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أ الا -تنايم أعما المؤتمر
ألف -مق مة
اتفاقيممة ظممر
 -1تضممما التقريممر النلممائي لسم مؤمتر الستعراضممي الط مايف لسممدول األ مرا
استحداث وإنتاج وختمييا األسمسحة الرتيويولوجيمة االرتيولوجيمةو والتيطمينية وتمدمك تسمل األسمسحة
اBWC/CONF.VII/7و ،الفقرة  66ما اإلعالن اخلتامي ،املقرر التايل:
أجم أقصما سمنة 2016
"يقرر املؤمتر أن يُعقد املؤمتر الستعراضي الثاما جنيم
وأن يقوم يفاستعراض سك عم التفاقية مراعيا ذلل أمورا ما يفينلا :
' '1التطممورات العسميممة والتينولوجيممة اذديممدة ذات الصممسة يفالتفاقيممة ،م م مراعمماة املقممرر ذ
الصممسة ال ممه اختممه امل مؤمتر فيممما يتعس ممق يفاسممتعراض التط ممورات ا اصممسة مي ممدان العس ممم
والتينولوجيا فيما خيص التفاقية؛
' '2ما أ رزته الدول األ را ما تقدم


التفاقية؛
تنفيه

' '3التق ممدم احمل ممرز تنفي ممه املق ممررات والتوص مميات ال ممت واف ممق عسيل مما املم مؤمتر الستعراض ممي
الطم مايف  ،مم م مراع مماة املق ممررات والتوص مميات ال ممت ر التوصم م إليل مما املم مؤمترات الستعراض ممية
الطايفقة ،طب القتضاء".
 11ك ممانون األول/ديط ممم ،2015
 -2ومبوج ممب الق مرار  ،74/70املعتم ممد يف ممدون تص موي
أشممارت اذمعيممة العامممة ،وسممة أمممور ،إل الق مواع الممداعي إل عقممد اجتماعممات الس نممة التحض مكية
لسممؤمتر الستعراضمي الثمماما نيطمان/أيفري وسط/أ طمط  2016وعقممد املمؤمتر الستعراضمي الثمماما
ت م مريا الثم مماين/نوفم  2016و سرت م م إل األمم ممأ العم ممام أن يقم ممدم املطم مماعدة الالزمم ممة
جني م م
وأن يوفر ما قد يسيم ما خدمات لسمؤمتر الستعراضي الثاما والتحضكات املتعسقة يفه.
الفم مموة مم مما  26إل  27نيطم ممان/أيفري 2016
وع ِقم ممدت الس نم ممة التحض م مكية جني م م
-3
ُ
دورة الس نمة التحضمكية 114
واستأنف أعماهلا ما  8إل  12سط/أ طط  .2016وشارك
دولممة رف م ا التفاقيممة يتممي كمماال :ال مماد الروسممي وأذريفي ممان واألرجنتممأ واألردن وأرمينيمما وإس مرتانيا
وأس مواليا وإسممتونيا وأفتانطممتان وإك موادور وألرتانيمما وأملانيمما واإلمممارات العريفيممة املتحممدة وإندونيطمميا وأنتممول
وأورو موا وأوزيفيطممتان وأو نممدا وأوكرانيمما وإي مران اولوري مة  -اإلسممالميةو وسيرلنممدا وإيطاليمما ويفاكطممتان
والرتح مريا وال ازي م وال تتممال ويفممروين دار الطممالم ويفس ييمما ويفستاريمما ويفممنتالدي ويفنممما ويفوتممان ويفوركينمما
فاسو والرتوسمنة واهلرسمل ويفولنمدا ويفمكو ويفميالروي وتايسنمد وتركيما وتو مو وتمون واذرتم األسمود واذيائمر
واذملوري م ممة الت م ممييية واذملوري م ممة الدومينييي م ممة وولوري م ممة كوري م مما وولوري م ممة لو الد قرا ي م ممة ال م م معرتية
وولوري ممة مق ممدونيا اليو وس ممالفية س مايفقا وولوري ممة مول ممدوفا وجن مموط أفريقي مما وجورجي مما وروماني مما وزامرتي مما
وزمرتمايفو وسممر لنيمما والطممسفادور وسممسوفاكيا وسممسوفينيا والطممودان والطمويد وسويطمرا وشمميسي وصمريفيا
والصممأ والع مراع وعمممان و انمما و واتيمممال وفرنطمما والفسرتممأ وفنمميويال اولوريممة  -الرتوليفاريممةو وفنسنممدا
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وق م ق وقطممر وقك ييسممتان وكازاخطممتان واليممامكون واليرسممي الرسممويل وكرواتيمما وكنممدا وكويفمما وكمموت
ديفم موار وكولومرتي مما واليويم م وكيني مما ولتفي مما ولرتن ممان وليط ممم ا وليرتي مما وليتواني مما ومالط ممة وم ممايل ومالييي مما
ومد ممقر واملتممرط وامليطمميل ومممالو واملمسيممة العريفيممة الطممعودية واملمسيممة املتحممدة ل يطانيمما العظمم
وسيرلنممدا ال مممالية ومنتوليمما وموري مميوي وميالممار والنممرويو والنمطمما وني كيمما ونيوزيسنممدا واهلنممد ويتنممدوراي
ويتنتاريا ويتولندا والوليات املتحدة األمرييية واليايفان واليما واليونان.
 -4وانتخرتم م م الس ن م ممة التحضم م مكية يفالتيكي م ممة ،جسط م ممتلا األول املعق م ممودة  26نيط م ممان/
أيفري م  ،2016الطممفك جيممورجي مولنممار ايتنتاريمماو رئيط م ا هلمما .و اذسطممة ذاهتمما ،انتخرت م أيض م ا
يفاإلواع الطفك مايي يفيونتينو اأملانياو والطمفك يفووعمة المدملي ااذيائمرو نمائرتأ لرئيطملا .وأذنم
الس نة التحضكية لسميتمب يفمأن يتنماول املطمائ التقنيمة ومطمائ أخمررت الفموة الطمايفقة لنعقماد
املؤمتر الستعراضي.
 -5وافتتحم م دورة الس ن ممة التحضم مكية القائم ممة يفأعم ممال م ممدير ف ممرع ميت ممب األم ممم املتح ممدة
ل ؤون نيع الطالع جني  ،الطيدة مار سسيمان ،يفالنيايفة عما األممأ العمام لمممم املتحمدة.
وتول رئي و دة دعم التنفيه ،الطيد دانيي فييي  ،ملمة أمأ الس نمة التحضمكية  .وعمم
األمانممة نائممب رئممي و ممدة دعممم التنفيممه ،الطمميد يترمممان ألمميي لمرتممالير ،والطمميدة نورممما أليطمميا
رولممأ  -يتكنانممدي  ،مطمماعدة إلدارة الوثممائق ،والطمميدة ماريمما خوسمميه أوريانمما ألفممارو ،مطمماعدة
إلدارة الوثم ممائق ،والطم مميدة ناديم ممة دزيويفينطم مميا ،مطم مماعدة ل م ممؤون املم ممو فأ ،والطم مميدة أليطم ممندرا
ال ؤون الطياسية.
يفوليوي ،متدريفة ال ؤون الطياسية ،والطيدة كاميال تي  ،متدريفة
-6

وقررت الس نة التحضكية أن تتخه قراراهتا يفتوافق ااراء.

 -7وق ممررت الس ن ممة التحضم مكية اس ممتخدام اإلس مرتانية واإلنيسييي ممة والروس ممية والص ممينية والعريفي ممة
والفرنطية لتات رمسية.
 -8ووفقما لسفقممرة  1ممما م ممروع املممادة  ،44ل ظم الس نممة التحضمكية م مماركة الصممومال
ويتايت دون ق امل اركة اختاذ القمرارات ،واما دولتمان وقعتما عسم التفاقيمة لينلمما تصمدقا
عسيلا يفعد.
 -9وقررت الس نة التحضكية ،يفعد أن أ ا عسم ا يفالطسرتات اليتايفية ووفق ا لسفقرة  2مما
م روع املادة  ،44أن تدعو لسم اركة يفصفة مراقب ممثسي ثالث دول ليط أ راف ا التفاقيمة
و توق عسيلا ،ويتي إسرائي وجيرتول و ينيا.
 -10ونظ ممرت الس ن ممة التحضم مكية ،خ ممالل دورهت مما،
الستعراضي:

4

اأو

التاريخ واملدة ؛

اطو

جدول األعمال املؤق ؛

اجو

الداخسي ؛

م روع النظام

املط ممائ التالي ممة املتعسق ممة يفتنظ مميم املم مؤمتر
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ادو

األساسية ؛

وثائق املعسومات

ايتمو

الدعاية ؛
 

اوو

اخلتامية ؛

الوثيقة االوثائقو

ازو

تعيأ أمأ عام مؤق  ؛

اعو

الوتيرتات املالية لس نة التحضكية واملؤمتر الستعراضي .

 -11واعتمم ممدت الس نم ممة التحض م مكية ،اجتماعلم مما املعقم ممود  27نيطم ممان/أيفري م م ،2016
تقريريت مما املؤقم م يفتواف ممق ااراء ،يفص مميتته ال مواردة الوثيق ممة  .BWC/CONF.VIII/PC/2واعتم ممدت
الس نمة التحضمكية ،اجتماعلمما املعقممود  12سط/أ طمط  ،2016تقريريتمما اخلتممامي يفتوافممق
الوثيقة  . BWC/CONF.VIII/PC/9
ااراء ،يفصيتته الواردة
 -12وعمالا يفطسب الس نة التحضكية ،أعدت و دة دعم التنفيمه وثمائق املعسوممات األساسمية
التالية وأصدرهتا يفوصفلا وثائق ما قرت الدورة لسمؤمتر:
وثيقممة معسومممات أساسممية عمما تمماريخ وسمريان تممدايفك يفنمماء الثقممة املتفممق عسيلمما
اأو
املمؤمتر الستعراضممي الثماين واملنقحممة املمؤمتريا الستعراضمميأ الثالما والطمايف  .وينرتتمي أن ت ممم
التممدايفك منممه امل مؤمتر
الوثيقممة يفيانممات شممي جممدول تسخيصممي عمما م مماركة الممدول األ مرا
الستعراضي األخك؛
اطو وثيقة معسومات أساسية عا ااثار املالية لسمقو ات املتعسقة يفإجراءات املتايفعة
يفعد املؤمتر الستعراضي الثاما؛
اجو وثيقممة معسومممات أساسممية تمموِرد التفااممات والتفاقممات اإلضممافية الممت توصممس
إليلمما امل مؤمترات الستعراضممية الط مايفقة فيممما يتعسممق يفيم مممادة ممما م مواد التفاقيممة ،مطتخسصممة ممما
اإلعالن اخلتامي لي مؤمتر ما يته املؤمترات؛
ادو وثيقة معسومات أساسية توِرد التفااات امل وكة الت توصس إليلا اجتماعات
الدول األ را أثناء يفرنامو ما يفأ الدورات املعقودة ما سنة  2012إل سنة 2015؛
ايتمو

وثيقة معسومات أساسية عا الة التقدم

جمال قيق عاملية التفاقية؛

اوو وثيقممة معسومممات أساسممية عمما امتثممال الممدول األ مرا ذميم التياماهتمما مبوجممب
التفاقيةُُ ،ت َّم ما املعسومات املقدمة ما الدول األ را ؛

ازو وثيقة معسومات أساسية يف أن تنفيه املادة الطايفعةُُ ،ت َّمم مما املعسوممات املقدممة
ما الدول األ را ؛
اعو وثيق ممة معسوم ممات أساس ممية يف ممأن تنفي ممه امل ممادة العاش ممرةُُ ،ت َّمم م م مما املعسوم ممات
املقدمممة م مما ال ممدول األ مرا  ،مب مما ذل ممل املعسوم ممات املقدم ممة عم مالا يف ممالفقرة  61م مما اإلع ممالن
اخلتامي لسمؤمتر الستعراضي الطايف .
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المؤتمر
باء -تنايم
 -13وفق ا لقرار الس نة التحضكيةُ ،عقد املؤمتر
ت ريا الثاين/نوفم .2016

قصر األمم جبني

الفوة ما  7إل 25

 -14وافتتح املؤمتر وكي األمأ العام املمث الطامي ل ؤون نيع الطالع ،الطيد كميم وون  -سمو،
يفالنيايفة عا األمأ العام لممم املتحدة.
 -15وانتخب املمؤمتر يفالتيكيمة ،اجتماعمه األول املعقمود
الطفك جيورجي مولنار ايتنتارياو رئيطا.

 7ت مريا الثماين/نوفم ،2016

 -16و اذسطممة نفطمملا ،ألقم األمممأ العممام لممممم املتحممدة ،الطمميد يفممان كممي  -مممون ،كسمممة
أمام املؤمتر ع رسالة يفالفيديو.
 -17واعتمممد امل مؤمتر جممدول أعمالممه يفصمميتته املعدلممة شممفوي ا عم مالا يفتوصممية الس نممة التحض مكية
اBWC/CONF.VIII/1و .وي ممرد ج ممدول األعم ممال يفص مميتته املعتم ممدة املرف ممق األول هل ممه الوثيق ممة
اخلتامية.
 -18وأ م م م م مما امل م م م م م مؤمتر عسمم م م م م ما م م م م م م م التق م م م م ممدير يف م م م م ممالتقرير النل م م م م ممائي لس ن م م م م ممة التحض م م م م م مكية
اBWC/CONF.VIII/PC/9و.
 -19واعتمد املؤمتر نظامه الداخسي عمالا يفتوصية الس نة التحضكية اBWC/CONF.VIII/2و.
ونص النظام الداخسي ،وسة أمور ،عس ما يسي:
ذن ممة عام ممة يرأس مملا رئ ممي املم مؤمتر وتت ممأل م مما الم مرئي  ،ون مواط الم مرئي الرت ممال
اأو
عممدديتم  ،20ورئممي ونممائي رئممي الس نممة اذامعممة ،ورئممي ونممائي رئممي ذنممة الصمميا ة ،ورئممي
ونائممب رئممي ذنممة وثممائق التفممويا ،ومنطممقي اثموعممات اإلقسيميممة الممثالث ،واذلممات الوديعممة
اانظر الفقرة  24ما تقرير الس نة التحضكيةو؛
اطو

ذنة جامعة؛

اجو

ذنة لسصيا ة ؛

ادو ذنممة لوثممائق التفممويا تتممأل ممما رئممي ونائممب رئممي ينتخرتلممما املمؤمتر و طممة
أعضاء يعينلم املؤمتر يفناء عس اقواع الرئي .
 -20وانتخممب امل مؤمتر يفالتيكيممة  20نائممب رئممي ممما الممدول األ مرا التاليممة :إثيويفيمما وإس مرتانيا
وإس ممتونيا وإك م موادور وإندونيطم مميا وإي م مران اولوري ممة  -اإلسم ممالميةو وسيرلن ممدا ويفاكط ممتان وال تتم ممال
ويفس ييمما والرتوسممنة واهلرسممل ويفولنممدا واذملوريممة الت ممييية والطممويد والصممأ والعمراع وكنممدا وكويفمما
وماليييا واهلند .وانتخب أيض ا يفالتيكية رؤسماء ونمواط رؤسماء الس نمة اذامعمة وذنمة الصميا ة وذنمة
وثائق التفويا ،وذلل عس النحو التايل:
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اذامعة
الس نة
الرئي :

الطفك مايي يفيونتينو اأملانياو 

نائب الرئي  :الطفك يتكنان إسوادا رومان انييارا وا و
نائب الرئي  :الطيد أرسأ عمارو اكازاخطتان و

ذنة الصيا ة
الرئي :

الطفك يفووعة الدملي ااذيائر و

نائب الرئي  :الطفك فيدور روسوشا اسسوفاكيا و
نائب الرئي  :الطيدة يفكنا كاسناكسي اتركيا و

ذنة وثائق التفويا
الرئي :

الطفك تودور أوليانوف ي اولورية مولدوفا و

نائرتة الرئي :

الطيدة تيتا مايا افنسندا و

وع ممأ املم مؤمتر أيض ما ال ممدول األ م مرا اخلم م التالي ممة أعض مماء
أسواليا ويفستاريا ويفنما ويفكو وكندا.

ذن ممة وث ممائق التف ممويا:

 -21وأكممد املمؤمتر تعيممأ رئممي و ممدة دعممم التنفيممه ،الطمميد دانييم فمميي  ،أمينما عامما لسممؤمتر.
وكان التعيأ قد ر ما جانب األمأ العام لمممم املتحمدة يفمدعوة مما الس نمة التحضمكية .وعمم
األمانممة ك م ممما نائممب رئممي و ممدة دعممم التنفيممه ،الطمميد يترمممان ألمميي لمرتممالير ،والطمميدة نتممو
فوون م فممان ديممر يفسمميو ،مو فممة ال ممؤون الطياسممية يفو ممدة دعممم التنفيممه ،والطمميدة ماريمما خوسمميه
أوريان مما ألف ممارو ،مط مماعد إلدارة الوث ممائق ،والط مميدة نادي مما دزيويفينط مميا ،مط مماعدة ل ممؤون امل ممو فأ،
والطيدة إييايفي يفوركو كارتييه ،مطاعد ل ؤون املو فأ ،والطيدة مايسي دافيمد ،متدريفمة ال مؤون
الطياسممية يفو ممدة دعممم التنفيممه ،والطمميدة كالريم يفكتمكا ،متدريفممة ال ممؤون الطياسممية يفو ممدة دعممم
التنفيه ،والطيدة إيياتكينا كونوفالوفا ،متدريفة ال ؤون الطياسية يفو دة دعم التنفيه.


المؤتمر
جيم -المشاركة في
املم مؤمتر  124دول ممة رفم ما التفاقي ممة يت ممي ك مماال :ال مماد الروس ممي وإثيويفي مما
 -22ش ممارك
وأذريفي ممان واألرجنت ممأ واألردن وأرميني مما وإسم مرتانيا وأسم مواليا وإس ممتونيا وأفتانط ممتان وإكم موادور وألرتاني مما
وأملاني م مما واإلم م ممارات العريفي م ممة املتح م ممدة وإندونيط م مميا وأنت م ممول وأوزيفيط م ممتان وأو ن م ممدا وأوكراني م مما وإيم م مران
اولورية  -اإلسمالميةو وسيرلنمدا وسيطمسندا وإيطاليما ويفاكطمتان والرتحمريا وال ازيم وال تتمال ويفس ييما
ويفستاريم مما ويفم ممنتالدي ويفنمم مما ويفوتم ممان ويفوركينم مما فاسم ممو والرتوسم ممنة واهلرسم ممل ويفولنم ممدا ويفم ممكو ويفم مميالروي
وتايسنممد وتركيمما وتو ممو وتممون واذرت م األسممود واذيائممر واذملوريممة الت ممييية واذملوريممة الدومينيييممة
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وولوريممة كوريمما وولوريممة لو الد قرا يممة ال معرتية وولوريممة مقممدونيا اليو وسممالفية س مايفقا وولوريممة
مولممدوفا وجنمموط أفريقيمما وجورجيمما ورومانيمما وزامرتيمما وزمرت مايفو وسممر لنيمما والطممسفادور وسممسوفاكيا
وس ممسوفينيا والط ممنتال والط ممودان والط ممويد وسويط مرا وش مميسي وص مريفيا والص ممأ والع مراع وعم ممان و ان مما
و واتيم ممال و يني مما وفرنط مما والفسرت ممأ وفن مميويال اولوري ممة  -الرتوليفاري ممةو وفنسن ممدا وفي ممي وفييم م ن ممام
وقم م ق وقط ممر وكازاخط ممتان والي ممامكون واليرس ممي الرس ممويل وكرواتي مما وكن ممدا وكويف مما وك مموت ديف م موار
وكوسممتارييا وكولومرتيمما واليونتممو واليوي م وكينيمما ولتفيمما ولرتنممان وليطممم ا ولي يمما وليرتي ما وليتوانيمما
ومالطممة ومممايل وماليييمما ومد ممقر واملتممرط وامليطمميل ومممالو واملمسيممة العريفيممة الطممعودية واملمسيممة
املتح ممدة ل يطانيم مما العظم م م وسيرلنم ممدا ال مممالية ومنتوليم مما وموريتاني مما وموري م مميوي وميال ممار والنم ممرويو
والنمطا ونيرتال والني مر وني كيما ونييمارا وا ونيوزيسنمدا واهلنمد ويتنمدوراي ويتنتاريما ويتولنمدا والوليمات
املتحدة األمرييية واليايفان واليما واليونان.
امل مؤمتر دون امل مماركة اختمماذ الق مرارات ،وفق م ا ملمما تممنص عسيممه
 -23إضممافة إل ذلممل ،شممارك
الفقرة  1ما املادة  44ما النظام الداخسي ،أريف دول كان قمد وقعم عسم التفاقيمة لينلما تيما
قد صدق عسيلا يفعد ،ويتي :ولورية تنيانيا املتحدة واذملورية العريفية الطورية والصومال ويتايت.
ومنِح مركي املراقب وفقا لسفقرة 2اأو ما املادة  44ما النظام الداخسي دولتمان ليطمتا
ُ -24
رفأ التفاقية ول موقعتأ عسيلا اا إريويا وإسرائي .
 -25و ضرت املؤمتر وفقا لسفقرة  3ما املادة  44ما النظمام المداخسي األممم املتحمدة ،مبما
ذلل معلد األمم املتحدة األقاليمي لرتحوث اذر ة والعدالمة ،ومعلمد األممم املتحمدة لرتحموث نميع
الطممالع ،وميتممب األمممم املتحممدة ل ممؤون نمميع الطممالع ،وفريممق اخلم اء التمايف لس نممة جمسم األممما
املن أة عمالا يفالقرار .1540
ومنِح مركي الوكالة املراقرتمة وفقم ا لسفقمرة  4مما املمادة  44مما النظمام المداخسي اذماعمة
ُ -26
الياريرتية ،وال اد األورويب ،والس نة الدولية لسصسيب األمحمر ،واملركمي المدويل لسعسمم والتينولوجيما،
وجامعممة الممدول العريفيممة ،ومنظمممة س م ظممال األ سطممي ،ومنظمممة ظممر األسممسحة الييميائيممة،
ومنظمة األما والتعاون أورويفا ،ومنظمة الصحة العاملية.
 -27و ضممرت املمؤمتر مبوجممب الفقممرة  5ممما املممادة  44ممما النظممام الممداخسي  33منظمممة ممك
يومية ومعلدا حبثيا.


المؤتمر
دا  -أعما
 -28عقد املؤمتر  24جسطة عامة

الفوة ما  7إل  25ت ريا الثاين/نوفم .2016

 -29واعتم ممد املم مؤمتر ،جسط ممته العام ممة األول املعق ممودة
عمسه اإلرشاد املرتأ الوثيقة .BWC/CONF.VIII/3
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 -30وأجررت املؤمتر مناق ة عامة أدل فيلا الدول األ را التالية يفرتيانات :ال اد الروسمي؛
وإثيويفي ما؛ واألرجنتممأ؛ واألردن؛ وأرمينيمما؛ وإس مرتانيا؛ وإس مرتانيا ايفاسممم رئممي الس نممة املن ممأة عم مالا
يفالقرار 1540و؛ وأسواليا؛ وإستونيا؛ وإكوادور؛ وأملانيا؛ واإلمارات العريفية املتحدة؛ وإندونيطميا؛
وأوكرانيمما؛ وإي مران اولوريممة  -اإلسممالميةو؛ وسيرلنممدا؛ وسيطممسندا؛ وإيطاليمما؛ ويفاكط متان؛ وال ازي م ؛
وال تتم ممال؛ ويفس ييم مما؛ ويفستاريم مما؛ ويفنمم مما؛ ويفوركينم مما فاسم ممو؛ والرتوسم ممنة واهلرسم ممل؛ ويفولنم ممدا؛ ويفم ممكو؛
ويفمميالروي؛ ويفمميالروي ايفاسممم منظمممة معايتممدة األممما اذممماعيو وتايسنممد؛ وتركيمما؛ واذرتم األسممود؛
واذيائر؛ وولورية كوريما؛ وولوريمة لو الد قرا يمة ال معرتية ايفاسمم رايفطمة أممم جنموط شمرع سسمياو؛
وولوري ممة مول ممدوفا؛ وجن مموط أفريقي مما؛ وجورجي مما ايفاس ممم جورجي مما وأملاني مماو؛ وزامرتي مما؛ وزمرت م مايفو ؛
وس م ممسوفاكيا؛ والط م ممنتال؛ والط م ممويد؛ وسويطم م مرا؛ وش م مميسي؛ وصم م مريفيا؛ والص م ممأ؛ والعم م مراع؛ و ان م مما؛
و واتيمال؛ وفرنطما؛ والفسرتمأ؛ وفنميويال اولوريمة  -الرتوليفاريمةو؛ وقطمر؛ وكازاخطمتان؛ واليرسمي
الرسويل؛ وكندا؛ وكنمدا ايفاسمم اليايفمان وأسمواليا وكنمدا وولوريمة كوريما وسويطمرا والنمرويوو؛ وكويفما؛
وكمموت ديفموار؛ وكولومرتيمما؛ واليويم ؛ وكينيمما؛ ولتفيمما؛ ولي يمما؛ وليرتيمما؛ ومممايل؛ وماليييمما؛ واملتممرط؛
وامليطميل؛ واملمسيممة املتحممدة ل يطانيمما العظمم وسيرلنمدا ال مممالية؛ وميالممار؛ والنممرويو؛ والنمطمما؛
ونيرتممال؛ ونيوزيسنممدا؛ واهلنممد؛ ويتنتاريمما؛ ويتولنممدا؛ والوليممات املتحممدة األمريييممة؛ واليايفممان؛ واليايفممان
ايفاسم الرتسدان األعضاء ال راكة العامليمة ثموعمة المدول الطمرت و .وأدل يفرتيانمات أيضما كم مما
ال اد األورويب والس نة الدولية لسصسيب األمحر ومنظمة ظر األسسحة الييميائية.
 -31وعقممدت الس نممة اذامعممة ،الفمموة ممما  9إل  24ت مريا الثمماين/نوفم  13 ،اجتماع م ا
استعرض م م م خالهلم م مما أ يم م ممام التفاقيم م ممة ،ك م م م مم م ممادة عس م م م م م ممدة .وقم م ممدم الس نم م ممة تقريريتم م مما
 BWC/CONF.VIII/COW/CRP.1/Rev.1إل املم م م مؤمتر اذسط م م ممة العام م م ممة  23املعق م م ممودة 25
ت م م م مريا الثم م م مماين/نوفم  .وأ م م م مما امل م م م مؤمتر عسم م م م ما يفم م م ممالتقرير الم م م ممه سيصم م م ممدر يفوصم م م ممفه الوثيقم م م ممة
.BWC/CONF.VIII/COW/1
 -32وخممالل امل مؤمتر ،أجممررت ال مرئي سسطممسة ممما امل مماورات ممك الرمسيممة ،وسمماعد
ميطرون اثالت التالية:

عمسممه

اإلعالن الرمسي :الطفك يفووعة الدملي ااذيائرو
املطاعدة والتعاون :الطيد زايتد رستم امالييياو
العسم والتينولوجيا :الطيد لوران مامسي ان اسويطراو
قضايا التنفيه :الطفك مايي يفيونتينو اأملانياو
املادة الثالثة :الطفك يتكنان إسوادا رومان انييارا واو
املادة الطايفعة :الطفكة ألي

يتون افرنطا و

يفرن ممامو العم م املقرت م مل مما يف ممأ ال ممدورات وو ممدة دع ممم التنفي ممه :الط ممفكة تيلمين مما ج مما وا
ايفاكطتانو والطيد إيان ما كونفي اأسوالياو
 -33و تعقد ذنة الصيا ة أ جسطات رمسية.
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 -34وعقم ممدت ذنم ممة وثم ممائق التفم ممويا ثم ممالث جسطم ممات .واعتمم ممدت ذنم ممة وثم ممائق التفم ممويا،
جسطم ممتلا الثالثم ممة واألخم ممكة املعقم ممودة  23ت م مريا الثم مماين/نوفم  ،تقريريتم مما ال م موارد الوثيقم ممة
 BWC/CONF.VIII/CC/CRP.1ال ممه سيص ممدر يفوص ممفه الوثيق ممة  .BWC/CONF.VIII/CC/1وأ مما
املؤمتر عسم ا يفالتقرير.

هاء -الوثائق
 -35ترد قائممة يفوثمائق املمؤمتر املرفمق الثماين مه الوثيقمة اخلتاميمة .وويم الوثمائق املدرجمة
يت ممه القائم ممة متا ممة املوق م ال مرتيي لالتفاقي ممة  http://www.unog.ch/bwcوع مما ري ممق نظ ممام
الوثائق الرمسية لممم املتحدة . http://documents.un.org

ا  -اختتام أعما المؤتمر
 -36قمرر املمؤمتر ،جسطمته العامممة اخلتاميممة الرايفعمة والع مريا ،املعقمودة  25ت مريا الثمماين/
الف مموة م مما  4إل 8
ن مموفم  ،أن اجتم مماع ال ممدول األ م مرا لط ممنة  2017س مميُعقد جنيم م
كانون األول/ديطم .2017
 -37و اذسط م ممة نفط م مملا ،اعتم م ممد امل م مؤمتر يفتواف م ممق ااراء وثيقت م ممه اخلتامي م ممة ال م مواردة الوثيق م ممة
 ،BWC/CONF.VIII/CRP.2يفص مميتتلا املعدل ممة ش ممفويا ،وتض مممن ثالث ممة أجم مياء وم ممرفقأ ،عسم م
النحو التايل:
اذيء األول :تنظيم وأعمال املؤمتر
اذيء الثاين :اإلعالن اخلتامي
اذيء الثالا :القرارات والتوصيات
املرفق األول :جدول أعمال املؤمتر
املرفق الثاين :قائمة يفوثائق املؤمتر
 -38وخممالل اعتممماد التقريممر ،تطممتخدم سممورت اإلنيسيييممة كستممة عمم  .و تمموفر تروممة فوريممة
يفالستات الرمسية األخررت لممم املتحدة.

ثانيا -اإلعالن الختامي
ين ال ؤ ؤ ا ؤ ؤرا فؤ ؤؤي اتفاقيؤ ؤؤة اؤ ؤؤر اسؤ ؤؤتإ ات ينتؤ ؤؤا تخ ؤ ؤ ين ا سؤ ؤؤلإة
البيتريولوجيؤة لالبيولوجيؤؤةن التي ؤؤينية ،تؤ مير تلؤؤك ا سؤؤلإة ،التؤي اجتمعؤؤف فؤؤي جنيؤؤف
في الفترة من  7يلى  25تشرين الثؤاني/نوفمبر  2016السؤتعرا سؤير العمؤا باالتفاقيؤة،
تعلن رسميا:
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' '1اقتناعلا يفأن التفاقية أساسية لسطسم واألما الدوليأ؛
' '2عيملمما أيضم ا عسم العمم ممما أجم قيممق تقممدم فعممال لممو نمميع الطممالع العممام واليامم
رقايفة دولية صارمة وفعالة ،مبا ذلل ظر وإزالة وي أسسحة التمدمك ال مام ،
واقتناعلا يفأن الت ا ظر املنصوق عسيلا التفاقية ستيطر قيق يتها اهلد ؛
' '3تأكي ممديتا م مما جدي ممد فلمل مما أن التفاقي ممة ت ممي كم مالا مركرتم م ا ،وم مما تقتض ممي تنفي ممه
التفاقي ممة يفطريق ممة ش ممامسة ،وك ممهلل التيامل مما الراس ممخ مبقاص ممد ديرتاج ممة التفاقي ممة ووي م م
أ ياملا؛
' '4عيمل مما عسم م المتث ممال اليامم م ذميم م اللتيام ممات ال ممت تعل ممدت مما مبوج ممب التفاقي ممة
واعوافل مما يف ممأن ال ممدول األ مرا ال ممت ل متتث م للتياماهت مما املنص مموق عسيل مما التفاقي ممة
أ
تطرع ديات أساسية لرتقاء التفاقية ،شأهنا ذلل شمأن اسمتعمال أ مر
وق األسسحة الرتيويولوجية االرتيولوجيةو والتيطينية؛
' '5عيمل مما الثايفم م عسم م اس مترتعاد ا تم ممال اس ممتعمال األس ممسحة الرتيويولوجي ممة االرتيولوجي ممةو
والتيطينية استرتعادا تام ا ،رص ا عس مصسحة اإلنطانية ،واقتناعلما يفمأن اسمتعمال يتمه
األسسحة أمر ي مئي له الضمك اإلنطاين .ويؤكد املؤمتر عيم المدول األ مرا عسم إدانمة
استعمال أ جلة أ وق لسعوامم الرتيولوجيمة أو التيطمينات أل مراض أخمررت مك
األ راض الطسمية؛
' '6تأكيممديتا ممما جديممد أن اسممتعمال واسممتحداث وإنتمماج وخت مييا األسممسحة الرتيويولوجيممة
االرتيولوجيممةو والتيطممينية ظممور يفالفع م  ،م أ ممر ممما الظممرو  ،مبوجممب املممادة
األول ما التفاقية؛
' '7تعلديتا يفتيطك أوس ترتادل مميا لسمعدات واملواد واملعسومات العسمية والتينولوجية ما
أج استعمال العوام الرتيويولوجية االرتيولوجيةو والتيطينات لم راض الطسمية؛
' '8تأكيديتا ما جديد أن التفاقيمة بمب أن تنفمه يفطريقمة هتمد إل تفماد عرقسمة التنميمة
التفاقيممة أو التعمماون الممدويل ميممدان
القتصممادية أو التينولوجيممة لسممدول األ مرا
األن طة الرتيولوجية الطسمية؛
' '9اقتناعلمما يفممأن اإلريتمماط جبميم أشممياله ومظممايتر وأيم ا كانم يفواعثممه فعم يرتتضممه اثتمم
الممدويل ويسفظممه ،ويفممال قسقلمما إزاء التلديممد الممه ي مميسه اإلريتمماط الرتيولمموجي ،وعيملمما
عسم منم اإلريتمايفيأ مما اسمتحداث أو إنتماج أو ختمييا أو اقتنماء أو فمم أو اسمتعمال
العوامم والتيطممينات الرتيولوجيممة أو املعممدات أو وسممائ إيصممال العوامم أو التيطممينات
أل راض ك سسمية ،أ ر مما الظمرو ؛ وعيملما عسم مضماعفة اذلمود الراميمة
إل التصممد هلممها التلديممد املتيايممد ،واعوافلمما مبطممااة التنفيممه اليامم والفعممال لالتفاقيممة
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وذمي م ق مرارات األمممم املتحممدة ذات الصممسة ،مث م ق مرار اذمعيممة العامممة لممممم املتحممدة
 ،288/60فضالا عا قرار جمس األما التايف لممم املتحدة 1540؛

' '10تر يرتلا يفالدول اخلم ع رة الت أودع صيو تصديقلا أو انضماملا أو خالفتلما منمه
املؤمتر الستعراضي الطايف  ،وتأكيديتا ما جديد عس أن مطااة التفاقية الفعالمة الطمسم
متتعيز ممما خممالل النضمممام العمماملي إل التفاقيممة ،ونممداءيتا إل املمموقعأ
واألممما الممدوليأ سم َّ
لستصممديق عس م التفاقيممة وإل الممدول األخممررت ممك األ مرا لالنضمممام إليلمما دون مييممد ممما
التأخك؛

' '11اعوافلا يفأن قيق أيتدا التفاقيمة سمييون أكثمر فعاليمة عما ريمق زيمادة الموعي العمام
مبطااتلا ،وعا ريق التعماون مم املنظممات اإلقسيميمة والدوليمة ذات الصمسة ،مت مي ا مم
ولية ك منلا ،والتياملا يفتعييي يتها التعاون؛
' '12اعوافل مما يف ممالنظر املط ممائ احمل ممددة
املنصوق عسيه املادة الثانية ع رة.

اس ممتعراض س ممك العمم م يفالتفاقي ممة عسم م النح ممو

ألف -المادة ا لى
 -1يؤك ممد امل مؤمتر جم ممددا أاي ممة امل ممادة األول ليوهن مما ممدد نط مماع التفاقي ممة .ويعس مما امل مؤمتر أن
التفاقيممة شممامسة نطاقلمما وأن املممادة األول تتطممي يف ممي ل ل مرت فيممه وي م العوام م اذرثوميممة
و كيتمما ممما العوام م الرتيولوجيممة والتيطممينات املخسقممة أو احملم َّمورة رتيعي ما أو اصممطناعيا ،فض مالا عمما
العناصممر امليونممة هلمما ،يفصممر النظممر عمما من ممئلا و ريقممة إنتاجلمما وممما إذا كانم تممؤثر أم ل عسم
اإلنط ممان وا يم موان والنرت ممات ،ويف مماألنواع واليمي ممات ال ممت ل مم م ر هل مما أل مراض الوقاي ممة أو ا ماي ممة
أو كيتا ما األ راض الطسمية.
 -2ويؤكد املمؤمتر مما جديمد أن املمادة األول تنطرتمق عسم ويم التطمورات العسميمة والتينولوجيمة
جمالت عسوم ا ياة و كيتا ما اثالت العسمية ذات الصسة يفالتفاقية.
 -3ويؤكممد امل مؤمتر ممما جديممد أن اسممتعمال الممدول األ مرا يفممأ وسمميسة و م أ ممرو
العوامم اذرثوميممة أو العوامم الرتيولوجيممة األخممررت أو التيطممينات ،عسم لممو ل يتطممق مم أ مراض
الوقاية أو ا ماية أو كيتما مما األ مراض الطمسمية ،يتمو فعمالا انتلما لسممادة األول .ويؤكمد املمؤمتر
ما جديد التعلد املنصوق عسيه املادة األول يفعدم اإلقمدام أيفمدا ،أ مر مما الظمرو ،
عس استحداث أو إنتاج أو ختييا أو القيام ،يفطريقة أخررت ،يفاقتنماء أو فمم أسمسحة أو معمدات
أو وسم ممائ إيصم ممال مصم ممممة لسم ممتعمال تسم ممل العوام م م أو التيطم ممينات أل م مراض عدائيم ممة أو
النياعات املطسحة ما أج استرتعاد إميانية اسمتعماهلا متامم ا وإل األيفمد .ويؤكمد املمؤمتر عميم المدول
األ را عس إدانمة اسمتعمال أ جلمة أ وقم لسعوامم الرتيولوجيمة أو التيطمينات أل مراض
أخررت ك األ راض الطسمية.
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 -4ويال ممم املمؤمتر أن الت ريممب الممه ينطممو عسم إ ممالع مطمرترتات مرضممية أو تيطممينات
مضرة يفالرت ر وا يوانات والنرتاتات اذو دون أن ييون هلا م ر أل راض الوقايمة أو ا مايمة أو
كيتا ما األ راض الطسمية انتلا أل يام املادة األول.

باء -المادة الثانية
 -5يؤكممد امل مؤمتر ممما جديممد ،يفالنط مرتة أليممة دولممة تصممدع عس م التفاقيممة أو تنضممم إليلمما ،أن
إ از عمسية التدمك أو التحوي إل األ راض الطسمية احملمددة املمادة الثانيمة يمتم عنمد النضممام
إل التفاقية أو التصديق عسيلا.
 -6وي دد املؤمتر عس أن الدول بب أن تتخه وي تدايفك الطالمة واألما الالزمة ماية
الطيان والرتيئة ،مبا فيلا ا يوانات والنرتاتات ،عنمد القيمام يفعمسيمة التمدمك و/أو التحويم املمهكورة.
وي ممدد امل مؤمتر أيض ما عس م أن يتممه الممدول األ مرا ينرتتممي أن تقممدم معسومممات مالئمممة إل وي م
الدول األ را عا ريق ترتادل املعسومات اتدايفك يفناء الثقة ،الستمارة واوو.
 -7وير ممب امل مؤمتر يفالرتيانممات الممت قممدمتلا الممدول األ مرا  ،واأل مرا املنضمممة واملصممدقة
مديث ا ،والممت تفيممد يفأهنما ل متتسممل عوامم أو تيطممينات أو أسمسحة أو معممدات أو وسممائ إيصممال
ظورة مبوجب املادة األول ما التفاقية.

جيم -المادة الثالثة
 -8يؤكممد امل مؤمتر ممما جديممد أن املممادة الثالثممة شممامسة مبمما ييفممي لتتطيممة أ متسممق كممان عس م
الصعيد الدويل أو الو ين أو دون الو ين.
 -9ويممدعو امل مؤمتر وي م الممدول األ مرا إل اختمماذ تممدايفك مناس مرتة ،مبمما ذلممل فممرض ض موايف
و نيممة فعال ممة عس م الص ممادرات لتنفي ممه يت ممه امل ممادة ،وذلممل لستأك ممد م مما ع ممدم ت ممرخيص عمسي ممات النق م
املرتاشرة و ك املرتاشمرة ذات الصمسة يفالتفاقيمة إل أ مطمتفيد كمان ،إل إذا كمان القصمد يتمو السمتعمال
أل راض ك ظورة مبوجب التفاقية.
 -10ويؤكد املؤمتر ما جديد أن عس الدول األ را أل تطتخدم أ يام يتمه املمادة لفمرض
قيممود و/أو ممدود عس م عمسيممات نق م املعممار العسميممة والتينولوجيمما واملعممدات وامل مواد املنصمموق
عسيلا املادة العاشرة أل راض تتفق م أيتدا التفاقية وأ ياملا.

دا  -المادة الرابعة
 -11يؤكد املؤمتر ما جديد التيام الدول األ را يفاختاذ التدايفك الو نيمة الالزممة مبوجمب يتمه
املادة .ويؤكد املؤمتر ما جديمد أيضم ا أن مما شمأن إصمدار وتنفيمه التمدايفك الو نيمة الالزممة مبوجمب
يته املادة ،وفق ا إلجراءاهتما الدسمتورية ،أن يعميز فعاليمة التفاقيمة .و يتمها الطمياع ،يليمب املمؤمتر
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يفالممدول األ مرا أن تعتمممد ،وفق م ا لعمسياهتمما الدسممتورية ،تممدايفك ت مريعية وإداريممة وقضممائية وتممدايفك
أخررت ،ومنلا ت ريعات جنائية ،الترض منلا:
أن تعيز تنفيه التفاقية سي ا وتضما ظر ومن استحداث أو إنتاج أو ختييا
اأو
أو اقتنمماء أو فممم العوامم والتيطممينات واألسممسحة واملعممدات ووسممائ اإليصممال احملممددة املممادة
األول ما التفاقية؛
اطو أن تنطرتمق داخم إقسيملما أو م وليتلما أو سميطرهتا أ ميمان وأن تنطرتممق،
إن كممان ذلممل ممينما دسممتوريا ومطايفقما لسقممانون الممدويل ،عسم اإلجمراءات الممت يتخممهيتا أ ميممان
أشخاق رتيعيون أو اعترتاريون حيمسون جنطيتلا؛
اجو أن تضممما سممالمة وأممما العوامم اذرثوميممة أو كيتمما ممما العوامم الرتيولوجيممة أو
املرخص يفه وإزالمة يتمه
التيطينات املخت ات واملن آت وخالل عمسية النق ملن الوصول ك َّ
العوام أو التيطينات.
يتممها الصممدد ،وييممرر نممداء إل
 -12وير ممب املمؤمتر يفالتممدايفك الممت اختممههتا الممدول األ مرا
تتخممه يفعممد أ تمدايفك ضممرورية لتفعم ذلممل دون تمأخك .وي م املمؤمتر الممدول
أ دولمة ممر
األ مرا عسم أن تقممدم إل إدارة األمممم املتحممدة ل ممؤون نمميع الطممالع معسومممات مناسمرتة عمما أ
تدايفك اختههتا فضالا عا أ معسومات أخررت مفيدة يف أن تنفيهيتا.
 -13ويال مم املمؤمتر أايممة تمدايفك التنفيمه الو نيممة ،طمب القتضماء ،وفقما لسعمسيمة الدسممتورية
لي دولة ر  ،يفتية:
اأو

تنفيه معايك اإلدارة الطوعية املتعسقة يفالطالمة الرتيولوجية واألما الرتيولوجي؛

اطو ت م م ي النظ ممر وض م م ترتيرت ممات مالئم ممة لتعيي ممي ال مموعي أوس مما امللني ممأ
املعنيأ القطاعأ اخلاق والعام و وي األن طة العسمية واإلدارية ذات الصسة؛
اجو تعيي ممي وع ممي الع ممامسأ جم ممال العس مموم الرتيولوجي ممة يفالتيام ممات ال ممدول األ م مرا
مبوجب التفاقية ،فضالا عا الت ريعات الو نية واملرتادئ التوجيلية ذات الصسة؛

ادو تعييممي تطمموير يف مرامو تدريرتيممة وتعسيميممة لس لممات الممت يطمممح هلمما يفالوصممول إل
العوام م الرتيولوجيممة والتيطممينات ذات الصممسة يفالتفاقيممة ولس لممات الممت متتسممل املعرفممة أو القممدرة
عس تتيك يته العوام والتيطينات؛
ايتمو ت م ي المموويو لثقافممة املطمؤولية أوسمما امللنيممأ المو نيأ ذو الصممسة ولستطمموع
وض مدونات لقواعد الطسو واعتماديتا وإصداريتا؛
اوو تعييي أساليب وقمدرات مراقرتمة تف مي األممراض عسم الصمعيد المو ين واإلقسيممي
والممدويل وك ممفه ،مم اإلشممارة إل أن السموائح الصممحية الدوليممة ا2005و ملمممة لرتنمماء القممدرة عسم
من انت ار األمراض عس الصعيد الدويل وا ماية منه ومراقرتته والتصد له؛
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ازو منم م أ ممر م مما اس ممتحداث أو إنت مماج أو ختم مييا أو القي ممام ،يفطريق ممة أخ ممررت
و أ مر ممما الظممرو  ،يفاقتنماء أو فممم أو نقم أو ويم واسممتعمال العوامم والتيطممينات
أو املعدات الرتيولوجية أو وسائ إيصاهلا أل راض ك سسمية.
 -14و يتممها الصممدد ،ير ممب امل مؤمتر يفاملطمماعدة املتصممسة يفاملممادة الرايفعممة الممت قُممدم يفالفع م
وي م الممدول األ مرا عسم تقممد املطمماعدة ،عنممد الطسممب ،إل الممدول األ مرا األخممررت ،إن
كان تطتطي ذلل.
 -15وي م امل مؤمتر كممهلل الممدول األ مرا الممت تعممأ يفعممد جلممة اتصممال و نيممة لتنطمميق
التنفيه الو ين لالتفاقية والتصال يفالدول األ را األخررت واملنظممات الدوليمة ذات الصمسة عسم
أن تفع ذلل وفقا لتوصية املؤمتر الستعراضي الطادي.
 -16ويؤك ممد املم مؤمتر م مما جدي ممد أن التفاقي ممة ظ ممر فعسيم ما اس ممتعمال األس ممسحة الرتيويولوجي ممة
االرتيولوجيةو والتيطينية وي األ وال.

 -17ويممهكر امل مؤمتر يفق مرار جمس م األممما الت مايف لممممم املتحممدة 1540ا2004و الممه يفممرض
التيامممات عسم ويم الممدول ويتفممق مم أ يممام التفاقيممة .ويال ممم املمؤمتر أن القمرار  1540يؤكممد
تأيي م ممد لسمعايت م ممدات املتع م ممددة األ م م مرا ال م ممت ترم م ممي إل إزال م ممة األس م ممسحة النووي م ممة أو الييميائي م ممة
تسمل املعايتمدات
أو الرتيولوجية أو من انت اريتا ،كما يال م أاية قيمام ويم المدول األ مرا
يفتنفيممهيتا عسم لممو كامم ممما أجم تعييممي السممتقرار الممدويل .ويال ممم املمؤمتر أيضما أن املعسومممات
الممت تقممدملا الممدول إل األمممم املتحممدة وفق م ا لسق مرار  1540يمما أن تمموفر مصممدرا مفيممدا لسممدول
األ را لسوفاء يفالتياماهتا مبوجب يته املادة.

هاء -المادة الخام ة
 -18يؤكد املؤمتر ما جديد ما يسي:
أن يتممه املممادة تمموفر إ ممارا مناسمرت ا لسممدول األ مرا لست مماور والتعمماون ممما أجم
اأو
أ م يسة قد تطرأ فيما يتص د التفاقيمة أو تطرتيمق أ ياملما ،و سمب ا صمول عسم
إيضا ات يف أهنا؛
اطو أن عس أ دولة ر تترتأ يتمه امل ميسة أن تطمتخدم ،كقاعمدة عاممة ،يتمها
اإل ار ملعاذة يته امل يسة و سلا؛
اجو أن عس المدول األ مرا أن تقمدم ردا مددا ومناسمرت ا مما يما التوقيم عسم
أ قسق يف أن المتثال ييعم دوث خرع للتياماهتا مبوجب التفاقية.
 -19ويؤكممد امل مؤمتر ممما جديممد أن إج مراءات الت مماور املتفممق عسيلمما امل مؤمتريا الستعراضمميأ الثمماين
والثالا ل تيال صا ة لتطتخدملا المدول األ مرا لست ماور والتعماون عممالا مه املمادة .ويؤكمد املمؤمتر
ممما جديممد أن ذلممل الت مماور والتعمماون يمما أن يتممما أيضم ا عسم الصممعيديا الثنممائي واملتعممدد األ مرا ،
أو ما خالل إجراءات دولية مناسرتة أخررت إ ار األمم املتحدة ووفقا مليثاقلا.
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 -20وحيممي امل مؤمتر عسم م ا يفاملرتممادرات الممت اختممههتا الممدول األ مرا ممما أج م تعييممي يفنمماء الثقممة
مبوجب التفاقية.
 -21وي ممدد امل مؤمتر عس م ضممرورة تعام م وي م الممدول األ مرا يففعاليممة م م املطممائ املتعسقممة
يفالمتثممال .و يتممها الصممدد ،اتفق م الممدول األ مرا عس م تقممد رد ممدد ومناسممب ممما يمما
التوقي عس أ قسق يف أن المتثال ييعم دوث خرع للتياماهتا مبوجب التفاقيمة .وينرتتمي أن
تُقدَّم يته الردود وفق ا لإلجراءات الت اتفق عسيلا املؤمتر الستعراضمي الثماين والمت واصم تطويريتما
امل مؤمتر الستعراضممي الثالمما .وييممرر امل مؤمتر سرتممه يفممأن تُقممدَّم املعسومممات املتعسقممة ممه اذلممود إل
املؤمترات الستعراضية.
 -22وي دد املؤمتر عس أاية ترتادل املعسومات فيما يفأ المدول األ مرا مما خمالل تمدايفك يفنماء
الثقة املتفق عسيلا املمؤمتريا الستعراضميأ الثماين والثالما .وير مب املمؤمتر يفعمسيمة ترتمادل املعسوممات
تعييي ال فافية ويفناء الثقة .
الت مت مبوجب يته التدايفك ويال م أن ذلل قد أسلم
 -23ويممدر املمؤمتر ا اجممة املسحممة إل زيممادة عممدد الممدول األ مرا الممت ت ممار تممدايفك يفنمماء
الثقممة ويليممب جبميم الممدول األ مرا أن ت ممار سممنويا .ويال ممم املمؤمتر أن النطمرتة املئويممة لسممدول
األ مرا الممت قممدم تممدايفكيتا لرتنمماء الثقممة تعممر سممورت زيممادة ضممئيسة منممه امل مؤمتر الستعراضممي
الطايف  .وي دد املؤمتر عس أاية زيادة تدايفك يفناء الثقة ومواصسة امل اركة فيلا.
إعممداد تقممارير
 -24ويممدر امل مؤمتر الصممعويفات التقنيممة الممت واجلتلمما يفعمما الممدول األ مرا
كامسمة ومناسمرتة مما يمما التوقيم  .وحيمما املمؤمتر الممدول األ مرا الممت تطمتطي تقممد املطمماعدة
والممدعم التقنيممأ عسم تقممد لما إل الممدول األ مرا الممت تطسممب إليممه مطمماعدهتا إلعممداد تقاريريتمما
الطممنوية املتعسقممة يفتممدايفك يفنمماء الثقممة ،وذلممل ممما خممالل التممدريب أو سقممات العم م عس م س مرتي
ديا استمارات تدايفك يفناء الثقة.
املثال .وحيي املؤمتر عسم ا يفقرار املؤمتر الستعراضي الطايف

 -25ويال ممم امل مؤمتر الر رتممة جع م تممدايفك يفنمماء الثقممة أيطممر اسممتعمالا وي ممدد عس م ضممرورة
ضمان أهنا تتيح معسومات وجيلة ومالئمة لسدول األ را .
 -26وي ممهكر املم مؤمتر يف ممأن املم مؤمتر الستعراض ممي الثال مما واف ممق "عسم م أن ي ممتم ترت ممادل املعسوم ممات
والرتيانات ،يفاستعمال الستمارات املنقحة ،وإرساهلا إل إدارة األمم املتحمدة ل مؤون نميع الطمالع
موعد ل يت اوز  15نيطان/أيفري عس أسماي سمنو " .ويؤكمد املمؤمتر مما جديمد أن الرتيانمات
املقدمممة إ ممار الترتممادل الطممنو لسمعسومممات ينرتتممي أن تُقممدَّم إل و ممدة دعممم التنفيممه ميتممب
األمم املتحدة ل ؤون نيع الطالع وإتا تلا عس الفمور إليوونيما ذميم المدول األ مرا  .ويمهكر
عمممم أو تُتمماع إل يفممإذن ص مريح ممما
امل مؤمتر يفممأن املعسومممات الممت تقممدملا دولممة ممر ل ينرتتممي أل تُ َّ
تسل الدولة الطر  .ويال م املؤمتر كون يفعما المدول األ مرا جعسم املعسوممات المت تقمدملا
متا ة لس ملور .
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ا  -المادة ال ادسة
 -27يال م املؤمتر أن أ يام يته املادة ُحيتو ا.
 -28وي دد املؤمتر عس يم املمادة الطادسمة المه يمنص عسم أن يتمه ال ميورت ينرتتمي أن
تتضما وي األدلة املمينة الت تثرت صحتلا .وي مدد عسم أن اإلجمراءات املنصموق عسيلما
املممادة الطادسممة ينرتتممي أن تنفممه حبطمما نيممة ضممما نطمماع التفاقيممة ،شممأهنا ذلممل شممأن وي م
األ يام واإلجراءات املنصوق عسيلا التفاقية.
 -29ويدعو املؤمتر جمس األما إل القيام مبا يسي:
اخت مماذ أ

أن ينظ ممر ف ممورا أ ش مميورت تق ممدم مبوج ممب يت ممه امل ممادة وي ممرع
اأو
تدايفك يرايتا ضرورية لستحقيق ال يورت وفقا لسميثاع؛
اطو أن يطس م ممب إل األم م ممأ الع م ممام لمم م ممم املتح م ممدة ،إن رأرت ذل م ممل ض م ممروريا ووفق م ما
لسقمرار  620الممه اختممه سممنة  ،1988التحقيممق ادعمماءات اسممتعمال األسممسحة ،يفالسممتناد
إل املرتادئ التوجيلية واإلجراءات التقنية الواردة املرفق األول لوثيقة األمم املتحدة A/44/561؛
اجو أن يرتسم كم دولمة ممر يفنتمائو أ قيمق يمتم ال ممروع فيمه مبوجمب يتمه املممادة
وأن ينظر فورا اختاذ أ إجراء مناسب سخر قد ييون ضروري ا.
 -30ويؤكد املؤمتر ما جديد اتفاع الدول األ مرا عسم الت ماور ،يفنماءا عسم سمب أ دولمة
ر  ،يف أن ادعاءات استعمال أو التلديد يفاستعمال األسسحة الرتيولوجيمة أو التيطمينية .ويؤكمد
املؤمتر ما جديد تعلد ك دولة ر يفالتعاون إجراء أ قيقات يرتدؤيتا جمس األما.
أن تنظمر
حبق الدول األ را
 -31ويال م املؤمتر أن اإلجراء املرتأ يته املادة ل
جمتمعممة ممالت عممدم المتث ممال امليعمموم أل ي ممام التفاقيممة و أن تتخ ممه الق مرارات املناس مرتة وفق م ا
مليثاع األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل الواجرتة التطرتيق.

زاي -المادة ال ابعة
 -32يال م املؤمتر يفارتياع أن يته األ يام يتم ال ت اج ا.
 -33ويؤكممد امل مؤمتر ممما جديممد أن اثتم م الممدويل ينرتتممي أن تيممون مطممتعدا ملواجلممة يتممه ا ممالت
قرتم م ممدوثلا يفوقم م ويم م وإلرس ممال املط مماعدة الطارئم مة ال ممة اس ممتعمال األس ممسحة الرتيويولوجي ممة
االرتيولوجيم ممةو أو التيطم ممينية ،وكم ممهلل لتقم ممد املطم مماعدة ،مبم مما فيلم مما املطم مماعدة اإلنطم ممانية واملطم مماعدات
األخررت ،إل الدولة الطر الت تطسرتلا.
 -34وحي ممي امل مؤمتر عسم م ا حبال ممة تف ممي ف ممكوي إيرت ممول املأس مماوية ا2015/2014و ممرط
املنطممق معاذممة تف ممي
أفريقيمما الممت أيفممرزت أايممة الي م الط مري والتصممد الفممور والفعممال و َّ
الممة السممتعمال
األم مراض املعديممة ،ويممدر يفممأن يتممه العترتممارات سممتيون ذات صممسة كممهلل
امليعوم لمسسحة الرتيولوجية أو التيطينية ،األمر اله قد يطرع ديات إضافية.
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ال تقد لا ،ينرتتي النظر فيلا عس وجمه الطمرعة
 -35ويررت املؤمتر أن سرتات املطاعدة،
والسممت ايفة هلمما يفطريقممة مناس مرتة .ونظ مرا لسضممرورات اإلنطممانية ،ي م امل مؤمتر ،يتممها الطممياع،
الممدول األ مرا الممت تطممتطي تقممد مطمماعدة ارئممة الوقم املناسممب عسم تقممد لا إذا ُسِممب
منلا ذلل ريثما ينظر جمس األما اختاذ قرار ها ال أن.
 -36ويط ممسم املم مؤمتر يف ممأن ال ممدول األ م مرا تتحمم م مط ممؤولية تق ممد املط مماعدة والتنط مميق مم م
الممة السممتعمال امليعمموم ألسممسحة يفيولوجيممة أو تيطممينية .ويؤكممد املمؤمتر
املنظمممات ذات الصممسة
ما جديد تعلد ك دولة ر يفتقمد املطماعدة أو دعمم تقمد لا وفقم ا مليثماع األممم املتحمدة إل
أ دولة ر تطسب ذلل ،إن قرر جمس األما أن تسل الدولة الطر قد تعرض خلطر ناتو
عا دوث انتلا لالتفاقية.
ممال ال ت مماج ممه امل ممادة ،أن تق مموم يف ممدور
 -37وي ممررت املم مؤمتر أن يفإمي ممان األم ممم املتح ممدة،
تنطيقي توفك املطاعدة وتطسيملا ،مبطاعدة ما الدول األ مرا  ،وكمهلل مما املنظممات ا يوميمة
الدوليممة املناسمرتة ،وفقما لوليممة كم منلمما ،مثم منظمممة الصممحة العامليممة ،واملنظمممة العامليممة لصممحة ا يموان،
ومنظمة األ هية واليراعة لممم املتحدة االفاوو ،والتفاقية الدولية ماية النرتاتات.
 -38ويممدر امل مؤمتر أن ممة ممديات تواج ممه وض م ت ممدايفك فعال ممة لتق ممد املط مماعدة والتنط مميق م م
املنظمممات الدوليممة ذات الصممسة يفتيممة التصممد لسممتعمال سممالع يفيولمموجي أو تيطمميين .ويم ز املمؤمتر
أاي ممة تنطم مميق عمسي ممة تقم ممد املط مماعدة املناس م مرتة ،مبم مما فيل مما اخل م م ة ،واملعسوم ممات ،ومعم ممدات ا مايم ممة
والي م والتطلممك والوقايممة ،واملعممدات الطرتيممة و كيتمما ممما املعممدات الممت قممد تسمميم ملطمماعدة الممدول
الة تعرض دولة ر لسخطمر نتي مة انتلما لالتفاقيمة .ويال مم املمؤمتر أيضم ا ا اجمة
األ را
إل إج مراء لسمطمماعدة يمما ممما خاللممه تقممد املطمماعدة الطارئممة الوق م املناسممب ،مبمما ذلممل
ديد أفض لسمعسومات الت يا ا صول عسيلا يف أن أنمواع املطماعدة المت قمد تيمون متا مة مما
أج كفالة است ايفة فورية و الوق املناسب الت الطوارئ واملطاعدة اإلنطمانية مما جانمب
الدول األ را  ،إذا سب إليلا ذلل ال استعمال األسسحة الرتيولوجية.
 -39ويوافق املؤمتر عس أن األمم املتحدة ومنظمات دولية أخررت ينلا أيضما أن تمؤد دورا
يتامم م ا تنط مميق وتعرتئ ممة وتط ممسيم ال ممدعم واملط مماعدة املطس م مويفأ .و يت ممها الص ممدد ،ينرتت ممي ،عن ممد
القتضاء ويفناءا عس سب الدولة الطر املعنية ،ديد واستعمال قدرات وخ ات األمم املتحدة
واملنظمات الدولية ذات الصسة ،إ ار ولية ك منلا.
 -40ويال ممم امل مؤمتر أن تأيتممب الممدول األ مرا عس م الصممعيد الممو ين وقممدراهتا تطمملم أيض ما
مرتاشرة تيويا القدرات الدولية عس مواجلة الت تف ي األممراض ،مبما فيلما األممراض المت
يعود سرترتلا إل الستعمال امليعوم لمسسحة الرتيولوجية أو التيطينية ،والتحقيق يتمه ا مالت
والتخفي ما و أهتا.
 -41ويال ممم امل مؤمتر أن يتممه القممدرات يمما أن تطمملم أيض ما متيممأ الممدول األ مرا ممما
ديد ال تياجات ما املطماعدة مبييمد مما الوضموع .ويقمر املمؤمتر أن يفنماء القمدرات عسم الصمعيديا
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الو ين والدويل أكثر الضرورات إ ا ا لتحطأ وتعييي قدرة الدول األ را عسم ك م ادعماءات
استعمال أو التلديد يفاستعمال األسسحة الرتيولوجية والتصد هلا يفطرعة وفعالية.
 -42ويال م املؤمتر أن تأيتب الدول األ را عس الصعيد الو ين يطلم تعييي القمدرات
الدولية عس التصد الت تف ي األمراض والتحقيق فيلا والتخفي ما و أهتا ،لينه ي دد
عس أن ذلل ينرتتي أل يُفرض ك ر مطرتق إما لتقد املطاعدة أو لتسقيلا.

 -43وي ممك املم مؤمتر إل وج ممود فم موارع فيم مما يف ممأ ال ممدول األ م مرا م مما ي مما مط ممتورت لويت مما
وقممدراهتا وموارديتمما الو نيممة وأن يتممه الف موارع قممد تممؤثر مرتاشممرة عس م القممدرة الو نيممة والدوليممة عس م
املمؤمتر المدول المت
التصد يف ي فعال لستعمال ميعوم لطالع يفيولوجي أو تيطيين .وي
تطممتطي تقممد املطمماعدة جمممال يفنمماء القممدرات عس م أن تقممدملا إل الممدول األ مرا األخممررت،
يفناءا عس سرتلا ،لرتناء القدرات اخلاصة ا.

 -44ويال م املؤمتر اجة الدول األ مرا إل العمم عسم الصمعيد المو ين يف مي م مو ،
طممب القتضمماء ،ووفقما لسظممرو اخلاصممة يفي م منلمما ،عس م طممأ الق موانأ واألنظمممة الو نيممة،
وقدراهتا عس مراقرتة األمراض وك مفلا مما أجم ديمد وتأكيمد سمرتب تف مي األممراض والتعماون،
عنممد الطسممب ،ممما أجم يفنمماء قممدرة الممدول األ مرا األخممررت .ويال ممم املمؤمتر أن السموائح الصممحية
الدولي ممة ا2005و ملم ممة لرتن مماء الق ممدرات م مما أج م من م انت ممار األم مراض عس م الص ممعيد ال ممدويل
وا ماية منه ومراقرتته والتصد له؛ ويته األيتدا تتماش م أيتدا التفاقية .
 -45وفيممما خيممص تقممد املطمماعدة والتنطمميق م م املنظمممات ذات الصممسة يفنمماءا عس م سممب أيممة
الممة السمتعمال امليعمموم لمسممسحة الرتيولوجيممة أو التيطمينية ،تقممر الممدول األ مرا
دولمة ممر
يتممها الصممدد يفممأن القضممايا الصممحية واألمنيممة موايفطممة عسم الصممعيديا الممو ين والممدويل .ويطممس
امل مؤمتر الضمموء عس م أايممة السممتمرار اختمماذ مرتممادرات يتممها اثممال عمما ريممق التعمماون الفعممال
وإقامة شراكات مطتدامة .ويال م املؤمتر أاية ضمان فعالية اذلمود املرتهولمة يفصمر النظمر عمما
إذا تف ي مرض ما األمراض مدث يفصمورة رتيعيمة أو ُسمرتب يفطريقمة متعممدة ،وتتطيمة األممراض
والتيطممينات الممت يمما أن تُسحممق ضممررا يفالرت ممر أو ا يوانممات أو النرتاتممات أو الرتيئممة .ويقممر امل مؤمتر
أيض م ا يفضممرورة ت موافر القممدرات الالزمممة قرتم أن تن ممأ ا اجممة إليلمما ممما أجم ك م أ اسممتعمال
ميعوم لطالع يفيولوجي أو تيطيين والتصد له يفطرعة وفعالية والتخسص ما سثار .
 -46وير ب املؤمتر يفاملناق ات الت جرت خالل عمسية ما يفأ الدورات وي دد عسم ضمرورة
الرتناء عس يته املناق ات وال العمسية املقرتسمة ملما يفمأ المدورات مما أجم مواصمسة تفعيم أ يمام
املادة الطايفعة.
 -47ويؤي ممد املم مؤمتر إن مماء قاع ممدة يفيان ممات مفتو ممة أم ممام ويم م ال ممدول األ م مرا لتيط ممك تق ممد
املطاعدة إ ار املادة الطايفعة .والترض ما قاعدة الرتيانمات يتمه يتمو أن تيمون سمرتيالا لسمطماعدة
عس تنفيه املادة الطايفعة ما التفاقية وإتا ة التوفيق يفأ عروض و سرتات مطاعدة ددة.
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اء -المادة الثامنة
يفروتوكمول جنيم لطمنة  1925أن تفمي يفالتياماهتما
 -48يليب املؤمتر جبميم المدول األ مرا
الممت أخممههتا عس م عاتقلمما مبقتض م ذلممل ال وتوكممول وحيمما وي م الممدول الممت ليط م يفعممد أ راف ما
ال وتوكول عس النضمام إليه دون تأخك.
 -49ويقر املؤمتر يفأن التفاقيمة ويفروتوكمول جنيم لطمنة  ،1925المه حيظمر أن تُطمتخدم
ا رط التازات اخلانقة أو الطامة أو كيتما مما التمازات ،وأسماليب ا مرط الرتيويولوجيمة ،ييمم
فطممر أ شمميء وارد التفاقيممة عسم أنممه حيممد
كم منلممما ااخممر .ويؤكممد املمؤمتر ممما جديممد أل يُ َّ
أو ينتقص يفأ ال ما اللتيامات الت أخمههتا أ دولمة عسم عاتقلما مبوجمب يفروتوكمول جنيم
لطنة .1925
 -50وي دد املؤمتر عس أاية سحب وي التحفظات ذات الصمسة يفالتفاقيمة عسم يفروتوكمول
جني لطنة .1925
 -51ويم ممهكر امل م مؤمتر يفم مماإلجراءات الم ممت اختم ممههتا الم ممدول األ م مرا لطم ممحب فظاهتم مما املتعسقم ممة
يفالتفاقية عس يفروتوكول جنيم لطمنة  ،1925ويليمب يفالمدول األ مرا المت مما زالم تتمطمل
يفتحفظات وجيلة عس يفروتوكول جني لطنة  1925أن تطحب تسل التحفظات وختطر اذلة
الوديعة ل وتوكول جني لطنة  1925يفهلل ،دون إيفطاء.
 -52وي ممدد املمؤمتر عسم أن التحفظممات املتعسقممة يفالنتقممام عمما ريممق اسممتعمال أ ممما املمواد
احملظ ممورة مبوج ممب التفاقي ممة ،وإن كان م م م ممرو ة ،تتع ممارض كسي م م ا م م م ا ظ ممر املطس ممق وال ممام
لستحداث وإنتاج وختييا واقتناء و فم األسسحة الرتيويولوجية االرتيولوجيةو والتيطينية ،د
استرتعاد إميانية استعماهلا استرتعادا كامالا وإل األيفد.
 -53ويليب املؤمتر يفالدول األ را الت ما زال تتمطل يفالتحفظات املتصمسة يفالتفاقيمة أن
ُتر استعراضات و نية لسنظر يته املطألة د اإلسراع يفطحب يته التحفظات.
 -54ويال م املؤمتر أن سليمة التحقيمق التايفعمة لمممأ العمام ،املرتيَّنمة الوثيقمة  A/44/561والمت
م ممالت
أقرهت م مما اذمعي م ممة العام م ممة قراريت م مما  ،57/45متثم م م سلي م ممة مؤسط م ممية دولي م ممة لستحقي م ممق
السممتعمال امليعمموم لمسممسحة الرتيولوجيممة أو التيطممينية .وي ممك املمؤمتر إل املرتممادرات الو نيممة الراميممة
إل توفك التدريب املالئم لسخ اء الهيا يا أن يدعموا سلية التحقيق التايفعة لممأ العام .

اء -المادة التاسعة
 -55يؤك ممد املم مؤمتر م مما جدي ممد أن يت ممه امل ممادة ممدد اهل ممد املع ممو يف ممه واملتمثم م
األسسحة الييميائية ظرا فعالا.
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 -56وير ب املؤمتر يفيمون اتفاقيمة ظمر اسمتحداث وإنتماج وختمييا واسمتعمال األسمسحة الييميائيمة
وت ممدمك تس ممل األس ممسحة دخس م م ي ممي النف مماذ  29نيط ممان/أيفري  1997وك ممون  192ص مميا م مما
صمميو التصممديق أو النضمممام قممد أودع مما اان لممدرت األمممم املتحممدة .ويليممب املمؤمتر جبميم الممدول
الت تصدع عس التفاقية أو تنضم إليلا يفعد أن تفع ذلل دون تأخك.
 -57ويال ممم امل مؤمتر زيممادة التقممارط يفممأ الرتيولوجيمما والييميمماء وممما قممد ين ممأ عمما ذلممل ممما
ديات وفرق لتنفيه التفاقية.

ياء -المادة العاشرة
 -58ي دد املؤمتر عس أاية تنفيه يته املادة ويهكر يفأن الدول األ را مسيمة قانونم ا يفتيطمك
ترت م ممادل املع م ممدات واملم م مواد واملعسوم م ممات العسمي م ممة والتينولوجي م ممة لس م ممتعمال العوامم م م الرتيويولوجي م ممة
االرتيولوجيممةو والتيطممينات لم مراض الطممسمية ،وهلمما ا ممق امل مماركة يتممها الترتممادل عسم أوسم
نطاع مميا ،كما أهنا مسيمة يفعدم عرقسة التنمية القتصادية والتينولوجية لسدول األ را .
 -59ويؤك ممد املم مؤمتر م مما جدي ممد التم ميام ويم م ال ممدول األ م مرا يفتنفي ممه يت ممه امل ممادة تنفي ممها ك ممامالا
وشامالا .ويطسم املؤمتر يفأن التطمورات العسميمة والتينولوجيمة ا ديثمة ميمدان التينولوجيما الرتيولوجيمة
قادرة أيض ا عس زيادة إميانات إساءة استعمال العسم والتينولوجيا عسم الطمواء عسم المر م مما أن
ممما شممأهنا أن تضمماع إميانممات التعمماون فيممما يفممأ الممدول األ مرا  ،ويفالتممايل أن تعمميز التفاقيممة.
ويفالتايل ،حيا املؤمتر وي الدول األ را الت وصمس التينولوجيما ا يويمة فيلما إل مر سمة متقدممة
عس م م اعتمم مماد ت ممدايفك إبايفيم ممة قصم ممد تعيي ممي نق م م التينولوجي مما والتعم مماون الم ممدويل عس م م قم ممدم املطم مماواة
ويف ممال متيي ممي ،ل س مميما مم م الرتس ممدان األقم م تق ممدم ا يت ممها املي ممدان ،مم م تعيي ممي األيت ممدا األساس ممية
لالتفاقية ،وضمان املواءمة التامة يفأ ن ر العسم والتينولوجيا ويتد التفاقية و رضلا الطسمي.
 -60ويطسم املؤمتر يفمأن الموتكة الطمريعة لستطمورات العسميمة والتينولوجيمة أن مأت فرصم ا جديمدة
لتنفيممه املممادة العاشممرة ممما التفاقيممة ،مبمما ذلممل ،وسممة أمممور ،التطممورات ذات األايممة اخلاصممة
ملراقرتة األمراض وت خيصلا والتخفي ما و أهتا.
 -61ويؤكممد امل مؤمتر ممما جديممد أن ل شمميء التفاقيممة م حبقمموع الممدول األ مرا  ،منفممردة
أو جمتمعة ،إجراء الرتحوث املتعسقة يفالعوام اذرثومية و كيتا مما العوامم الرتيولوجيمة والتيطمينات
واستحداثلا وإنتاجلا واقتنائلا و فظلا ونقسلا واستعماهلا لم راض الطسمية.
 -62ويقممر امل مؤمتر يفالممدور اهلممام الممه يؤديممه القطمماع اخلمماق نق م التينولوجيمما واملعسومممات
ويفاثموعممة الواسممعة ممما وكممالت منظومممة األمممم املتحممدة العامسممة يفالفع م جمممال التعمماون الممدويل
املتص ه التفاقية؛
 -63وإذ يطسم املؤمتر يفاألاية اذويترية لتعييي التعاون واملطاعدة والترتادل عس الصمعيد المدويل
جمال العسوم الرتيولوجية والتينولوجيا لم راض الطمسمية ،فإنمه يتفمق عسم أايمة العمم معم ا عسم
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تعييممي يفنمماء القممدرات ميمماديا السقا ممات وإنتمماج العقمماقك ومراقرتممة األممراض وك ممفلا وت خيصمملا
وا تواء األممراض املعديمة وكمها إدارة املخما ر الرتيولوجيمة .ويؤكمد املمؤمتر أن يفنماء يتمه القمدرات مما
شأنه يدعم دعما مرتاشرا قيق أيتدا التنمية.
 -64وإن املؤمتر :
ي م م ال ممدول األ م مرا عسم م مواص ممسة تعيي ممي املنظم ممات وال م مرتيات الدولي ممة
اأو
القائم ممة العامس ممة جم ممال األمم مراض املعدي ممة ،ل س مميما منظم ممة الص ممحة العاملي ممة ومنظم ممة األ هي ممة
واليراعة واملنظمة العاملية لصحة ا يوان والتفاقية الدولية ماية النرتاتات ،ك إ ار وليته؛
اطو يال م أن دور يته املنظمات يقتصر عسم اذوانمب الويفائيمة وجوانمب الصمحة
العامة/ا يوانية/النرتاتيم ممة لتف م ممي أ مم ممرض ،ولينم ممه يقم ممر يفالقيمم ممة اإلضم ممافية الناُتم ممة عم مما ترتم ممادل
املعسومات معلا؛
الدول األ را عس طأ التصال يف أن مراقرتة األمراض عس ويم
اجو ي
األصعدة ،مبا ذلل يفأ الدول األ را وم منظممة الصمحة العامليمة ومنظممة األ هيمة واليراعمة
واملنظمة العاملية لصحة ا يوان والتفاقية الدولية ماية النرتاتات؛
ادو يليم ممب يفال م ممدول األ م مرا أن تط م ممتمر إن م مماء و/أو ط م ممأ الق م ممدرات الو ني م ممة
واإلقسيميممة جمممال مراقرتممة وك م وت ممخيص وميافحممة األممراض املعديممة وكممهلل املخمما ر الرتيولوجيممة
األخررت املمينة وإدماج يته اذلود اخلط الو نية و/أو اإلقسيمية إلدارة الطوارئ واليوارث؛
ايتمو حيمما الممدول األ مرا الممت تطممتطي دعممم يفنمماء القممدرات ،سمواء يف ممي مرتاشممر
أو عا ريق املنظممات الدوليمة ،عسم مواصمسة ذلمل المدول األ مرا المت تماج إل املطماعدة
جمالت مراقرتة األمراض املعدية وك فلا وت خيصلا وميافحتلا و الرتحوث ذات الصسة؛
اوو يليب يفالدول أن تعيز اسمتحداث وإنتماج السقا مات واألدويمة ملعاذمة األممراض
املعدية ما خالل التعاون الدويل وال راكات يفأ القطاعأ العام واخلاق ،طب القتضاء.
 -65ويؤكممد امل مؤمتر ممما جديممد أايممة وض م يتياك م و نيممة فعالممة ملراقرتممة األم مراض الممت تصمميب
اإلنطممان وا ي موان والنرتممات وك ممفلا وت خيصمملا وا توائلمما ،وكممها إدارة املخمما ر الرتيولوجيممة عس م
الصعيد الو ين عا ريق التعاون واملطاعدة الدوليأ.
 -66ويال ممم امل مؤمتر وجممود املطمماعدة والتعمماون وال مراكات عس م الصممعيد الثنممائي واإلقسيمممي
واملتعممدد األ مرا  ،يفيممد أنممه يممدر أنممه ل ت ميال يتنمما ممديات ينرتتممي ُتاوزيتمما تطمموير التعمماون
واملطاعدة والترتادل عس الصعيد الدويل جمال العسوم والتينولوجيا الرتيولوجية لم راض الطمسمية
وأن مواجلة يته امل اك والتحديات وال تياجات والقيود ستطاعد الدول األ را عسم يفنماء
ق ممدرة كافي ممة جم ممال مراقرت ممة األمم مراض وك ممفلا وت خيص مملا وا توائل مما .وإذ يضم م املم مؤمتر امل ممادة
العاشممرة العترتممار ،فإنممه يتفممق عس م أايممة الرتحمما عمما امل موارد وتعرتئتلمما ،مبمما فيلمما امل موارد املاليممة،
لتيطممك أوس م ترتممادل مميمما لسمعممدات وامل مواد واملعسومممات العسميممة والتينولوجيممة لسمطمماعدة عس م
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ُت مماوز ممديات مراقرت ممة األمم مراض وك ممفلا وت خيص مملا وا توائل مما .وإذ ي ممدر املم مؤمتر أن لس ممدول
األ مرا ويعلما دورا تؤديمه ،فإنممه ي مدد عسم ضممرورة أن تقموم تسمل الممدول األ مرا المت تطممع
إل يفنمماء قممدراهتا يفتحديممد ا تياجاهتمما ومطالرتلمما اخلاصممة وتطممع إل إقامممة شمراكات مم ااخمريا،
وأن تقوم الدول األ را يفتقد املطاعدة والدعم إن كان تطتطي ذلل.
 -67ويؤكد املؤمتر ما جديد ا اجة إل زيادة تطوير الطرت والوسائ املؤسطمية القائممة لضممان
التعمماون املتعممدد األ مرا فيممما يفممأ ويم الممدول األ مرا ممما أجم تعييممي التعمماون الممدويل لم مراض
الطممسمية اثممالت ذات الصممسة يفالتفاقيممة ،مبمما ذلممل جمممالت ممما قرتيم الطممب والصممحة العامممة
واليراعة والرتيئة .وإذ يقر املؤمتر يفأاية اسمتخالق المدروي مما تف مي ممرض إيرتمول مرط أفريقيما،
مبمما ذلممل ا اجممة إل معاذممة الفتقممار إل القممدرة الت ممتيسية اذممايتية ،فإنممه ي ممدد عسم أايممة تعييممي
التعاون الدويل جمال الوقاية ما األمراض املعدية وما يرترت ا ما يفناء القدرات.
 -68ويممدعو امل مؤمتر إل اس ممتخدام الوسممائ املؤسط ممية القائم ممة داخ م منظوم ممة األم ممم املتح ممدة
واملنظمات الدولية األخررت ،وفقم ا لوليمة كم منلما ،مما أجم تعييمي أيتمدا يتمه املمادة .و يتمها
الصممدد ،حيمما املمؤمتر الممدول األ مرا واألمممم املتحممدة ووكالهتمما املتخصصممة عسم اختمماذ مييممد ممما
التممدايفك احملممددة نطمماع اختصاصمملا لت م ي أوس م ترتممادل مميمما لسمعممدات وامل مواد واملعسومممات
العسمية والتينولوجية املتصسة يفاستعمال العوام الرتيويولوجية االرتيولوجيةو والتيطينات لم مراض
الطسمية وتعييي التعاون يتها امليدان.
 -69ويطممسم املمؤمتر يفضممرورة وجممود سليممات فعالممة لستنطمميق يفممأ الوكممالت املتخصصممة التايفعممة ملنظومممة
األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقسيمية يفتية تيطك التعاون العسمي ونق التينولوجيا.
 -70ويطممسم املمؤمتر يفضممرورة تنفيممه تممدايفك و نيممة تنفيممها فعممالا لتعييممي تنفيممه املممادة العاشممرة .و
يتممها الصممدد ،حيمما امل مؤمتر الممدول األ مرا عس م أن تطممتعرض دوري م ا لوائحلمما الو نيممة الممت تممنظم
عمسيات الترتادل والنق الدولية لضمان اتطاقلا م أيتدا وي مقاصد التفاقية وأ ياملا.
 -71وي م املمؤمتر الممدول األ مرا عسم أن تقممدم إل و مدة دعمم التنفيممه ميتمب األمممم
املتحممدة ل ممؤون نمميع الطممالع ،ممرتأ الطممنة عس م األق م  ،معسومممات مالئمممة عمما الييفيممة الممت
تنفممه ما يتممه املممادة ،ويطسممب إل و ممدة دعممم التنفيممه أن ُتمم يتممه املعسومممات إل ممالع الممدول
األ را عسيلما .وير مب املمؤمتر يفاملعسوممات املقدممة مما عمدد مما المدول األ مرا يف مأن التمدايفك
التعاونية الت اختههتا ا ما أج الوفاء يفالتياماهتا مبوجب املادة العاشرة.

كا  -المادة الإادية عشر
 -72يمهكر املمؤمتر يفمأن ولوريممة إيمران اإلسممالمية قمدم رمسيم ا املمؤمتر الستعراضممي الطممادي
لالتفاقي ممة اقوا م ما لتع ممدي امل ممادة األول وعنم موان التفاقي ممة لينص مما صم مرا ة عسم م ظ ممر اس ممتعمال
األسسحة الرتيولوجية.
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 -73ويممهكر امل مؤمتر يفالرتيممان الممه أدل م يفممه امل مؤمتر الستعراضممي الطممادي يومممة ال مماد
الروسممي يفصممفتلا جلممة وديعممة لإلفممادة يفأهنمما أخطممرت ويم الممدول األ مرا يفمماقواع ولوريممة إيمران
اإلسالمية تعدي التفاقية.
املمؤمتر الستعراضمي الرايفم عسم نقم
 -74ويهكر املؤمتر يفأن وي الدول األ را ُش ع
سرائلا إل اذلمات الوديعمة يف مأن مما إذا كمان يسميم تعمدي التفاقيمة ذعسلما تمنص صمرا ة عسم أن
استعمال األسمسحة الرتيولوجيمة ظمور فعسيما .ومما أصم  52ردا تسقتمه الوليمات املتحمدة واملمسيمة
املتحدة ل يطانيا العظم وسيرلندا ال مالية ،عارض التعدي  49ردا وأيد ثالثة ردود.
 -75ويؤكد املؤمتر جمددا أن أ يام يته املادة بب أن تنفمه مما يما املرتمدأ يفطريقمة ل تمؤثر
عس عاملية التفاقية.

الم -المادة الثانية عشرة
 -76يؤكممد امل مؤمتر ممما جديممد أن امل مؤمترات الستعراضممية ت ممي ريقممة فعالممة لسممتعراض سممك
العم يفالتفاقية يفتيمة التميقا مما إعممال مقاصمد ديرتاجتلما وإنفماذ أ ياملما .ومما يقمرر املمؤمتر
سنوات عس األق .
عقد املؤمترات الستعراضية مرة ك
أج أقصما سمنة 2021
 -77ويقرر املؤمتر أن يُعقد املؤمتر الستعراضي التاس جني
وينرتتي أن يطتعرض سك العم يفالتفاقية مراعيا ذلل أمورا ما وستلا ما يسي:
اأو

اطو

التطورات العسمية والتينولوجية ا ديثة املتصسة يفالتفاقية؛
التقدم اله أ رزته الدول األ را

تنفيه التفاقية؛

اجو التقمدم احملممرز تنفيممه املقمررات والتوصمميات الممت وافمق عسيلمما املمؤمتر الستعراضممي
الث مماما ،مم م مراع مماة املق ممررات والتوص مميات ال ممت ر التوصم م إليل مما املم مؤمترات الستعراض ممية الطم مايفقة،
طب القتضاء.

ميم -المادة الثالثة عشرة
 -78يؤكد املؤمتر مما جديمد أن التفاقيمة مك مددة املمدة وتنطرتمق ويم األوقمات ،ويعمرط
عا ارتيا ه لعدم ممارسة أ دولة ما الدول األ را قلا النطحاط ما التفاقية.

نون -المادة الرابعة عشرة
 -79يال ممم امل مؤمتر يفارتيمماع أن م ع ممرة دولممة أودع م صمميو تصممديقلا أو انضممماملا
أو خالفتلا منه املؤمتر الستعراضي الطايف .
 -80وي دد املؤمتر عسم أن أيتمدا التفاقيمة لما تتحقمق يفاليامم مما دامم يتنما ولمو دولمة
التفاقية يفإمياهنا امتال األسسحة الرتيولوجية أو اقتناؤيتا.
وا دة ك ر
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 -81وييمرر املمؤمتر األايممة الرتالتممة لسعامليممة ،ل سمميما ممما خممالل الت ممديد عسم األايممة اخلاصممة
لتصممديق الممدول الممت وقعم عسم التفاقيممة وانضمممام الممدول الممت توقم عسيلمما يفعممد دون تممأخك.
وتتفق الدول األ را عس مواصسة تعييي عاملية التفاقية.
 -82ويال ممم امل مؤمتر أن املطممؤولية الرئيطممية عمما تعييممي عامليممة التفاقيممة تق م عس م عمماتق الممدول
األ را  .وحيا املؤمتر الدول األ را عس اختاذ إجراءات إلقناع الدول مك األ مرا يفالنضممام
إل التفاقيم ممة دون ت م ممأخك ،وير م ممب يفص م ممفة خاصم ممة يف م مماإلجراءات الم ممت تتخ م ممهيتا الم ممدول األ م مرا
ويفاملرتادرات اإلقسيمية املتخهة لتقد املطاعدة والدعم ،الت تؤد إل زيادة النضمام إل التفاقية.
 -83وير ب املؤمتر يفاملرتادرات اإلقسيمية الت ستؤد إل زيادة النضمام إل التفاقية والتقيد ا.
 -84وحيا املؤمتر الدول األ را عس عرض املطاعدة والدعم عس المدول
التحضكية لستصديق عس التفاقية أو النضمام إليلا ،إن كان تطتطي ذلل.

إ مار أعماهلما

سين -المادة الخام ة عشرة
 -85ير ب املؤمتر يفقرار املمؤمتر الستعراضمي الطمادي يفمأن تُعتم العريفيمة لتمة رمسيمة شمأهنا شمأن
الستممات اخلم م املممهكورة يتممه املممادة أل مراض أ اجتماعممات تعق مديتا الممدول األ مرا و ممك
ذلل ما الرسائ الرمسية املتعسقة يفتنفيه التفاقية.

ثالثا -المقررات التوصيات
ألف -نتائج برنامج ما بين ال رات للفترة 2015-2012
 -1وفقم ا لسقمرار الممه اختممه املمؤمتر الستعراضممي الطمايف ُ ،ع ِقممدت كم سممنة اجتماعممات لسممدول
األ مرا ملممدة أس مرتوع وا ممد ،ايفتممداءا ممما سممنة  ،2012ملناق ممة وتعييممي الفلممم امل ممو واإلج مراءات
الفعالممة يف ممأن املواضممي الممت ممدديتا امل مؤمتر .وقممام يفتحضممك ك م اجتممماع لسممدول األ مرا اجتممماع
لسخ اء مدته أسمرتوع وا مد .وقمرر املمؤمتر أن تيمون املواضمي التاليمة يفنمودا دائممة جمدول األعممال،
تُممدري جسط ممات ك م م مما اجتم مماع اخل م اء واجتم مماع ال ممدول األ مرا ال ممت تُعق ممد ك م س ممنة
الفوة  : 2015-2012
التعمماون واملطمماعدة ،م م الوكيممي يف ممي خمماق عس م تعييممي التعمماون واملطمماعدة
اأو
مبوجب املادة العاشرة؛

GE.17-00404

ميدان العسم والتينولوجيا فيما خيص التفاقية؛

اطو

استعراض التطورات ا اصسة

اجو

تعييي التنفيه عس الصعيد الو ين.
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 -2وقرر املؤمتر كهلل أن تناق الرتنمود األخمررت التاليمة
الطنوات امل ار إليلا:
اأو

كيفية التميأ ما امل اركة اليامسة

أثنماء يفرنمامو مما يفمأ المدورات

تدايفك يفناء الثقة ا 2012و 2013
و؛

اطو كيفيممة تعييممي تنفيممه املممادة الطمايفعة ،مبمما ذلممل النظممر اإلجمراءات وااليممات
املفصسة لتقد املطاعدة والتعاون ما جانب الدول األ را ا 2014و 2015
و.
 -3ويال م املؤمتر أن اجتماعات الدول األ را واجتماعات اخلم اء تعمم كمحفم ملمم
لترتممادل اخل م ات الو نيممة واملممداولت املتعمقممة فيممما يفممأ الممدول األ مرا  .ومتخض م اجتماعممات
الدول األ را عا قدر أك ما التفايتم امل و يف مأن اخلطموات الواجمب اختاذيتما لييمادة تعييمي
تنفيه التفاقية.
 -4ويال م املؤمتر مطااة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األ هية واليراعة واملنظممة العامليمة
لصم ممحة ا ي م موان و كيتم مما مم مما املنظمم ممات الدوليم ممة ذات الصم ممسة ،فض م مالا عم مما املؤسطم ممات العسميم ممة
واألكاد ية واملنظمات ك ا يومية ،اجتماعات الدول األ را واجتماعات اخل اء.
 -5وييرر املؤمتر أن تفاامات م موكة ُ مددت الوثمائق اخلتاميمة املعتممدة يفتوافمق ااراء
اجتماع ممات ال ممدول األ مرا ا ،BWC/MSP/2012/5و ،BWC/MSP/2013/5و،BWC/MSP/2014/5
وBWC/MSP/2015/6و ،إ ار ولياهتا.

باء -برنامج ما بين ال رات للفترة 2020-2017
 -6قرر املؤمتر ،جسطته العاممة اخلتاميمة املعقمودة  25ت مريا الثماين/نوفم ،2016
أن تعقد الدول األ را اجتماعات سنوية .والجتمماع األول مما يتمها القرتيم  ،المه سميعقد
سنة  2017ايفتداءا ما  4كانون األول/ديطم  ،2017ويدوم ممدة تصم إل طمة
جني
أيام ،سيطع إل إ راز تقدم يف أن املطمائ املوضموعية واإلجرائيمة لسفموة الطمايفقة لسممؤمتر الستعراضمي
املقرت  ،د التوص إل توافق ااراء يف أن عمسية ملا يفأ الدورات.
 -7وعممالا يفاملمارسممة املتفممق عسيلمما امل مؤمتر الستعراضممي الط مايف  ،اتفممق املمؤمتر عس م أن يتممول
رئاسة اجتماع الطنة األول ممث ثموعة يفسدان ركة عمدم الليماز ودول أخمررت ،ورئاسمة الجتمماع
الثمماين ممثم ثموعممة دول أورويفمما ال مرقية ،ورئاسممة الجتممماع الثالمما ممثم لسم موعممة التريفيممة ،ورئاسممة
الجتممماع الرايف م ممث م ثموعممة يفسممدان ركممة عممدم الليمماز ودول أخممررت .وسمميدعم ال مرئي الطممنو
نائرتا رئي سنويان ينتمي ك منلما إل إ درت اثموعتأ اإلقسيميتأ األخريأ.
 -8ويقرر املؤمتر ُتديد ولية و دة دعم التنفيه املتفق عسيلا املؤمتر الستعراضمي الطمايف ،
مم م مراع مماة م مما يقتض مميه اخ ممتال ا ممال ،لسف مموة م مما س ممنة  2017إل س ممنة  .2021وس ممتنظر
الجتماعات الطنوية التقارير الطنوية لو دة دعم التنفيه و التقدم احملرز يف أن العاملية.
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 -9ويقممرر امل مؤمتر مواصممسة قاعممدة يفيانممات التعمماون الممت أن ممأيتا امل مؤمتر الستعراضممي الط مايف .
وستطممع و ممدة دعممم التنفيممه ،مم املممدخالت الممت تقممدملا الممدول األ مرا  ،إل طممأ قاعممدة
قاعمدة الرتيانمات
الرتيانات لضمان كوهنا أكثر سلولة وشامسة ،ولضممان تقمد المدول األ مرا
عروض ا و سرتات تعاون ددة ومناسرتة ما يا التوقي ومسموسة.
 -10ولم ممدعم الم ممدول األ م مرا الناميم ممة وزيم ممادة م م مماركتلا الجتماعم ممات الطم ممنوية لسم ممدول
األ مرا  ،يقممرر املمؤمتر ُتديممد يفرنممامو الرعايممة ،املمممول ممما الت عممات املقدمممة ممما الممدول األ مرا
القممادرة عسم تقممد لا .وستطممتمر و ممدة دعممم التنفيممه إدارة يفرنممامو الرعايممة يفالت مماور مم رئممي
اجتماع الدول األ را ونائرتيه.
التفاقيممة ستتقاسممم تيممالي الجتماعممات الطممنوية
 -11ويقممرر امل مؤمتر أن الممدول األ مرا
لسدول األ را ولو دة دعم التنفيه ،يفالستناد إل جدول األمم املتحدة لمنصرتة املقررة تناسرتيا
ملراعماة الفممروع العضمموية يفممأ التفاقيممة واألمممم املتحممدة .و يتممها الصممدد ،يقممر املمؤمتر التيممالي
املقدرة لسفوة ما  2017إل  2020الواردة الوثيقة .BWC/CONF.VIII/CRP.4
 -12ويال ممم امل مؤمتر أن اإلجمراءات املاليممة اذديممدة لممممم املتحممدة تقضممي يفممأن تُتمماع األم موال
قرتم إميانيممة عقممد الجتماعممات .ويطسممب املمؤمتر إل الممدول األ مرا أن تعمممد إل دفم صممتلا
مما التيمالي املقمدرة ممال تسقيلما إشمعارات األنصمرتة مما األممم املتحممدة لسمطماعدة عسم ضمممان
عقد الجتماعات مواعيديتا املقررة.
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المرفق ا


ج

أعما المؤتمر االستعراضي

-1

افتتاع املؤمتر

-2

انتخاط الرئي

-3

إقرار جدول األعمال

-4

تقد التقرير النلائي لس نة التحضكية

-5


الداخسي
اعتماد النظام

-6

انتخاط نواط رئمي املمؤمتر ورؤسماء ونمواط رؤسماء الس نمة اذامعمة وذنمة الصميا ة وذنمة
وثائق التفويا

-7

وثائق تفويا املمثسأ لدرت املؤمتر:
اأو


التفويا
تعيأ ذنة وثائق


التفويا
اطو تقرير ذنة وثائق
-8

إقرار تعيأ األمأ العام

-9

يفرنامو العم

 -10استعراض سك العم يفالتفاقيمة عسم النحمو املنصوق عسيه
اأو

املناق ة العا 
مة

اطو

املواد ما األول إل اخلامطة ع رة

اجو

فقرات الديرتاجة وأ راض التفاقية

مادهتا الثانية ع رة:

 -11النظر املطائ احملددة استعراض سك العم يفالتفاقيمة عسم النحمو املنصموق عسيمه
مادهتا الثانية ع رة وأ إجراء متايفعة يا اختاذ يفتوافق ااراء
 -12متايفعة توصيات ومقررات املؤمتر الستعراضي الطايف ومطألة استعراض التفاقية مطتقرتالا
 -13مطائ أخررت:
املطائ املالية
 -14تقرير الس نة اذامعة
 -15تقرير ذنة الصيا ة
اخلتامية 

 -16إعداد واعتماد الوثيقة االوثائقو

28

GE.17-00404

BWC/CONF.VIII/4

المرفق الثاني
االستعراضي

قائمة ثائق المؤتمر

العنوان

الرمي
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Draft Procedural Report of the Eighth Review

BWC/CONF.VIII/PC/CRP.1

Conference. Submitted by the President of the Review



Conference
Draft

Final

Document

of

the
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Review

Conference. Submitted by the President of the Review

يفاإلنيسييية فق

BWC/CONF.VIII/PC/CRP.1


Conference

يفاإلنيسييية فق

President's Proposal. Submitted by the President of the

BWC/CONF.VIII/PC/CRP.1

Review Conference



Draft Estimated Costs of the Meetings to be held from

BWC/CONF.VIII/PC/CRP.1

2017-2020



Draft Report of the Committee of the Whole.

BWC/CONF.VIII/PC/CRP.1

Submitted by the Chairman of the Committee of the



Whole

يفاإلنيسييية فق

يفاإلنيسييية فق
يفاإلنيسييية فق

Revised Draft Report of the Committee of the Whole.
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Submitted by the Chairman of the Committee of the



Whole

تقرير الس نة اذامعة

يفاإلنيسييية فق

BWC/CONF.VIII/COW/1

Draft Report of the Credentials Committee. Submitted

BWC/CONF.VIII/PC/CRP.1
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يفاإلنيسييية فق


التفويا
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Background information document submitted by the
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ISU
Compliance with all provisions of the Convention.

BWC/CONF.VIII/INF.2/Add.1

Background information document submitted by the
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ISU - Addendum
Compliance with all provisions of the Convention.
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Background information document submitted by the
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