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 ٢٠٠٧تقرير عـن اجتماع الدول األطراف لعام 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-١٠جنيف، 

      مقدمة

                    اف يف اتفاقية حظر                                                                                   تضـمنت الوثـيقة اخلتامـية لـلمؤمتر االستعراضـي السـادس للـدول األطـر                - ١
                                 التكسـينية وتدمري تلك األسلحة      و  )             البيولوجـية  (                           األسـلحة البكتريولوجـية             ختـزين                         اسـتحداث وإنـتاج و    

BWC/CONF.VI/6)( املقرر التايل  ،                                        ، يف الفرع الذي يتناول املقررات والتوصيات           :  

  :                 يقرر املؤمتر ما يلي "

               أسبوع واحد              ة كل منها   د                                                         عقـد أربعـة اجـتماعات سـنوية للـدول األطـراف م              ) أ ( 
                                                                             ، قـبل املؤمتـر االستعراضي السابع املقرر عقده يف موعد أقصاه هناية عام                  ٢٠٠٧                مـن عـام            ً   ابـتداءً 
  :                                                                       ملناقشة املسائل التالية وتشجيع التفاهم املشترك واختاذ إجراءات فعالة بشأهنا    ٢٠١١

                                                                                     سـبل ووسـائل تعزيـز التنفيذ على املستوى الوطين، مبا يف ذلك إعمال التشريعات                ̀  ١̀ 
                                                                                       الوطنـية، وتعزيـز املؤسسـات الوطنية والتنسيق فيما بني املؤسسات الوطنية املعنية             

  ؛              بإعمال القوانني

  ؛                                                التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي بشأن تنفيذ االتفاقية ̀  ٢̀ 

                                                                                      الـتدابري الوطنـية واإلقليمـية والدولـية لتحسـني السـالمة البيولوجـية واألمن                ̀  ٣̀ 
  ؛                                  تربات وأمن مسببات األمراض والتكسينات                            البيولوجي، مبا يف ذلك سالمة املخ

                                  أو وضع مدونات قواعد سلوك ملنع       /                                                 اإلشـراف، والتعلـيم، والتوعـية، واعـتماد و         ̀  ٤̀ 
                                                                                     إسـاءة اسـتخدام أوجـه الـتقدم احملـرزة يف حبـوث علم البيولوجيا وتكنولوجيا                

  ؛                                                 البيولوجيا اليت ميكن استخدامها ألغراض حتظرها االتفاقية

ـ  ̀  ٥̀                                                               ملسـاعدة والتـبادل عـلى الصـعيد الـدويل يف جمـال العلوم                              تعزيز الـتعاون وا      ل
                                                                                       البيولوجـية والتكنولوجـيا لألغـراض السـلمية، وتعزيـز بناء القدرات يف ميادين              
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        بالنسبة   )  ١ (  :                  األمراض املعدية         واحتواء                                           مراقـبة األمـراض واكتشـافها وتشخصيها        
     عزيز                        االحتياجات وطلبات ت       حتديد                                                  للـدول األطـراف الـيت حتـتاج إىل املسـاعدة،            

                                              ً                    قـيام الـدول األطـراف القـادرة على توفري املساعدة فضالً عن               )  ٢ (             القـدرات؛ و  
  ؛                                                                املنظمات الدولية بإتاحة الفرص لتقدمي املساعدة ذات الصلة هبذه امليادين

                                                                                     توفـري املسـاعدة والتنسـيق مـع املنظمات املختصة بناء على طلب أية دولة طرف                 ̀  ٦̀ 
                             تكسـينية، مبـا يف ذلك حتسني                                                        يف حالـة زعـم اسـتخدام أسـلحة بيولوجـية أو           

  .                                                               القدرات الوطنية ملراقبة األمراض وكشفها وتشخيصها ونظم الصحة العامة

                                                                                  يعقـد اجـتماع للخـرباء ملـدة أسـبوع واحد إلعداد كل اجتماع من اجتماعات                  ) ب ( 
                                                                              ملواضـيع الواجـب الـنظر فـيها يف كل اجتماع سنوي من اجتماعات الدول                 وا  .  ف       األطـرا          الـدول   

  ؛     ٢٠٠٨  يف   `  ٤̀  و  `  ٣̀              ؛ والبـندين      ٢٠٠٧  يف   `  ٢̀  و  `  ١̀                    تـناول البـندين    :  آليت                  األطـراف هـي كـا   
                                                ويـتوىل رئاسـة االجتماع األول ممثل عن جمموعة           .     ٢٠١٠   يف    `  ٦̀              ؛ والبـند        ٢٠٠٩      يف   ̀  ٥̀           والبـند   

                                                                                                   حـركة بلـدان عـدم االحنـياز ودول أخرى، ورئاسة االجتماع الثاين ممثل عن جمموعة دول أوروبا                  
                                                                         الثالـث ممثل عن اجملموعة الغربية، ورئاسة االجتماع الرابع ممثل عن                                           الشـرقية، ورئاسـة االجـتماع     

  ؛                                     جمموعة حركة بلدان عدم االحنياز ودول أخرى

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

                                                                               تتوصـل اجـتماعات اخلـرباء واجـتماعات الـدول األطـراف مجـيعها إىل أية                  ) د ( 
  ؛               ئج بتوافق اآلراء                استنتاجات أو نتا

                                                                                  يـنظر االجـتماع االستعراضـي السـابع يف أعمال ونتائج هذه االجتماعات ويقرر                  ) ه ( 
  . "                            اإلجراءات األخرى الواجب اختاذها

                   يف جنيف يف الفترة     ٢٠٠٧                                                                          وقـرر املؤمتـر االستعراضـي السـادس عقـد اجـتماع اخلـرباء لعـام                  - ٢
                  يف جنيف يف الفترة     ٢٠٠٧          طراف لعام                             وعقـد اجـتماع الـدول األ       ٢٠٠٧         أغسـطس    /     آب   ٢٤       إىل     ٢٠      مـن   

  .    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤     إىل   ١٠   من 

ــة،   و - ٣ ــية العام ــت اجلمع ــرار                            طلب ــويت يف     ١٠٢ /  ٦١           يف الق ــدون تص ــتمد ب ــانون  ٦                             ، املع           ك
            إىل احلكومات          الالزمة         ساعدة    امل         تقدمي    ة    واصل                       ، يف مجلـة أمـور، م                            ، إىل األمـني العـام         ٢٠٠٦         ديسـمرب    /    األول

  . ا                                                              ما قد يلزم من خدمات لتنفيذ مقررات املؤمترات االستعراضية وتوصياهت ري  وف ت   ، و                الوديعة لالتفاقية

  .     ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب   ٢٤       إىل     ٢٠                                يف جنـيف، يف الفـترة من             ٢٠٠٧                                     وانعقـد اجـتماع اخلـرباء لعـام          - ٤
                            ، تقريـــره بـــتوافق اآلراء     ٢٠٠٧         أغســـطس  /    آب  ٢٤                                             واعـــتمد يف جلســـته اخلتامـــية املعقـــودة يف 

(BWC/MSP/2007/MX/3).  
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                         نظيم اجتماع الدول األطراف ت

ُ                            قـرر املؤمتـر االستعراضـي السـادس، ُعقـد اجتماع ا               ً     وفقـاً مل   - ٥         يف قصر     ٢٠٠٧     لعام             لدول األطراف                             
              مسعود خان      سيد             ، برئاسة ال      ٢٠٠٧       ديسمرب   /                كـانون األول     ١٤       إىل     ١٠                                      األمـم يف جنـيف يف الفـترة مـن           

  .       باكستان    سفري 

  ،     ٢٠٠٧       ديسمرب /              كانون األول    ١٠               ، املعقودة يف                       ، يف جلسـته األوىل                    لـدول األطـراف                        واعـتمد اجـتماع ا     - ٦
                              عـلى النحو الذي اقترحه      (BWC/MSP/2007/2)                      وبـرنامج عملـه      (BWC/MSP/2007/1)                  جـدول أعمالـه   

ــيس ــا  .         الرئ ــه      كم ــود إىل         وج ــباه الوف ــيس انت ــا                              الرئ ــرين مه ــر   :               تقري ــيذ        تقري ــم التنف ــدة دع                         وح
(BWC/MSP/2007/3)  تفاقية                                     وتقرير الرئيس عن أنشطة حتقيق عاملية اال       (BWC/MSP/2007/4).  

   ه                                        بـناء عـلى اقتراح من الرئيس، نظام          ،                  لـدول األطـراف              اجـتماع ا           اعـتمد                         ويف اجللسـة ذاهتـا،       - ٧
                          بصيغته الواردة يف املرفق                                                                              مـع الـتعديل املقتضـى، والنظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي السادس،                        الداخـلي،   

    . )BWC/CONF.VI/6 (                                          الثاين من الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي 

     وعمل   .               الدول األطراف      الجتماع                             ً رئيس وحدة دعم التنفيذ، أميناً          ليـنان،           ريتشـارد         السـيد        وعمـل  - ٨
       السيدة       عملت   و  .                         ً         بوحدة دعم التنفيذ، نائباً لألمني                                                              كـل مـن بـريس ميليـت، موظـف الشـؤون السياسية،              

  .        األمانة   يف                    بوحدة دعم التنفيذ،         املعاونة                 الشؤون السياسية ة        نه، موظف ي             نغوك بونغ هوي

                              املشاركة يف اجتماع الدول األطراف

                                                                                               شـاركت مخـس وتسـعون دولـة مـن الـدول األطراف يف االتفاقية يف اجتماع الدول األطراف،                    - ٩
                    وإسبانيا وأستراليا                      واألردن وأرمينـيا                واألرجنـتني                وأذربـيجان                     الحتـاد الروسـي      ا  :                          وهـي الـدول التالـية     

         وآيرلندا   )           اإلسالمية -        مجهورية   (                                نيسـيا وأوكرانـيا وإيـران                                               وإكـوادور وألبانـيا وأملانـيا وإندو                  وإسـتونيا   
                                                                                                             وإيطالـيا وبـاراغواي وباكسـتان والـربازيل وبـربادوس والـربتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنغالديش وبوتان                
                                                                                                           والبوسـنة واهلرسـك وبولـندا وبـريو وبيالروس وتايلند وتركيا وتونس واجلبل األسود واجلزائر واجلماهريية                

                                                                                           واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة كوريـا ومجهوريـة مقدونـيا اليوغوسالفية السابقة                                   العربـية الليبـية   
                                                                                                         ومجهوريـة مولدوفـا وجـنوب أفريقـيا وجورجيا والدامنرك ورومانيا وسري النكا والسلفادور وسلوفاكيا               
ُ                          وسـلوفينيا وسـنغافورة والسـنغال والسـودان والسـويد وسويسرا وشيلي وصربيا والصني والعراق وُعمان                                                                                                   

                                                                                                      اتـيماال وفرنسـا والفلـبني وفرتويـال وفنلندا وفييت نام وقربص وقطر وكازاخستان والكرسي الرسويل                   وغو
                                                                                                                  وكرواتـيا وكـندا وكوبـا وكولومبـيا والكويـت وكينيا والتفيا ولبنان وليتوانيا ومالطة وماليزيا واملغرب                 

                          رلندا الشمالية ومنغوليا                                                                                          واملكسـيك واململكـة العربـية السـعودية واململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وآي              
                                                                                                                ومونـاكو والـنرويج والنمسـا ونـيجرييا ونيوزيلـندا واهلند وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية                

  .                        واليابان واليمن واليونان
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                                                                                                 وباإلضـافة إىل ذلـك، شـاركت سـت دول وقعـت على االتفاقية لكنها مل تصدق عليها بعد يف                     -  ١٠
    ٤٤              من املادة     ١                           ً                                 شـاركة يف اختـاذ القرارات، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة                                                اجـتماع الـدول األطـراف دون امل       

  .                                                              اإلمارات العربية املتحدة وكوت ديفوار ومدغشقر ومصر وميامنار ونيبال  :                       من النظام الداخلي، وهي

                                                                                                        وشـاركت دولـتان، مهـا إسـرائيل وأنغـوال، اللتان ليستا طرفني يف االتفاقية ومل توقعا عليها، يف                    -  ١١
  .  ٤٤           من املادة  ٢          من الفقرة   )  أ (                              ً                  الدول األطراف بصفة مراقب، وفقاً للفقرة الفرعية       اجتماع

                                                                                               وحضـرت األمـم املـتحدة، مبـا فـيها مكتـب شؤون نزع السالح ومعهد األمم املتحدة لبحوث                    -  ١٢
  .  ٤٤           من املادة  ٣                                   ً         نزع السالح، اجتماع الدول األطراف وفقاً للفقرة 

                                 واللجـنة الدولـية للصليب األمحر،                          األغذيـة والـزراعة،                                 اللجـنة األوروبـية، ومـنظمة           نحـت     ُ وُم -  ١٣
                                                        ، وجامعـة الـدول العربـية، ومـنظمة حظر األسلحة            )        نـتربول  أل ا (                                           واملـنظمة الدولـية للشـرطة اجلنائـية         

        حلضور                                                                                               ومـنظمة الصـحة العاملـية، واملـنظمة العاملـية لصـحة احليوان مركز الوكالة املراقب                             الكيميائـية، 
   .   ٤٤           من املادة  ٤         للفقرة     ً وفقاً             الدول األطراف        اجتماع 

   ٥    ً          وفقاً للفقرة            هد حبوث  ا                  غري حكومية ومع    ة    منظم                           لـدول األطـراف عشـرون                         حضـر اجـتماع ا     و -  ١٤
  .  ٤٤         من املادة 

  .BWC/MSP/2007/INF.1        الوثيقة   يف             لدول األطراف                                       وترد قائمة بأمساء كل املشاركني يف اجتماع ا -  ١٥

                          أعمال اجتماع الدول األطراف

                                                  ، أجـرى اجـتماع الدول األطراف مناقشـة عامة          )BWC/MSP/2007/2 (       عمـل       ً                وفقـاً لـربنامج ال     -  ١٦
                                                  االحتـاد الروسـي وأستراليا وأملانيا وإندونيسيا         :                        التالـية ببـيانات      ٢٧                                         أدلـت فـيها الـدول األطـراف ال            

                                   باسم األرجنتني وإكوادور وأوروغواي     (                    وباكستان والربازيل     )             اإلسـالمية  -          مجهوريـة    (                       وأوكرانـيا وإيـران     
         والربتغال   )                                                                                        وبـريو ومجهوريـة فرتويـال البولـيفارية وشـيلي وغواتيماال وكوستاريكا وكولومبيا                       والـربازيل 

                                                                                   وتركـيا واجلزائـر واجلماهرييـة العربية الليبية ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا              )                        باسـم االحتـاد األورويب     (
                وسويسرا وكندا                                      بالنـيابة عن أستراليا ومجهورية كوريا   (                                                    وجورجـيا والسـودان والصـني والعـراق وكـندا           

         وماليزيا   )                                                    باسـم جمموعة حركة الدول غري املنحازة ودول أخرى         (         وكوبـا     )                                     والـنرويج ونيوزليـندا والـيابان     
         كما ألقى   .                                                                                                 واملغـرب واململكـة العربـية السـعودية ونـيجرييا واهلـند وهولندا والواليات املتحدة األمريكية            

                                                  حة احليوان واألمني العام ملنظمة األنتربول واملدير                                                                         ببـيان أمـام االجـتماع املديـر العـام للمنظمة العاملية لص            
                                                                                                                   العـام ملـنظمة حظـر األسـلحة الكيميائـية واملديـر العـام املساعد ملنظمة األغذية والزراعة واملدير العام                    

   .                           املساعد ملنظمة الصحة العاملية

   من            ً   ديسمرب، عدداً    /                كـانون األول     ١٣    و   ١١                                                         وعقـد اجـتماع الـدول األطـراف، يف الفـترة بـني               -  ١٧
      من   ٦       البند   (                                                                                              جلسـات العمـل الـيت خصصـت للـنظر يف طرق ووسائل تعزيز التنفيذ على املستوى الوطين                   

            من جدول    ٧       البند   (                                                                        والـنظر يف الـتعاون اإلقلـيمي ودون اإلقلـيمي لتنفـيذ االتفاقية                )                 جـدول األعمـال   
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       الرئيس                املقدمة من                                                    ديسـمرب، كرسـت جلسـة عمـل واحدة للتقارير          /                كـانون األول     ١٣    ويف     ).         األعمـال 
                  وتقرير وحدة دعم     )                    من جدول األعمال    ٨       البند   (                                                              والـدول األطـراف عـن أنشـطة حتقـيق عاملـية االتفاقية              

   ).                من جدول األعمال ٩      البند  (        التنفيذ 

          العمل اليت       ورقات                                   عملـه االسـتناد إىل عدد من               أثـناء       يف                   لـدول األطـراف              اجـتماع ا            اسـتطاع    و -  ١٨
                                                      وض الـيت قدمـتها الدول األطراف واملنظمات الدولية                                                               قدمـتها الـدول األطـراف، وإىل البـيانات والعـر          

  .                                     ووحدة دعم التنفيذ واليت عممت يف االجتماع

                                                                                                      وقـد وافقـت الـدول األطـراف، بعـد النظر يف طرق ووسائل تعزيز تنفيذ االتفاقية على املستوى                    -  ١٩
            ائدة يف كل                                                                                                    الوطـين واالعـتراف بضـرورة مـراعاة الظـروف الوطنية والعمليات القانونية والدستورية الس              

                                                                                                                   مـنها، عـلى مـا للـتدابري الوطنـية الفعالة من أمهية جوهرية لوضع االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية                    
                                                                                              كمـا وافقـت عـلى ضرورة إدارة إعمال هذه التدابري لضمان فعاليتها وتنسيقها وإنفاذها                 .                  موضـع التنفـيذ   

                             ً     ً       فيذ مجيع أحكام االتفاقية تنفيذاً كامالً           تن                   ومت التسـليم بأن     .                                                  واستعراضـها بانـتظام عـلى الصـعيد الوطـين         
    .                                                                                       جيب أن ييسر التطور االقتصادي والتكنولوجي والتعاون الدويل يف ميدان األنشطة البيولوجية السلمية

  :                                                                      وأقرت الدول األطراف بأمهية أن تكفل تدابري التنفيذ على املستوى الوطين ما يلي -  ٢٠

                                              ق حملظورات االتفاقية واليت تعد كافية ملقاضاة                                                     املعاقـبة عـلى األنشـطة الـيت حتدث أي خر           ̀  ١̀ 
                               األنشطة احملظورة ومنع هذه األنشطة؛

                                                                                       حظـر تقـدمي املسـاعدة ألطـراف أخـرى يف خرق أي من حمظورات االتفاقية أو تشجيع                   ̀  ٢̀ 
                               هذه األطراف عليه أو إقناعها به؛

                ا الوطنية، مبا                                                          ً                          أال تكـون قاصـرة عـلى سـن القوانني ذات الصلة، بل أن تعزز أيضاً قدراهت                 ̀  ٣̀ 
                                                يف ذلك تنمية املوارد البشرية والتكنولوجية الالزمة؛

                    ً                        الواردات، يكون مكيفاً مع الظروف الوطنية       /              ً     ً                             أن تتضـمن نظامـاً فعـاالً ملراقـبة الصادرات          ̀  ٤̀ 
                   واألجهزة التنظيمية؛

                                                                                                 أن تـتفادى إعاقـة التنمـية االقتصـادية والتكنولوجية يف الدول األطراف أو التعاون الدويل              ̀  ٥̀ 
  .                                                         يف ميدان االستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا البيولوجية

                                                                                                   ومـع االعـتراف بأمهـية إنشـاء آلـية حملية منسقة ومتسقة لتنفيذ التزامات االتفاقية، وافقت الدول           -  ٢١
                                                                                                              األطـراف عـلى أمهـية االنـتقال مـن عوامـل الـتجاور إىل عوامل التآزر بتويل حكوماهتا مركز الصدارة                     

                                                                                           الـتعاون والتنسـيق فـيما بني الوكاالت احمللية؛ وعلى حتديد أدوار ومسؤوليات كل منها                                 وذلـك بتشـجيع     
                                                                                                              بوضـوح؛ وتوعـية مجـيع األطـراف املؤثـرة باالتفاقـية؛ مبـا يف ذلك صانعو السياسات والدوائر العلمية                    

  .   ها                                                                                                     والصـناعية واألكادميـية ووسـائل اإلعـالم واجلمهـور بشـكل عام، وحتسني احلوار واالتصال فيما بين                 
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                                                                                                        والحظـت الـدول األطـراف أن مـا ميكـن أن يفـيد يف هذا الصدد هو القيام، عند االقتضاء، بإنشاء هيئة              
  .                                          مركزية أو منظمة رائدة ووضع خطة تنفيذ وطنية

                                                                                                              ووافقـت الـدول األطـراف عـلى أمهـية ضمان تنفيذ تدابريها التشريعية والتنظيمية بفعالية، مبا يف ذلك                    -  ٢٢
                                                                                  دلـة، واسـتحداث نظـم لإلنذار املبكر، والتنسيق بني الوكاالت املختصة، وتدريب                                          ببـناء القـدرات جلمـع األ      

  .                                                                                     املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وتزويد وكاالت اإلنفاذ مبا يلزم من الدعم العلمي والتكنولوجي

                                                                                                       ومـع التسـليم بـأن تنفـيذ االتفاقـية عملـية مسـتمرة، فقد وافقت الدول األطراف على أمهية                     -  ٢٣
                                                                                                           عراض الوطـين املنـتظم للـتدابري املعـتمدة، مبا يف ذلك بضمان استمرار ارتباطها بتدابريها الوطنية يف                        االسـت 

                                                                                                            ضـوء الـتطورات العلمـية والتكنولوجـية؛ وبتحديث قوائم العوامل واملعدات ذات الصلة بالسالمة واألمن                
  .                                              وأنظمة النقل؛ وبتنفيذ تدابري إضافية حسب االقتضاء

ـ       -  ٢٤                                                                                تعاون اإلقلـيمي ودون اإلقلـيمي بشأن تنفيذ االتفاقية، وافقت الدول األطراف                                   وبعـد الـنظر يف ال
   ويف   .                                                                                                             عـلى أن هـذا الـتعاون ميكـن أن يكمل ويعزز التدابري الوطنية اليت تظل من التزامات الدول األطراف                   

                                                                   ً                                           هـذا الصـدد، وافقـت الـدول األطـراف عـلى أمهية القيام، حيثما كان ذلك ضرورياً، ببذل جهود على                     
  :                                            يدين اإلقليمي ودون اإلقليمي من أجل حتقيق ما يلي    الصع

                                                                                              وضـع هنـج مشـتركة لتنفـيذ االتفاقـية وتوفري املساعدة والدعم ذوى الصلة باالستناد إىل                  ̀  ١̀ 
                                                        اللغات املشتركة واألعراف القانونية حيثما اقتضى األمر ذلك؛ 

  )                       ة العامة أو الزراعة                                           كـتلك املتعلقة بالشرطة واجلمارك والصح      (                               إشـراك املـوارد اإلقليمـية        ̀  ٢̀ 
                                             اليت قد تكون لديها خربة ذات صلة أو معارف فنية؛

                                                                                           إدراج مسـألة تنفـيذ االتفاقـية يف جـداول أعمـال االجـتماعات اإلقليمـية واألنشطة                  ̀  ٣̀ 
  .                                                                      اإلقليمية، مبا يف ذلك املشاورات الوزارية واملشاورات اإلقليمية العالية املستوى

                                                                 وفـري موارد كافية ملواصلة تنفيذ تدابري التنفيذ بفعالية على                                                 وسـلمت الـدول األطـراف بضـرورة ت         -  ٢٥
                                                                                                           املسـتوى الوطـين والـتعاون اإلقلـيمي ودون اإلقليمي، ودعت يف هذا الصدد الدول األطراف القادرة على                  

                               ويف هذا املضمار، وافقت الدول       .                                                                             ذلـك عـلى توفـري املسـاعدة والدعم التقنيني للدول األطراف اليت تطلبها             
                                                                                              أمهـية وحـدة دعـم التنفـيذ وعلى االستخدام الكامل للموارد واخلربة املتاحة من جانب                                األطـراف عـلى   

  .                                          دول أطراف أخرى ومنظمات دولية وإقليمية خمتصة

                                                                                                     ووافقـت الـدول األطـراف عـلى أمهـية تعزيز التعاون الدويل على مجيع املستويات لتبادل اخلربات                   -  ٢٦
ـ   .                                                 وأفضـل املمارسـات بشـأن تنفـيذ االتفاقـية                                                                ري تقاسم املعلومات بشأن التنفيذ على املستوى الوطين               ولتيس

                                                                ً                                               والـتعاون اإلقلـيمي، مت حـث الـدول األطراف على تعيني مركز اتصال وطين وفقاً للمقرر الذي اختذه املؤمتر                    
                                                                                                            االستعراضـي السـادس، وإبـالغ وحـدة دعـم التنفـيذ بالـتدابري الوطنـية اليت اختذهتا وبأية عوامل حتديث               

  .                                            ، وبأية أنشطة إقليمية أو دون إقليمية ذات صلة )   ً                        مثالً بتقدمي تدابري بناء الثقة (     ليها               أو تغيري طرأت ع
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                                                                                                    ورأت الـدول األطـراف كذلـك أن بإمكاهنـا، لـدى السـعي لتحقيق االتفاقات والتدابري املبينة                   -  ٢٧
      وجهات            ً                                                                                           أعـاله، ووفقـاً لظـروف كـل منها وعملياهتا الدستورية والقانونية، مراعاة االعتبارات والدروس و               

                                                                                                  الـنظر والتوصـيات واالسـتنتاجات واملقـترحات املسـتمدة مـن العـروض والبـيانات وورقـات العمل           
                                                                                                              واملداخـالت الـيت قدمـتها الوفـود بشـأن املوضـوع قيد البحث يف اجتماع اخلرباء، على النحو الوارد يف                     

        هــذه                       ، باإلضــافة إىل تولــيف(BWC/MSP/2007/MX/3)                                           املــرفق األول مــن تقريــر اجــتماع اخلــرباء 
                                                                                                         االعتـبارات والـدروس ووجهـات الـنظر والتوصـيات واالسـتنتاجات واملقـترحات الـوارد يف الوثيقة                  

BWC/MSP/2007/L.1           ومل جتـر مناقشـة هذا املرفق وال          .                                                      املـلحقة هبـذا الـتقرير بوصـفه املـرفق األول                                   
  .                                        االتفاق عليه وبالتايل فليس لـه أي صفة رمسية

ـ         -  ٢٨                                                  الغ املؤمتـر االستعراضـي السـابع، يف مجلة أمور، بأي                                             ومت تشـجيع الـدول األطـراف عـلى إب
                                                                                                             إجـراءات أو تدابـري أو خطـوات أخـرى قـد تـتخذها بناء على املناقشات اليت جرت يف اجتماع اخلرباء                      

                                          مـن أجل تيسري نظر املؤمتر االستعراضي            ٢٠٠٧                                                  ونـتائج اجـتماع الـدول األطـراف لعـام                ٢٠٠٧        لعـام   
                                                                هبـا يف هذيـن االجتماعني والنتائج اليت أسفرا عنها واختاذ                                                         السـابع يف األعمـال الـيت جـرى االضـطالع          

  ، (BWC/CONF.VI/6                             ً                                                            قـرارها بشـأن أي إجـراء آخـر وفقاً للمقرر املعتمد يف املؤمتر االستعراضي السادس                 
      )). ه   ( ٧                    اجلزء الثالث، الفقرة 

              نظر يف تقرير                                                                                          واسـتعرض اجـتماع الـدول األطـراف التقدم احملرز يف سبيل حتقيق عاملية االتفاقية و                -  ٢٩
                                   ويف تقاريـر الدول األطراف عن       (BWC/MSP/2007/4)                                                      الرئـيس عـن أنشـطة حتقـيق عاملـية االتفاقـية             
                                                 وأعادت الدول األطراف التأكيد على أن تصديق الدول     .                                                       أنشـطتها للتشـجيع عـلى حتقـيق عاملـية االتفاقية          

                                  توقع عليها بعد باالنضمام إليها                                                                                         املوقعـة عـلى االتفاقـية أمـر يتسـم بأمهية خاصة وعلى قيام الدول اليت مل                  
                               ً       ويف هذا الصدد، أحاط االجتماع علماً        .                                                                     دون تـأخري لإلسـهام يف حتقـيق عاملـية االنضـمام إىل االتفاقـية              

                                                                                                               بالـتقارير وناشـد مجـيع الـدول األطراف مواصلة التشجيع على حتقيق عاملية االتفاقية ودعم أنشطة الرئيس                  
  .                          قرر املؤمتر االستعراضي السادس                                   ووحدة دعم التنفيذ يف سبيل ذلك وفقا مل

      ، مبا  (BWC/MSP/2007/3)                             ً                                              ونظـر اجـتماع الـدول األطـراف أيضـاً يف تقرير وحدة دعم التنفيذ                 -  ٣٠
    ٦١                  ً                          وأحاط االجتماع علماً بالتقرير ورحب بكون         .                                                              يف ذلـك الـتقرير عـن املشـاركة يف تدابـري بناء الثقة             

                          ، وهو أعلى رقم سجل حىت         ٢٠٠٧                  الثقة يف عام              ً                                                       دولـة طـرفاً قـد قدمـت حـىت اآلن تقارير عن تدابري بناء              
                                                                                                        ودعـا االجـتماع الـدول األطـراف إىل مواصلة التعاون يف العمل مع وحدة دعم التنفيذ بشكل وثيق                     .    اآلن

   .                        ً                             لدى االضطالع بواليتها وفقاً ملقرر املؤمتر االستعراضي السادس

        الوثائق

          ، مبا فيها            لدول األطراف              لرمسية الجتماع ا                                                             املـرفق الـثاين هلـذا الـتقرير قائمـة بالوثـائق ا                    يتضـمن  -  ٣١
                                                        وكـل الوثائق الواردة يف هذه القائمة متاحة على موقع         .                                           العمـل املقدمـة مـن الـدول األطـراف                  ورقـات   

                        ومن خالل نظام األمم     bwc/ch.unog.www://http                                   بالعـنوان الـتايل على اإلنترنت                                 وحـدة دعـم التنفـيذ       
  .org.un.documents://http                     ان التايل على اإلنترنت            ، على العنو )ODS (                      املتحدة للوثائق الرمسية 
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                           اختتام اجتماع الدول األطراف

  ،     ٢٠٠٧      ديسمرب  /             كانون األول   ١٤                                                                        أقـر اجـتماع الـدول األطـراف، يف جلسـته اخلتامـية املعقودة يف                 -  ٣٢
                                         ن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة                                                                       تسـمية جمموعـة أوروبـا الشـرقية للسـفري جورجي أفرامشيف م            

                                      وقرر االجتماع أن يعقد اجتماع اخلرباء       .     ٢٠٠٨     ً                                                      رئيسـاً الجـتماع اخلـرباء واجـتماع الـدول األطراف يف             
                                             ، وأن يعقـد اجـتماع الـدول األطراف يف              ٢٠٠٨         أغسـطس    /     آب   ٢٢       إىل     ١٨                              يف جنـيف يف الفـترة مـن         

      ً                                     ، وفقـاً لـلمقرر الـذي اختـذه املؤمتر            ٠٨  ٢٠         ديسـمرب    /                كـانون األول    ٥       إىل    ١                           جنـيف يف الفـترة مـن        
  .                االستعراضي السادس

                                                                                                        ويف اجللسـة ذاهتـا، اعـتمد اجـتماع الـدول األطراف تقريره بتوافق اآلراء، على النحو الوارد يف                    -  ٣٣
ّ         ً                                                      ، وبالصـيغة املعّدلـة شـفوياً، ومـن املقـرر أن يصدر بوصفه الوثيقة               BWC/MSP/2007/CRP.1           الوثـيقة                  

BWC/MSP/2007/5.  
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  األولاملرفق

ــدروس    ــبارات وال ــيس لالعت ــده الرئ ــيف أع                                                 تول
ــتنتاجات   ــيـات واالس ــنظر والتوص ــات ال                                              ووجه
ــيانات   ــروض والب ــن الع ــتمدة م ــترحات املس                                                  واملق
ــأن    ــالت بشـ ــل واملداخـ ــات العمـ                                           وورقـ

                                                   املواضيع قيد البحث يف اجتماع اخلرباء

                       التشريعات الوطنية،       نفاذ      ذلك إ                                                                    سـبل ووسـائل تعزيـز التنفـيذ عـلى املستوى الوطين، مبا يف                -   ً أوالً
          القوانني    نفاذ                                                          املؤسسات الوطنية والتنسيق فيما بني املؤسسات الوطنية املعنية بإ        وتعزيز 

ـ                      القـيام، لـدى                                ينـبغي للـدول األطـراف      - ١                                                      ، ومع مراعاة ظروفها الوطنية وعملياهتا القانونية                  ذ االتفاقية  ي     تنف
                                                               تكنولوجـيا البيولوجـية، النظر يف اخلطوات األساسية التالية                                                                    والدسـتورية واحلاجـة إىل تعزيـز تطويـر العلـوم وال           

  :              لألغراض السلمية

                                                             ترمجة االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية إىل تدابري وطنية فعلية؛ ̀  ١̀ 

                                إدارة وتنسيق إعمال تلك التدابري؛ ̀  ٢̀ 

         التدابري؛  ذ  ا  نف إ ̀  ٣̀ 

  .               التدابري وكفاءهتا       فعالية         املنتظم ل       ستعراض   اال ̀  ٤̀ 

                                                         االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية إىل تدابري وطنية فعلية    ترمجة

  :                                                                    أن تعتمد الوسائل التشريعية واإلدارية والتنظيمية املناسبة للقيام مبا يلي                   ينبغي للدول األطراف  - ٢

                                                                                             تغطـية مجـيع احملظـورات املنصـوص عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك استحداث أو إنتاج أو                   ̀  ١̀ 
                                                                         أو حفـظ أو نقـل العوامـل والتكسينات واألسلحة واملعدات ووسائل                                ختـزين أو حـيازة    

                                       اإليصال احملددة يف املادة األوىل من االتفاقية؛

                                                               تغطية العوامل والتكسينات اليت ميكن أن متس اإلنسان واحليوان والنبات؛ ̀  ٢̀ 

  يف                                                                                       جتـرمي اسـتخدام العوامـل والتكسـينات واألسـلحة واملعدات ووسائل اإليصال احملددة                ̀  ٣̀ 
                        املادة األوىل من االتفاقية؛

                                                                                               تنظـيم عملـيات نقـل العوامـل والتكسينات البيولوجية ذات الصلة واملعدات املتعلقة هبا،                ̀  ٤̀ 
                                داخل البلدان وعلى الصعيد الدويل؛



BWC/MSP/2007/5 
Page 10 

 

                                                                                       حظـر تقـدمي املسـاعدة ألطـراف أخـرى يف خرق أي من حمظورات االتفاقية أو تشجيع                   ̀  ٥̀ 
                               هذه األطراف عليه أو إقناعها به؛

                                                                      ضمان كفاية التدابري من أجل املالحقة القضائية فيما خيص األنشطة غري املصرح هبا؛ ̀  ٦̀ 

                                                                                       حتديـد العقوبـات املسـتحقة عند خرق حمظورات االتفاقية وضمان تناسب هذه العقوبات               ̀  ٧̀ 
  .                          مع املخاطر املتصلة بذلك اخلرق

                   عملياهتا القانونية                                                                                   باإلضـافة إىل ذلـك، ينـبغي للـدول األطـراف، كـل حسب ظروفها الوطنية و                 - ٣
  :                                                                 والدستورية، أن تنظر يف أفضل سبيل يضمن تأدية تدابريها الوطنية ملا يلي

يَّة                   ̀  ١̀                                                                        ِ  َّ                          تـناول حـيازة كمـية أو نـوع من العوامل بشكل مفرط؛ وحيازة عامل من العوامل بِن
                                                   ُ    استخدامه كسالح؛ واستخدام سالح بيولوجي بشكل فعلي؛ واخلُدع؛

                                        ً                    الـيت حتدث يف جمال العلم والتكنولوجيا وأيضـاً املـوارد                                           تغطـية الـتطورات ذات الصـلة       ̀  ٢̀ 
                         والتكنولوجيات غري املادية؛

                                                 تنظيم األنشطة اليت تنطوي على استخدام عوامل بعينها؛ ̀  ٣̀ 

ٌ                                                تضـمني أحكـام بشـأن اجلـرائم الـيت ترتكـبها هيئاٌت جتارية وكذلك أشخاص وبشأن                  ̀  ٤̀                                         
                          التطبيق خارج حدود الدولة؛

                                                                       الدولـة الطـرف بوقـف أي نشاط مشتبه فيه وحظر األنشطة قبل أي                                  التصـريح حلكومـة      ̀  ٥̀ 
                           استخدام فعلي لسالح بيولوجي؛

                                                                                   تضـمني صـالحيات التفتـيش للحصـول عـلى أدلـة يف حاالت االشتباه حبدوث خروق                  ̀  ٦̀ 
           للتشريعات؛

  .                            محاية املعلومات السرية واحلساسة ̀  ٧̀ 

                             ء أو حتديـث أنظمة مراقبة                                                                              ينـبغي للـدول األطـراف، عـنـد تنظـيم عملـيات الـنقل وإنشـا                - ٤
  :                        الواردات، أن تقوم مبا يلي /        الصادرات

                                                                                           اسـتحداث إجـراءات ملراقـبة عملـيات النقل، داخل الدولـة وخارجهـا، مبا يكفل توفر                ̀  ١̀ 
                                                                                            نظـام مـتني ومـأمون لتسلسـل احلـيازة بـني األشـخاص واملـرافق الذين مت اعتمادهم                   

               أو الترخيص هلم؛

                                                            انـتظام تشمل العوامل والتكسينات، واملواد الوراثية ذات                                           حتديـد قوائـم مـرنة وحمدثـة ب         ̀  ٢̀ 
                                                 الصلة، واملعدات اليت جيب إخضاعها للترخيص قبل نقلها؛
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ِتها وعبورها؛ ̀  ٣̀  َ   ََ ِ                 تغطية إعادة تصدير املوارد ذات الصلة وُمَسافََن  ُ                                      

                                                                                      وضـع إجـراءات احلصـول عـلى تراخـيص من الوكاالت احلكومية ذات الصلة من أجل                  ̀  ٤̀ 
                                    الصلة أو اإلبقاء على تلك اإلجراءات؛              نقل املوارد ذات

ّ            مطالـبة املصـّدرين      ̀  ٥̀                                  بتقدمي شهادة االستخدام النهائي      )                                يف حـال حصـوهلم عـلى ترخيص        (          
                                   املناسبة لكل عملية من عمليات النقل؛

                                                                                                تنظـيم أمـن وسـالمة نقل املواد املنقولة سواء عن طريق السكك احلديدية أو الطرق الربية                   ̀  ٦̀ 
                ق اجلو أو البحر؛                   أو املائية أو عن طري

                                                                                          ضـمان وصـول املـواد املـنقولة إىل الوجهـة املقصودة فقط وميكن أن يكون ذلك بوضع                   ̀  ٧̀ 
                                  شروط أو نظام إشعار لتوثيق االستالم؛

  .                              ضمان اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال ̀  ٨̀ 

                                                                                                  باإلضـافة إىل ذلـك، ميكـن للـدول األطـراف، كـل حسب ظروفها الوطنية وعملياهتا القانونية                   - ٥
  :                                                          دستورية، أن تنظر يف قيام أنظمتها اخلاصة بعمليات النقل مبا يلي   وال

                                                                                                معاجلـة املـوارد والتكنولوجـيات غـري املادية، رمبا عن طريق مسك سجالت تبني عمليات النقل                  ̀  ١̀ 
            اإللكترونية؛

                                         املعنية بعمليات النقل وعمليات االسترياد       )                           والدولـية عـند االقتضاء     (                             حتديـد املـرافق الوطنـية        ̀  ٢̀ 
                                      تصدير ذات الصلة، رمبا عن طريق التسجيل؛   وال

                 ِ                                                                        ضـمان طلـب رخصـة مـن ِقـبل مجـيع األشخاص الذين يقومون بنقل مواد مىت ساورهم                    ̀  ٣̀ 
                                                                                                      الشـك أو أبلغـتهم احلكومـة بإمكانـية استخدام املواد املنقولة مبا ينايف االتفاقية، مبا يف ذلك                  

  ؛ "     جامعة "                    عن طريق إدراج أحكام 

                                                               واحملافظـة علـيها بواسـطة شراكة مع الصناعات والدوائر                                          حتقـيق تطـور هـذه األنظمـة        ̀  ٤̀ 
                                       التصدير واستمرار فائدهتا، رمبا بأمور      /                                                       األكادميـية لـتأمني وضـوح أنظمـة الـنقل واالسترياد          

                                من بينها تنمية املمارسات الفضلى؛

         ُ                                          إدماج الُنهج الراسخة إلدارة املخاطر على أكمل حنو ممكن؛ ̀  ٥̀ 

                  التصدير، رمبا عن    /                                             مـن تنظـيم عمليات النقل وضوابط االسترياد                                       معاجلـة املعلومـات املسـتقاة        ̀  ٦̀ 
ِ                                            طـريق إنشـاء مراكـز إيـداع البـيانات عن أهم املشترين واملستخِدمني من أجل رصد أنشطة                                                                        

  .                    املشتريات املشتبه فيها
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              ً      وأن تقدم نسخاً                تدابري وطنية               ا اختذته من                                                                   ينـبغي للـدول األطـراف أن تـبلغ وحـدة دعم التنفيذ مب              - ٦
  .                                 يعات واألنظمة وما إىل ذلك كلما أمكن        من التشر

                                   إدارة وتنسيق إعمال التدابري الوطنية

                                                                                                        ينـبغي للـدول األطـراف، عـند وضـع آلية داخلية لتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية،                   - ٧
  :                               أن تبحث أفضل سبيل لتحقيق ما يلي

ُ                    تعزيـز التنسـيق والـتعاون بـني الوكـاالت احمللية والتوفيُق بني           ̀  ١̀                               الترتيبات الوطنية وتعزيزها                                                
                                                                                               ومـنع االزدواجـية أو الـثغرات، ورمبـا يـتأتى ذلـك عن طريق سلطة مركزية أو منظمة                   

       رائدة؛

                                                                                            تشـجيع الـتعاون والتنسـيق بـني الوكـاالت األمنية التقليدية وغريها من الوكاالت ذات                 ̀  ٢̀ 
        ملمارسات                                  مـن أجل االستفادة من اخلربة وا        )                                       كـتلك املعنـية بالصـحة والـزراعة        (         الصـلة   

                          التقنية واإلدارية املتوفرة؛

                                                                                               إيـراد تقسـيم املسـؤوليات بوضـوح وبـيان اإلطار الذي يتم ضمنه التنسيق الفعال، وقد                  ̀  ٣̀ 
                                                                                              يكـون ذلـك عـن طـريق إحداث ونشر خطة أو استراتيجية وطنية لتنفيذ اتفاقية األسلحة                 

            البيولوجية؛

                                     مبـا فـيها عمليات تقييم النوايا               ُ                                                      تطبـيق الـُنهج الراسـخة أو املوحـدة إلدارة املخاطـر،              ̀  ٤̀ 
                                                                      وعمليات تقييم القدرات وعمليات تقييم مدى قابلية التأثري وتقييم العواقب؛

                                                                                               مراقـبة األنشـطة العلمـية والتكنولوجـية ذات الصـلة، رمبا عن طريق وضع معايري وطنية                  ̀  ٥̀ 
     عمال                                                                                       واإلشـراف عـلى الـتجارب البيولوجـية وحتديد املسؤوليات اإلدارية للقيام بتلك األ             

                                               أو إنشاء جلان وطنية معنية باألخالقيات البيولوجية؛

            وهو أمر مهم  (                                                                                  كفالـة االتسـاق والـتكامل يف التنفـيذ واإلنفـاذ على مستوى البلد بأسره                 ̀  ٦̀ 
  ؛ )                              بشكل خاص بالنسبة للدول االحتادية

  )                                      أو ما يقابلها من األجهزة الوظيفية      (                                                      حتسـني احلـوار والتواصـل بـني السـلطات الوطنية             ̀  ٧̀ 
                                                                  يع األطراف املعنية صاحبة املصلحة يف الداخل كاألوساط العلمية والصناعية؛  ومج

                                                                                             اسـتخدام املـوارد واخلـربة املـتاحة مـن خـالل املـنظمات واألنشـطة الدولية مبا فيها                    ̀  ٨̀ 
                                                                   اجتماعات اخلرباء يف إطار اتفاقية األسلحة البيولوجية ووحدة دعم التنفيذ؛

                                               نية لالستفادة منها يف األعمال البيولوجية السلمية؛                             حفز تطوير املوارد البشرية الوط ̀  ٩̀ 
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                                                                                               تنمـية املمارسـات الفضـلى وهتيـئة بيئة احلكم الذايت بالتعاون مع األطراف املعنية صاحبة                 ̀   ١٠̀ 
                                                      ً                                 املصـلحة بغـية ضـمان تغطـية األحـداث املفاجئة اليت قد تقع مؤقتاً خارج نطاق األنظمة          

  .                        واملبادئ التوجيهية الرمسية

          الوطنية             إنفاذ التدابري

                                                                                                      مـن أجـل ضـمان تنفـيذ الـتدابري التشريعية والتنظيمية بفعالية، ينبغي للدول األطراف أن تقوم مبا             - ٨
  :   يلي

                                                                                                  بـناء القـدرة عـلى مجـع األدلة وحتديد األفراد واملرافق املشتبه فيهم وتطوير أنظمة اإلنذار                  ̀  ١̀ 
                    العامة وجمايل الصحة                          مثل الشرطة والنيابة     (                                                  املـبكر والتنسـيق بـني الوكـاالت ذات الصلة           

  ؛ )     واألمن

                                                                                                 الـتحقق مـن االمتـثال للـتدابري الوطنـية ذات الصـلة وميكن أن يكون ذلك بإقامة نظام                    ̀  ٢̀ 
           تفتيش وطين؛

                                                                                           وضـع واعـتماد ممارسـات فضـلى تـتعلق بأنشطة تنفيذ القوانني والتفتيش اجلمركي ذات                 ̀  ٣̀ 
               االت ذات الصلة؛                                                    الصلة، وبتثقيف وتدريب العاملني على إنفاذ القوانني يف اجمل

                                                                                  تعزيـز شـبكات االتصـال بـني املؤسسـات املعنـية وإحــداث بروتوكوالت حتكـم                 ̀  ٤̀ 
                                                                                              األنشـطة الـيت تشـارك فـيها كـل مـن الوكـاالت املعنية بالصحة وتلك املعنية بإنفاذ                   

                        القوانني، مثل التحقيقات؛

      ضروري                                                                                  ضـمان حصـول الوكـاالت املكلفـة باإلنفاذ على الدعم العلمي والتكنولوجي ال              ̀  ٥̀ 
                             ملعاجلة املسائل التقنية للغاية؛

                                                                                                         االسـتفادة مـن املـوارد الـيت توفـرها املـنظمات الدولـية مثل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية                    ̀  ٦̀ 
  ؛ )        األنتربول (

                                                                                              إدراج تدابـري ملعاجلـة مسـألة األسـلحة البيولوجـية يف سياق اخلطط الوطنية للوقاية من                  ̀  ٧̀ 
                      أو خطط مكافحة اإلرهاب؛ /         الكوارث و

  .                                              ضمان عدم وجود أي ثغرات يف كيفية إنفاذ حاالت احلظر ̀  ٨̀ 

                                          استعراض مدى فعالية وكفاءة التدابري الوطنية

                                                           مستمرة، ينبغي للدول األطراف أن تستعرض بانتظام مدى             ً                          ً               نظـراً لكـون تنفـيذ االتفاقـية عملـيةً          - ٩
  :                                                      فعالية وكفاءة تدابريها الوطنية، مبا يف ذلك عن طريق ما يلي

                                       يني نقطة اتصال وطنية وحتديد وكالة رائدة؛       ضمان تع ̀  ١̀ 
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                                                                                                اسـتعراض الوسـائل التشـريعية والتنظيمـية واإلدارية الوطنية والتدابري التكميلية املستخدمة            ̀  ٢̀ 
                                                                                              لتنفـيذ االتفاقـية، مبـا يف ذلـك اسـتمرار صـلتها باملوضوع يف ضوء التطورات العلمية                  

              والتكنولوجية؛

                   َ                                  أدىن حد ممكن إمكانيةَ استخدام البيولوجيا ألغراض                   ِّ                           ضـمان أن يقلِّـص اإلطـار الوطين إىل         ̀  ٣̀ 
                                                                                            حتظـرها االتفاقـية ويف نفـس الوقـت تشـجيع أوجـه استخدام البيولوجيا والتكنولوجيا                

               من االتفاقية؛  ١٠                           ً         البيولوجية ألغراض سلمية وفقاً للمادة 

  ؛                                                                     حتديث القوائم بأمساء العوامل واملعدات املتعلقة بالسالمة واألمن وأنظمة النقل ̀  ٤̀ 

                                تنفيذ تدابري إضافية حسب االقتضاء؛ ̀  ٥̀ 

  .                                         إطالع وحدة دعم التنفيذ على أي تغيري أو حتديث ̀  ٦̀ 

                                                 التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي بشأن تنفيذ االتفاقية -     ًً ثانياًً

                                          ِّ                                       ً                          بإمكـان الـتعاون اإلقلـيمي ودون اإلقلـيمي أن يكمِّـل ويعـزز التدابري الوطنية اليت تظل التزاماً                    -  ١٠
  :                                               ويف هذا السياق ينبغي للدول األطراف أن تقوم مبا يلي  .                 اتق الدول األطراف     ً       واقعاً على ع

                                                                                              التصـدي جملموعـة املسـائل املـتعلقة بتنفـيذ االتفاقـية، مبا فيها جترمي األنشطة احملظورة،                  ̀  ١̀ 
                                                                                     ومراقـبة األمـراض والكشـف عـنها وتشخيصـها واحـتواء األمراض املعدية، ومحالت                

                                                       لـتطورات ذات الصـلة الـيت حتـدث يف جمـال العلم                                                  التثقـيف واإلرشـاد والتوعـية، وا      
                االسترياد، وسالمة   /                                                                          والتكنولوجـيا، وتنظـيم عملـيات الـنقل وعملـيات مراقـبة التصدير            

                                               وأمن املواد البيولوجية، وتقدمي تدابري بناء الثقة؛

                                                                                                  اسـتنباط تفـاهم مشـترك بشأن آلية مواءمة تنفيذ االتفاقية عن طريق زيادة التعاون الدويل                 ̀  ٢̀ 
                لتبادل التجارب    )                                       أو مـا يقابـلها من هيئات وظيفية        (                                     تـبادل بـني السـلطات الوطنـية            وال

                                                           الناجحة، وتدارك أوجه القصور الوطنية وتعزيز الثقة املتبادلة؛

                                                                                             االسـتفادة مـن اللغـات املشـتركة ومـن التقالـيد القانونيـة والثقافيـة وكذلك مـن                 ̀  ٣̀ 
          ُ                        ؛ قصد وضع ُنهج مشتركة لتنفيذ                                             تكـنولوجي املمـاثل وسـوابق التعاون      -                 املركــز البـيو   

                                                                   االتفاقية وقد يكون ذلك من خالل القيام بزيارات استكشافية أو استشارية؛

ٍ        ً                                                      ضـمان توفـري الـتدابري الوطنـية درجـاٍت متشـاهبةً مـن احلماية واألمن يف مجيع الدول                    ̀  ٤̀                                
                                                                                     األطـراف واملسـامهة يف الـتطوير السـلمي للعلـوم البيولوجـية، خاصـة فيما بني الدول         

               طراف املتجاورة؛  األ

                                                                                           ضـمان إدراج تنفـيذ االتفاقـية يف جـداول أعمـال االجتماعات واألنشطة اإلقليمية، مبا                 ̀  ٥̀ 
                                                 فيها املشاورات الوزارية واإلقليمية الرفيعة املستوى؛



BWC/MSP/2007/5 
Page 15 

                                                                                              تنسـيق األنشـطة اإلقليمـية، مبـا يف ذلـك حلقـات العمـل الوطنية، واملؤمترات الوطنية                   ̀  ٦̀ 
ـ            وكذلك   "     َّ                املكرَّسة ملسألة بعينها "                           ية واالجـتماعات اإلقليمية                                    واالجـتماعات األمنـية اإلقليم

                                 األنشطة اليت تقام على مستوى اخلرباء؛

ٍ                                                                                          تطويـر ُنهـٍج إلدارة املخاطـر عـلى الصـعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي وفق احتياجات املنطقة                  ̀  ٧̀    ُ      
       اخلاصة؛

                          ظة على األمن أو مكافحة                                              ً                             العمـل مـع املـوارد اإلقليمية اليت ال تشارك عادةً يف أنشطة احملاف              ̀  ٨̀ 
                                                 واليت قد تتمتع خبربة أو معرفة تقنية ذات صلة           )                                   كـتلك املعنـية بالصـحة العامة       (           االنتشـار   

                                     باملوضوع، وضمان التواصل الفعال بينها؛

             الدعم املايل،    :                                                                                        تقـدمي املسـاعدة التقنـية للـدول األطراف اليت تطلبها، كلما أمكن ذلك، مبا فيها                ̀  ٩̀ 
                                                                        بـرامج البحـث والتطوير املشتركة، وحلقات العمل واحللقات الدراسية،                                  واملشـاريع املشـتركة و    

                                                                                                    وتـبادل العـلماء، وشـبكات املعلومـات اإللكترونية، وتنظيم املعارض، واألنشطة التجارية، وبناء              
                      القدرات، وتقاسم اخلربة؛

َ                                                             تقـدمي دعـم تقـين متواصـل للمساعدة يف َسن تدابري التنفيذ الوطنية، واعتماد تدابري                  ̀   ١٠̀          إدارية،                                
  ؛                                                 وبناء القدرات يف جماالت نذكر من بينها التفتيش اجلمركي

                                                                                               إبقـاء وحـدة دعـم التنفـيذ عـلى علم باألنشطة اإلقليمية ودون اإلقليميـة، واالستفادة                 ̀   ١١̀ 
                                                                                            مـن الوحـدة ومـن املـنظمات اإلقليمـية ذات الصـلة للمساعدة يف تنسيق تلك األنشطة                  

  .              والتوفيق بينها
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