وال ينبغي تعميم املعلومات اليت تقدمها دولة طرف هبذا الشكل إال بإذهنا الصريح  .        التنفيذ

               وللدول األطراف    .                                                         مدعوة إىل تقدمي االستمارات باستخدام الصيغة اإللكترونية                     الدول األطراف    ̀  ٣̀ 
  .                                          ً                                                   الراغـبة يف تقـدمي اسـتمارات ورقية مستكملة بدالً من استمارات إلكترونية أن تفعل ذلك              

                                                                                       وستقوم وحدة دعم التنفيذ بإدخال البيانات املقدمة كتابة يف موقع اإلنترنت اآلمن مبوافقة الدولة 
  .                       ً                   قدمها إلتاحتها إلكترونياً جلميع الدول األطراف           الطرف اليت ت

  .                                                                               تقوم وحدة دعم التنفيذ جبمع طلبات وعروض املساعدة يف مركز واحد لعرض تدابري بناء الثقة ̀  ٤̀ 

                                                                                       تقوم وحدة دعم التنفيذ بإطالع الدول األطراف بانتظام على املعلومات الواردة بشأن بتدابري بناء  ̀  ٥̀ 
  .                                             ستوى املشاركة يف االجتماعات السنوية للدول األطراف                        الثقة وتقدمي إحصاءات عن م

                      ً      ً                                                                تعني الدول األطراف مركزاً وطنياً لالتصال يكلف بعرض تدابري بناء الثقة، وإرسال املعلومات              ̀  ٦̀ 
  .                                          املفصلة املتعلقة باالتصال إىل وحدة دعم التنفيذ

                       ألطراف باملوعد النهائي                                               ً                         ترسـل وحدة دعم التنفيذ إىل مراكز االتصال إشعاراً إلبالغ الدول ا            ̀  ٧̀ 
                 قبل انقضاء هذا     )      أبريل /        نيسان   ١٥ (                                                         احملـدد لـتقدمي املعلومات مبوجب إجراء تبادل املعلومات          

  .                                 املوعد النهائي بثالثة أشهر على األقل

                                                                                                          وباإلضـافة إىل ذلـك، استعرض املؤمتر تنفيذ تدابري بناء الثقة خالل دورته ووافق على أن هذه القضية                   - ٩
   .                                               ًً ا املؤمتر االستعراضي السابع عناية أكرب وأوسع نطاقاًً               جديرة بأن يوليه

                     تعزيز عاملية االتفاقية

        دولة     ١٥٥                                                                                            يالحـظ املؤمتر أن العضوية يف االتفاقية اليت متثل حجر الزاوية لألمن الدويل وال تضم سوى                  -  ١٠
                  سلحة ونزع السالح       ً                                                                                     طـرفاً أقل مما هي عليه يف معاهدات أخرى رئيسية متعددة األطراف يف جماالت احلد من األ                

                                                                                             ويوافق املؤمتر على أنه ينبغي للدول األطراف بذل جهود متضافرة إلقناع الدول غري األطراف يف               .              وعدم االنتشار 
  .                       االتفاقية باالنضمام إليها
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                                                                                                      ويناشـد املؤمتـر االستعراضي السادس الدول املوقعة على االتفاقية التصديق عليها والدول األخرى غري                -  ١١
      ً  وحتقيقاً   .                                                              وتعيد الدول األطراف تأكيد التزامها بتأمني عاملية االتفاقية         .                             ا االنضمام إليها دون تأخري                 األطـراف فيه  

  :               لذلك، فإن املؤمتر

  :                           يرجو من الدول األطراف ما يلي  ) أ ( 

                                                                   تعزيز عاملية االتفاقية بإجراء اتصاالت ثنائية مع الدول غري األطراف فيها؛ ̀  ١̀ 

                                              خالل احملافل واألنشطة اإلقليمية واملتعددة األطراف؛                       تعزيز عاملية االتفاقية من ̀  ٢̀ 

                           ً                                                         إحاطة وحدة دعم التنفيذ علماً مبركز اتصاهلا الوطين املعني لتيسري تبادل املعلومات بشأن اجلهود  ̀  ٣̀ 
                               املبذولة لتعزيز عاملية االتفاقية؛

          ل األطراف؛                                                                  تقدمي تقارير، على النحو املناسب، عن أنشطتها يف االجتماعات السنوية للدو ̀  ٤̀ 

                                                                                        القيام، عند االقتضاء، بتزويد وحدة دعم التنفيذ مبعلومات ذات صلة عن األنشطة املتعلقة بتعزيز    ̀  ٥̀ 
                عاملية االتفاقية؛

                                                                                               يوافـق على أن يقوم رؤساء اجتماعات الدول األطراف بتنسيق أنشطة تعزيز عاملية االتفاقية،                ) ب ( 
                                                                فاقية لتقدمي تقرير سنوي عن أنشطة تعزيز عاملية االتفاقية يف                                                            وتوجـيه الطلـبات إىل الدول غري األطراف يف االت         

                                                                                                               اجـتماعات الدول األطراف، وتقدمي تقرير مرحلي إىل املؤمتر االستعراضي السابع، مع مراعاة املسؤولية الرئيسية               
  .                                              اليت تقع على عاتق الدول األطراف لتنفيذ هذا املقرر

  :                                    يكلف وحدة دعم التنفيذ بالقيام مبا يلي  ) ج ( 

                                                  دعم رؤساء اجتماعات الدول األطراف لتنفيذ هذا املقرر؛ ̀  ١̀ 

                                                        دعم الدول األطراف باحلفاظ على قائمة مبراكز االتصال الوطنية؛ ̀  ٢̀ 

                                                                                               توحـيد وإتاحة املعلومات املتعلقة بالتقدم الذي أحرزته الدول غري األطراف يف سبيل التصديق               ̀  ٣̀ 
   .             على االتفاقية
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 املرفق األول

 متر االستعراضي السادسجدول أعمال املؤ

  .            افتتاح املؤمتر - ١

  .             انتخاب الرئيس - ٢

  .                 إقرار جدول األعمال - ٣

  .                                  تقدمي التقرير اخلتامي للجنة التحضريية - ٤

  .                    إقرار النظام الداخلي - ٥

  .                                                                                        انتخاب نواب رئيس املؤمتر، ورؤساء ونواب رؤساء اللجنة اجلامعة وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويض - ٦

  :                    تفويض املمثلني يف املؤمتر      وثائق  - ٧

                        تعيني جلنة وثائق التفويض؛  ) أ (  

  .                       تقرير جلنة وثائق التفويض  ) ب (  

  .                      إقرار تسمية األمني العام - ٨

  .            برنامج العمل - ٩

  :                                                                     استعراض سري العمل باالتفاقية على النحو املنصوص عليه يف مادهتا الثانية عشرة -  ١٠

                املناقشة العامة؛  ) أ (  

                     األوىل إىل اخلامسة عشرة؛         املواد من   ) ب (  

  .                              فقرات الديباجة وأغراض االتفاقية  ) ج (  

                                                                                              الـنظر يف املسـائل احملددة يف استعراض سري العمل باالتفاقية على النحو املنصوص عليه يف مادهتا الثانية      -  ١١
  .                                            عشرة وأي إجراء متابعة ميكن اختاذه بتوافق اآلراء

  .                ض املقبل لالتفاقية                                  مسائل أخرى، مبا يف ذلك مسألة االستعرا -  ١٢

  .                   تقرير اللجنة اجلامعة -  ١٣

  .                 تقرير جلنة الصياغة -  ١٤

  .       اخلتامية  )        الوثائق (                      إعداد واعتماد الوثيقة  -  ١٥
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 املرفق الثاين

 النظام الداخلي للمؤمتر

  التمثيل ووثائق التفويض-   ً أوال  

 وفود األطراف يف االتفاقية

 ١املادة 

   )          البيولوجية (                                    نتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية      إ     اث و                                       لكل دولة طرف يف اتفاقية حظر استحد       - ١ 
                                     أن ميثلها يف املؤمتر رئيس للوفد والعدد  ) "        االتفاقية "                          ويشار إليها فيما يلي باسم  (                             والتكسينية، وتدمري تلك األسلحة 

  .                                                         الذي قد حتتاجه من املمثلني اآلخرين واملمثلني املناوبني واملستشارين

  .                  ليتوىل مهام املمثل ً اً           أو مستشار       ً  مناوباً  ً ثالً                     لرئيس الوفد أن يسمي مم - ٢ 

 وثائق التفويض

 ٢املادة 

ُ                                                                                                         ُتقـدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمني العام للمؤمتر قبل التاريخ                
ِ        وُيصِدر وثا  .                                                  احملدد الفتتاح املؤمتر مبدة ال تقل إن أمكن عن أسبوع واحد                      ئيس الدولة أو احلكومة                ق التفويض إما ر ئ ُ  

  .                        وإما وزير الشؤون اخلارجية

 جلنة وثائق التفويض

 ٣املادة 

       ، ومخسة  ٥                                                                                 ينشئ املؤمتر جلنة لوثائق التفويض تشكل من الرئيس ونائب واحد للرئيس منتخب وفقا للمادة  
                   تقدم تقاريرها إىل                                               وتقوم اللجنة بفحص وثائق تفويض املمثلني و        .                                                  أعضـاء يعينهم املؤمتر بناء على اقتراح الرئيس       

  .              املؤمتر دون تأخري

 االشتراك املؤقت

 ٤املادة 

  .                                                                     حيق للممثلني االشتراك بصفة مؤقتة يف املؤمتر إىل أن يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهم 
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  أعضاء املكتب-      ًثانيا 

 االنتخاب

 ٥املادة 

               رئيس للجنة    ا        ونائب                  للرئيس، ورئيس        ً   نائباً   ٢٠ و      رئيس    :                                               ينتخـب املؤمتـر أعضـاء املكتب التايل ذكرهم         
  .                                                                            اجلامعة، ورئيس ونائب رئيس للجنة الصياغة، ورئيس ونائب رئيس للجنة وثائق التفويض

 الرئيس بالنيابة

 ٦املادة 

  .                                                                                   يقوم الرئيس، إذا تغيب عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها، بتسمية نائب للرئيس ليقوم مقامه - ١ 

  .                                             للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات                                      لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما  - ٢ 

 حق الرئيس يف االشتراك يف التصويت

 ٧املادة 

         آخر من                                                                                  ً ال يشترك الرئيس، أو نائب للرئيس يتوىل مهام الرئيس، يف التصويت، ولكن عليه أن يعني عضواً 
  .     منه              ً وفده ليصوت بدالً

 اللجنة العامة -      ًثالثا 

 التكوين

 ٨املادة 

                                                                        من رئيس املؤمتر، الذي يتوىل رئاسته، ونواب الرئيس العشرين ورئيس                           اللجـنة العامة           تـتكون    - ١ 
           من وفد            يف اللجنة                                                                                               اللجنة اجلامعة ورئيس جلنة الصياغة ورئيس جلنة وثائق التفويض، على أال يكون هناك عضوان               

  .          التمثيلي ا                   على حنو يكفل طابعه ا                    واحد وأن يكون تشكيله

                               ، بتسمية نائب للرئيس ليتوىل                   اللجنة العامة                             مكن من حضور إحدى جلسات                                   يقـوم الرئـيس، إذا مل يت       - ٢ 
                                                                     ولنائب الرئيس، إذا مل يتمكن من احلضور، تسمية عضو من وفده ليقوم           .                                               رئاسـة اجللسـة وعضو من وفده ليقوم مقامه        

  ه ـ                احلضور، جيوز ل  ن                                                                                              وإذا مل يتمكن رئيس اللجنة اجلامعة أو رئيس جلنة الصياغة أو رئيس جلنة وثائق التفويض م                 .      مقامه
                                                                                                         أن يسمي أحد نائيب الرئيس، أو نائب الرئيس حسب األحوال، ليقوم مقامه، مع التمتع حبق التصويت ما مل يكن من نفس    

  .             اللجنة العامة              وفد عضو آخر يف 
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 الوظائف

 ٩املادة 

             مبا يتخذه                        ً    كفل تنسيق أعماله رهناً    ت                                               الرئيس يف تصريف أعمال املؤمتر بوجه عام و                      اللجنة العامة         سـاعد    ت 
  .               املؤمتر من قرارات

  أمانة املؤمتر-     ًرابعا 

 واجبات األمني العام للمؤمتر

 ١٠املادة 

                                                                      ُ                          يكـون للمؤمتر أمني عام، يتوىل أعماله هبذه الصفة يف كل جلسات املؤمتر وجلانه وما ُينشأ من                  - ١ 
  .              ه يف هذه اجللسات                      من األمانة ليقوم مقام                  ً ، وله أن يسمي عضواً  ٣٤                             هيئات أخرى مالئمة مبقتضى املادة 

  .                                                 يتوىل األمني العام للمؤمتر توجيه املوظفني الالزمني للمؤمتر - ٢ 

 واجبات األمانة

 ١١املادة 

  :                    هلذا النظام، مبا يلي                      ً تقوم أمانة املؤمتر، وفقاً 

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

            وتعميمها؛                                ً استالم وثائق املؤمتر وترمجتها حتريرياً  ) ب ( 

                            نشر وتعميم أي تقرير للمؤمتر؛  ) ج ( 

                                                   إعداد وحفظ التسجيالت الصوتية واحملاضر املوجزة للجلسات؛  ) د ( 

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

  .                         متر من أعمال أخرى بوجه عام                 أداء ما حيتاجه املؤ  ) و ( 
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 التكاليف

 )١(١٢املادة 

                                                                                                    تغطي الدول األطراف يف االتفاقية املشتركة يف املؤمتر االستعراضي، تكاليف املؤمتر االستعراضي مبا فيها               
                                                                  جلدول األنصبة املقررة يف األمم املتحدة املنقح لوضع الفروق بني                                                 ً        تكالـيف دورة اللجنة التحضريية، وذلك وفقاً      

                         وتشارك الدول اليت وقعت      .                                                                               عضـوية يف األمـم املتحدة وعدد الدول األطراف املشتركة يف املؤمتر يف االعتبار               ال
                                                                                                                االتفاقية ومل تصدق عليها بعد، اليت تقبل الدعوة إىل االشتراك يف املؤمتر االستعراضي، على النحو املنصوص عليه                 

               ويتحدد اشتراك    .                                   ا وفقا جلدول أنصبة األمم املتحدة                                                ، يف التكاليف بقدر معدالت أنصبة كل منه        ١-  ٤٤          يف املادة   
                                                                                                      الـدول األطراف أو املوقعة غري األعضاء يف األمم املتحدة على أساس اجلدول املنقح املماثل الساري لتحديد هذا         

  .                              النصيب يف األنشطة اليت تشترك فيها

  تصريف األعمال-      ًخامسا 

 النصاب القانوين

 ١٣املادة 

  .        ً  قانونياً                                     ً طراف يف االتفاقية املشتركة يف املؤمتر نصاباً                    تشكل أغلبية الدول األ 

 السلطات العامة للرئيس

 ١٤املادة 

                                            ه يف مواضع أخرى من هذا النظام، برئاسة        ـ                                     ضافة إىل ممارسته السلطات املخولة ل      إل                   يقـوم الرئيس، با    - ١ 
                                           كفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء                                                                                      اجللسات العامة للمؤمتر، وإعالن افتتاح واختتام كل جلسة، وإدارة املناقشات، و          

      وتكون   .                        بت يف النقاط النظامية     َ وَي  .                                                                                    حـق الكـلمة، والتأكد من توافق اآلراء، وطرح املسائل للتصويت وإعالن القرارات            
                   وللرئيس أن يقترح     .                                                                                               ، مع مراعاة أحكام هذا النظام، السيطرة الكاملة على سري األعمال وحفظ النظام يف اجللسات                   لــه 

                                          ُ                                                                    ؤمتر إقفال قائمة املتكلمني، وحتديد الوقت الذي ُيسمح به للمتكلمني، وعدد املرات اليت جيوز ملمثل كل دولة أن                         عـلى امل  
  .                                قفال باهبا، وتعليق اجللسة أو رفعها إ                                         يتكلم فيها يف أي مسألة، وتأجيل املناقشة أو 

  .                                               يظل الرئيس، يف ممارسته مهام وظيفته، حتت سلطة املؤمتر - ٢ 

                                                      

 .ترتيبات املالية للمؤمتر االستعراضي ال تشكل سابقةمن املفهوم أن مجيع ال )١(
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 اميةالنقاط النظ

 ١٥املادة 

        وألي ممثل   .                   ألحكام هذا النظام     ً  وفقاً                                                         ً        ألي ممثل أن يثري نقطة نظامية يف أي وقت، فيبت فيها الرئيس فوراً        
                                ما مل تبطله أغلبية املمثلني                               ًٍ     ، ويبقى قرار الرئيس نافذاًٍ                            ً    ويطرح الطعن للتصويت فوراً     .                            أن يطعـن يف قرار الرئيس     

  .                                                      لذي يثري نقطة نظامية أن يتكلم يف جوهر املسألة قيد املناقشة               وال جيوز للممثل ا  .                احلاضرين واملصوتني

 الكلمات

 ١٦املادة 

                   ومع مراعاة أحكام     .                                                                          ال جيوز ألحد أن يتكلم يف املؤمتر ما مل حيصل مسبقا على إذن من الرئيس               - ١ 
  . م                                                              ، يدعو الرئيس املتكلمني إىل الكالم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكال  ٢٢-  ١٩   و  ١٧   و  ١٥      املواد 

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

                                                                                     لـلمؤمتر أن حيدد الوقت املسموح به للمتكلمني وعدد املرات اليت جيوز فيها ملمثل كل دولة أن       - ٣ 
                                                       جرائي بوضع هذه احلدود إال الثنني من املمثلني املؤيدين          إ   ح                                                        يتكلم فيها يف أي مسألة؛ وال يؤذن بالكالم يف اقترا         
                            وللرئيس، على أي حال، أن حيدد   .                   ً جرائي للتصويت فوراً إل                                              واثنني من املمثلني املعارضني، وبعدها يطرح االقتراح ا

     جاوز     ُ                         وحني ُتحدد مدة املناقشة ويت      .                               جرائية مبدة أقصاها مخس دقائق     إل                                          وقـت الكلمات اليت تلقى بشأن املسائل ا       
  .                                                                    أحد املتكلمني الوقت املخصص له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إىل التقيد بالنظام

 األسبقية

 ١٧املادة 

  .                                                                                جيوز إعطاء األسبقية يف الكالم لرئيس إحدى اللجان بغية شرح النتائج اليت خلصت إليها جلنته 

 إقفال قائمة املتكلمني

 ١٨املادة 

  .              قفال القائمة  إ                             ، مبوافقة املؤمتر، أن يعلن         لـه                       ة املتكلمني، كما جيوز                                             للرئيس، أثناء املناقشة، أن يعلن قائم      
     قفال  إل             ويكون هلذا ا    .                   قفال باب املناقشة   إ                                                                          وعند اختتام مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس             

  .  ٢٢         للمادة                    ً قفال املعمول به وفقاً إل         نفس أثر ا
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 حق الرد

 ١٩املادة 

      وتكون   .                                                              ، أن يعطي حق الرد ملمثل أي من الدول املشتركة يف املؤمتر             ١٨     ادة                              للرئيس، رغم ما ورد يف امل      
  .                                                 مكان وتلقى، كقاعدة عامة، يف هناية اجللسة األخرية لليوم إل                       هذه الكلمات موجزة قدر ا

 تعليق اجللسة أو رفعها

 ٢٠املادة 

          جرائية بل  إل             االقتراحات ا   ُ                وال ُيسمح مبناقشة هذه  .                                              ألي ممثل أن يقترح يف أي وقت تعليق اجللسة أو رفعها 
  .  ٢٣                        ، مع مراعاة أحكام املادة                  ً تطرح للتصويت فوراً

 تأجيل املناقشة

 ٢١املادة 

            جرائي الثنني   إل ُ                           وُيؤذن بالكالم يف االقتراح ا      .                                                                  ألي ممثل أن يقترح يف أي وقت تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث            
  .  ٢٣                        ، مع مراعاة أحكام املادة  ُ                         ً  ُيطرح االقتراح للتصويت فوراً                                                 فقط من املمثلني املؤيدين واثنني من املعارضني للتأجيل، مث

 قفال باب املناقشةإ

 ٢٢املادة 

                                                             قفال باب مناقشة املسألة قيد البحث، سواء وجد أو مل يوجد ممثل آخر  إ                         ألي ممثل أن يقترح يف أي وقت  
             قفال، مث يطرح  إل                نني فقط يعارضان ا                 جرائي إال ملمثلني اث إل                           وال يؤذن بالكالم عن االقتراح ا  .                   أبدى رغبته يف الكالم

  .  ٢٣                        ، مع مراعاة أحكام املادة                   ً جرائي للتصويت فوراً إل         االقتراح ا

 جرائيةإلترتيب االقتراحات ا

 ٢٣املادة 

              جرائية األخرى   إل                                                                   جرائية املبينة أدناه أسبقية على مجيع املقترحات أو االقتراحات ا          إل                    تعطـى االقتراحات ا    
  :          رتيب التايل                         املطروحة يف اجللسة وذلك بالت

             تعليق اجللسة؛  ) أ ( 

           رفع اجللسة؛  ) ب ( 

                               تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث؛  ) ج ( 

  .                                قفال باب مناقشة املسألة قيد البحث إ  ) د ( 
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 تقدمي املقترحات والتعديالت املوضوعية

 ٢٤املادة 

       منها             ً  ذي يعمم نسخاً                               إىل األمني العام للمؤمتر ال                                                     ً       تقدم املقترحات والتعديالت املوضوعية، يف العادة، خطياً       
                   ساعة على األقل      ٢٤                                                                        وال تناقش املقترحات والتعديالت املوضوعية أو يبت فيها إال بعد مرور              .                 على مجيع الوفود  

  .                                                                   من تعميم نسخ بكل لغات املؤمتر على مجيع الوفود، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك

 جرائيةإلسحب املقترحات، واالقتراحات ا

 ٢٥املادة 

                                                                     جرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل اختاذ أي قرار بشأنه، شريطة أال              إل                       ح أو ملقدم االقتراح ا                 ملقـدم املقتر   
  .            جرائي املسحوب إل                                             وألي ممثل أن يعيد تقدمي املقترح أو تقدمي االقتراح ا  .                   يكون قد جرى تعديله

 البت يف االختصاص

 ٢٦املادة 

                                ر يف اعتماد مقترح ما معروض عليه،                                      جرائي بطلب اختاذ قرار بشأن اختصاص املؤمت إ                   يبـت يف أي اقتراح    
  .                                     وذلك قبل اختاذ قرار بشأن املقترح املذكور

 إعادة النظر يف املقترحات

 ٢٧املادة 

                                                                                                             ال جيـوز إعادة النظر يف املقترحات املعتمدة بتوافق اآلراء ما مل يصل املؤمتر إىل توافق آراء بشأن إعادة                    
                                                                     ألغلبية أو بأغلبية ثلثي األصوات، ال جيوز إعادة النظر فيه ما مل                ُ         ُ                        وحني ُيعتمد أو ُيرفض مقترح ما با        .              الـنظر فيها  

                      جرائي بإعادة النظر إال  إ                           وال يؤذن بالكالم يف اقتراح      .                                                          يقرر املؤمتر ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني       
  .                                                           ً الثنني من املمثلني املعارضني لالقتراح، مث يطرح االقتراح للتصويت فوراً

 ويت واالنتخابات التص-      ًسادسا 

 اختاذ القرارات

 ٢٨املادة 

  .                                                    جرائية وتتم االنتخابات بأغلبية املمثلني احلاضرين واملصوتني إل                               تتخذ القرارات املتعلقة باملسائل ا - ١ 
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                                                                                      بالـنظر إىل أن مهمـة املؤمتـر هي استعراض سري االتفاقية بغية ضمان حتقيق مقاصد ديباجتها        - ٢ 
                                                                                    يتها، فإنه ينبغي بذل كل جهد للوصول إىل اتفاق بشأن املسائل املوضوعية بتوافق                                            وأحكامها، وبالتايل تدعيم فعال   

  .                                                                      جراء تصويت على هذه املسائل ما مل تستنفد كل اجلهود من أجل حتقيق توافق اآلراء إ         وال ينبغي   .      اآلراء

      من                                                                                             يف حالة عدم القدرة على حتقيق توافق آراء بشأن مسألة موضوعية رغم كل اجلهود املبذولة               - ٣ 
                                                            ساعة يقوم خالهلا، مبساعدة املكتب، ببذل كل جهد لتسهيل            ٤٨                                            جانب املندوبني، يرجئ الرئيس التصويت ملدة       

  .                               إىل املؤمتر قبل انتهاء هذه املهلة                            ً حتقيق اتفاق عام، ويقدم تقريراً

    بية                                           رجاء، جيري التصويت وتتخذ القرارات بأغل      إل                                                  إذا مل يصـل املؤمتر إىل اتفاق حىت هناية فترة ا           - ٤ 
  .                                                                                           ثلثي املمثلني احلاضرين واملصوتني، شريطة أن تضم هذه األغلبية على األقل أغلبية الدول املشتركة يف املؤمتر

                                                                                                        إذا اختلفـت اآلراء حـول ما إذا كانت مسألة ما هي مسألة إجرائية أم موضوعية، يبت الرئيس يف                    - ٥ 
                                    ما مل توافق على الطعن أغلبية                        ً   قرار الرئيس سارياً           ، ويظل    ُ                                      ً          وُيطـرح أي طعن يف قرار الرئيس للتصويت فوراً          .         املوضـوع 

  .                      املمثلني احلاضرين واملصوتني

                                أعاله، تطبق املواد ذات الصلة من  ٤          والفقرة  ١         للفقرة                                  ً يف احلاالت اليت جيري فيها التصويت وفقاً - ٦ 
  .             على خالف ذلك     هنا                                                                          ً النظام الداخلي للجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة بالتصويت، ما مل ينص حتديداً

 حقوق التصويت

 ٢٩املادة 

  .                                لكل دولة طرف يف االتفاقية صوت واحد 

 "املمثلني احلاضرين واملصوتني"معىن عبارة 

 ٣٠املادة 

      أو      ً جياباً إ                               املمثلني الذين يدلون بأصواهتم       "                         املمثلني احلاضرين واملصوتني   "                                 ألغراض هذا النظام، تعين عبارة       
  .                                 تنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوتني                   أما املمثلون الذين مي  .     ً سلباً

 االنتخابات

 ٣١املادة 

                                                                                      جتري مجيع االنتخابات باالقتراع السري ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك يف انتخابات ال يتجاوز فيها عدد  
  .                                       املرشحني عدد املناصب االنتخابية املراد شغلها
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 ٣٢املادة 

                      األول على األغلبية     ع                           حيصل أي مرشح يف االقترا                                                 إذا كان املراد شغل منصب انتخايب واحد ومل        - ١ 
             وإذا انقسمت    .                                                                   ثان يقتصر على املرشحني اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات            ع                       الالزمـة، جيـرى اقترا    

  .                                      الثاين، يفصل الرئيس بني املرشحني بالقرعة ع                        األصوات بالتساوي يف االقترا

                                          املرشحني احلاصلني على ثاين أكرب عدد من                                                        يف حالـة تعـادل األصوات يف االقتراع األول بني          - ٢ 
                خاص يف حالة     ع                                                                                        األصـوات، جيري اقتراع خاص بني املرشحني بغية خفض عددهم إىل اثنني؛ وباملثل جيري اقترا              

                                                                                                         تعـادل األصوات بني ثالثة مرشحني أو أكثر حصلوا على أكرب عدد من األصوات، فإذا تعادلت األصوات مرة                  
  . ١         للفقرة                                   ُ                    ً  ستبعد الرئيس أحد املرشحني بالقرعة مث ُيجرى اقتراع آخر وفقاً         اخلاص، ي ع             أخرى يف االقترا

 ٣٣املادة 

                                                                   ُ                               إذا كـان املـراد شغل منصبني انتخابيني أو أكثر يف وقت واحد وبشروط واحدة، ُينتخب املرشحون                  - ١ 
                      وعلى أكرب عدد من                                                                                                     الذيـن ال يـتجاوز عددهم عدد هذه املناصب ممن حصلوا يف االقتراع األول على األغلبية الالزمة                

  .      األصوات

َ                       إذا كـان عـدد املرشـحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد املناصب املراد شغلها، ُتجَرى                   - ٢    ُ                                                                         
                                  إذا ظل هناك منصب واحد فقط         ٣٢                           جراءات الواردة يف املادة      إل                                             ضافية لشغل املناصب املتبقية، بشرط تطبيق ا       إ            اقـتراعات   
                                                                                  املرشحني غري الفائزين الذين حصلوا على أكرب عدد من األصوات يف االقتراع السابق                                   ويقتصر االقتراع على      .             يـراد شغله  

                                        على أنه إذا تعادلت األصوات بني عدد أكرب من   .                                                                  شـريطة أال يـتجاوز عددهم ضعف عدد املناصب املتبقية املراد شغلها       
                                 طلوب؛ وإذا تعادلت األصوات مرة                                                                                     املرشـحني غري الفائزين، جيرى اقتراع خاص بغية خفض عدد املرشحني إىل العدد امل             

  .                                                                              بني أكثر من العدد املطلوب من املرشحني، يقلل الرئيس عددهم إىل العدد املطلوب بالقرعة ى   أخر

          للشروط                                            ً         الذي ال يدخل فيه االقتراع اخلاص الذي جيري وفقاً         (                                   إذا كـان هـذا االقتراع املقيد         - ٣ 
  .                             يفصل الرئيس بني املرشحني بالقرعة           غري حاسم،  ) ٢                              احملددة يف اجلملة األخرية من الفقرة 

  هيئات املؤمتر األخرى املالئمة-      ًسابعا 

 ٣٤املادة 

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

 اللجنة اجلامعة

 ٣٥املادة 

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

 ٣٦املادة 

              وتنسق اللجنة    .               اللجنة العامة                                                                   ينشـئ املؤمتر جلنة صياغة تشكل من ممثلي نفس الدول املمثلة يف              - ١ 
                                                        كما تقوم، دون إعادة فتح باب املناقشة املوضوعية ألي           .     ملؤمتر                                                  صـياغة وحتريـر مجيع النصوص احملالة إليها من ا         

  .                                                                     مسألة، بصياغة املشاريع وإسداء املشورة بشأن الصياغة على حنو ما يطلب املؤمتر

               من هذه املادة  ١                                  حمالة إىل جلنة الصياغة مبوجب الفقرة                                    ً حيق ملمثلي الوفود الذين يقترحون نصوصاً - ٢ 
  .                                   ، يف مناقشة هذه النصوص يف جلنة الصياغة                          أن يشتركوا، بناء على طلبهم

                                                                                         ملمثلي الوفود األخرى أن حيضروا كذلك جلسات جلنة الصياغة وأن يشتركوا يف مداوالهتا حني               - ٣ 
  .                                تكون هناك مسائل هتمهم قيد املناقشة

 جراءاتإل أعضاء املكتب وا-      ًثامنا 

 ٣٧املادة 

           الواردة يف   (                                         ر، وتصريف األعمال، والتصويت يف املؤمتر                                                         تنطبق املواد املتصلة بأعضاء املكتب، وأمانة املؤمت       
   )  ٣٣-  ٢٨       املواد   (            والسادس    )  ٢٧-  ١٣       املواد   (           واخلامس    )  ١١    و   ١٠         املادتان   (            والرابع    ) ٧- ٥       املواد   (               الفصول الثاين   

  :                                                                             ، مع ما يلزم من تعديل، على أعمال اللجان واهليئات املالئمة األخرى، باستثناء ما يلي )    أعاله

                                            هلا وما يلزمها من مسؤولني آخرين، ما مل يتقرر       ً  رئيساً  ٣٤     ُ                 يئة أُنشئت مبوجب املادة            تنتخب أية ه  ) أ ( 
         خالف ذلك؛

                                                                                              لرؤسـاء املكتب واللجنة اجلامعة وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويض ورؤساء اهليئات املنشأة               ) ب ( 
                                          أن يشتركوا يف التصويت بصفتهم ممثلني لدوهلم؛  ٣٤           مبوجب املادة 

                                                                       ً            ة املمثلني يف املكتب واللجنة اجلامعة وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويض نصاباً                        تشـكل أغلبي    ) ج ( 
  .                        ، إذا ما رغب املؤمتر يف ذلك  ٣٤                           ُ                 ؛ وينطبق ذلك على أية هيئة أُنشئت مبوجب املادة        ً قانونياً

  اللغات واحملاضر-      ًتاسعا 

 لغات املؤمتر

 ٣٨املادة 

  .                              ية والصينية والعربية والفرنسية              نكليزية والروس إل         سبانية وا                لغات املؤمتر هي اإل 
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 الترمجة الشفوية

 ٣٩املادة 

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

  .                                                                                   ألي ممـثل أن يتكلم بلغة أخرى غري لغات املؤمتر إذا وفر ترمجة شفوية إىل إحدى هذه اللغات     - ٢ 
                                                                                       باألمانة االستناد إىل الترمجة الشفوية هبذه اللغة األوىل من لغات املؤمتر يف الترمجة                                        وجيـوز للمـترمجني الشفويني    
   .                            الشفوية إىل لغات املؤمتر األخرى

 لغة الوثائق الرمسية

 ٤٠املادة 

  .                               تتاح الوثائق الرمسية بلغات املؤمتر 

 التسجيالت الصوتية للجلسات

 ٤١املادة 

   وال   .                                         للممارسة املعمول هبا يف األمم املتحدة                              ً     ت املؤمتر ومجيع اللجان وفقاً                                      تعد وحتفظ التسجيالت الصوتية جللسا     
  .                    ، ما مل يتقرر خالف ذلك  ٣٤                                            ُ                تعد هذه التسجيالت جللسات أية هيئة مالئمة أخرى أُنشئت مبوجب املادة 

 احملاضر املوجزة

 ٤٢املادة 

                            جلزء من تلك اجللسات املخصص                                                                           تعـد األمانة حماضر موجزة للجلسات العامة للمؤمتر، باستثناء ذلك ا           - ١ 
                                                         وتصدر احملاضر املوجزة بلغات املؤمتر وتوزع بشكلها املؤقت          .                                      من جدول األعمال، املناقشة العامة      ) أ (  ١٠                   للـنظر يف البند     

                                                                    وللمشتركني يف املناقشة أن يقدموا إىل األمانة، يف غضون ثالثة أيام             .                                               يف أسرع وقت ممكن على مجيع املشتركني يف املؤمتر        
                                                                                                                  ن تلقي احملاضر املوجزة املؤقتة، تصويبات تتعلق مبوجز ما ألقوه من كلمات؛ وللرئيس، بالتشاور مع األمني العام                         عمـل م  

                                           ويبت رئيس اهليئة اليت ختصها احملاضر يف أي          .                                                                       لـلمؤمتر، أن ميدد يف ظروف استثنائية الوقت املخصص لتقدمي التصويبات          
                    وال تصدر يف العادة      .                                          التسجيالت الصوتية للمداوالت عند االقتضاء                                                       اخـتالف يـتعلق هبذه التصويبات بعد الرجوع إىل          

  .                             تصويبات مستقلة للمحاضر املؤقتة

  .                     على املشتركني يف املؤمترُ                                                    ً  ُتوزع احملاضر املوجزة، مع ما أدخل عليها من تصويبات، فوراً - ٢ 
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  اجللسات العلنية والسرية-      ًعاشرا 

 ٤٣املادة 

  .                           علنية، ما مل يتقرر خالف ذلك                         تكون اجللسات العامة للمؤمتر - ١ 

  .      ، سرية  ٣٤                                                                     تكون جلسات اللجان وغريها من اهليئات األخرى املالئمة، اليت أنشئت مبوجب املادة  - ٢ 

  االشتراك واحلضور-حادي عشر

 ٤٤املادة 

        املوقعون - ١ 

             تقدمي إخطار                                                                                                حيـق ألي دولـة موقعة على االتفاقية ومل تصدق عليها بعد أن تشترك يف مداوالت املؤمتر بشرط                  
               ويعين ذلك أنه     .                                                                                                          خطي مسبق إىل األمني العام للمؤمتر، دون أن تشارك يف اختاذ القرارات سواء بتوافق اآلراء أو بالتصويت                

                                                                                                              حيق ألي من هذه الدول املوقعة أن حتضر جلسات املؤمتر وأن تتكلم يف اجللسات العامة، وأن تتلقى وثائق املؤمتر وأن تقدم        
  .                              آراءها اليت تعترب من وثائق املؤمتر               ً إىل املؤمتر خطياً

         املراقبون - ٢ 

                فيها ولكنها                                                   ً           باملادة الرابعة عشرة من االتفاقية، يف أن تصبح طرفاً                                     ً       جيوز ألي دولة أخرى هلا احلق، عمالً        ) أ ( 
     ملركز                                                                                     ُ                   مل توقعهـا ومل تصـدق عليها، أن تتقدم إىل األمني العام للمؤمتر بطلب للحصول على مركز املراقب، وُيمنح هذا ا       

                                                                                    وحيق هلذه الدولة أن تعني مسؤولني حلضور اجللسات العامة للمؤمتر، غري اجللسات املسماة مغلقة، وأن   .  )٢ (              بقرار من املؤمتر
  .                                                                  كما حيق للدولة املتمتعة مبركز املراقب أن تقدم وثائق إىل املشتركني يف املؤمتر  .                  تتلقى وثائق املؤمتر

   )٣ (                                                ير الوطين اليت منحتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة حق                                  جيـوز ألية منظمة من منظمات التحر      ) ب ( 

                                                                                                    االشـتراك بصـفة مراقب يف دورات وأعمال اجلمعية العامة، ويف مجيع املؤمترات الدولية املعقودة برعاية اجلمعية     
           ام للمؤمتر                                                                                                           العامـة ومجـيع املؤمترات الدولية املعقودة برعاية أجهزة أخرى لألمم املتحدة، أن تتقدم إىل األمني الع                

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

  .                                   قب أن تقدم وثائق إىل املشتركني يف املؤمتر                                كما حيق للمنظمة املتمتعة مبركز املرا  .      املؤمتر

                                                      

  .                                                للممارسة املعمول هبا يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة                                             ً من املفهوم أن أي قرار من هذا القبيل سيكون وفقاً  ) ٢ (
     ١٩٧٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢   ي  ـ            املؤرخ ف   )  ٢٩- د (      ٣٢٣٧   ة  ـ                             بقـراري اجلمعـية العام        ً   عمـالً   ) ٣ (

  .    ١٩٧٤      ديسمرب  /            كانون األول ٠ ١          املؤرخ يف  )  ٢٩- د   (    ٣٢٨٠ و
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            األمم املتحدة - ٣ 

                                                                                                        حيـق لألمني العام لألمم املتحدة، أو ملمثله أو ممثليه، حضور اجللسات العامة وجلسات أية هيئة مالئمة                  
  .      ً  وخطياً                               ً وحيق هلم كذلك تقدمي البيانات شفوياً  .  ر                  ، وتلقي وثائق املؤمت  ٣٤       ُ                 أخرى، أُنشئت مبوجب املادة 

       قليمية إل                                          الوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية ا - ٤ 

                                            قليمية، أن تتقدم إىل األمني العام للمؤمتر        إل                                                               جيـوز للوكـاالت املتخصصة، وكذلك املنظمات احلكومية الدولية ا          
                مسؤولني حلضور                                وحيق للوكالة املراقب أن تعني      .                                  ُ                                       بطلب ملنحها مركز الوكالة املراقب، وُيمنح هذا املركز بقرار من املؤمتر          

                  ً      إىل أن تقدم خطياً                          ً    وللمؤمتر أن يدعوها أيضاً     .                                                                          اجللسـات العامـة، غري اجللسات املسماة مغلقة، وأن تتلقى وثائق املؤمتر           
ّ                      آراءها وتعليقاهتا بشأن املسائل اليت تدخل يف اختصاصها واليت جيوز أن ُتعّمم بوصفها وثائق للمؤمتر   ُ                                                              .   

                   املنظمات غري احلكومية - ٥ 

  .                                                                                       مثلي املنظمات غري احلكومية الذين حيضرون اجللسات العامة أن يتلقوا وثائق املؤمتر، بناء على طلبهم   ق مل حي 
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 BWC/CONF.VI/2     ؤقت                       برنامج العمل اإلرشادي امل
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                                 الفرنسية بشأن بروتوكول حظر     -           السويسرية                          احللقة الدراسية الدويل    
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 BWC/CONF.VI/INF.7 
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  يب                       فنلندا باسم االحتاد األورو
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                                                               وحدة الدعم التفاقية األسلحة البيولوجية والتكسينية، ورقة مقدمة من 
        النرويج
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               على املستوى                                                          استعراض تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية والتكسينية     
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                                                              مواجهـة عـدم االمتثال التفاقية األسلحة البيولوجية، نص مقدم من    
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                                                     ية والتبادل والتعاون التقنيني، ورقة مقدمة من أستراليا             املساعدة التقن
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