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اتفاقية حظـراجتماع الدول األطراف يف
تكـديس األسـلحة وإنتاج و  استحداث

والتكـسينية) البيولوجية(البكتريولوجية  
 سلحةوتدمري تلك األ

  ٢٠٠٩اجتماع 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١-٧جنيف، 

  تقرير اجتماع الدول األطراف    

  مقدمة    
ضمنت الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي السادس للدول األطراف يف اتفاقيـة           ت  -١

والتكسينية وتدمري تلك   ) البيولوجية(ة البكتريولوجية   حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلح    
  :، يف الفرع الذي يتناول املقررات والتوصيات، املقرر التايل)(BWC/CONF.VI/6األسلحة 

  :يقرر املؤمتر ما يلي" 
عقد أربعة اجتماعات سنوية للدول األطراف مـدة كـل منـها          )أ(    

االستعراضي السابع املقرر عقده يف     ، قبل املؤمتر    ٢٠٠٧أسبوع واحد ابتداًء من عام      
هم املشترك واختاذ   ناقشة املسائل التالية وتشجيع الف     مل ٢٠١١موعد أقصاه هناية عام     
  :إجراءات فعالة بشأهنا

سبل ووسائل تعزيز التنفيذ على املستوى الوطين، مبـا يف ذلـك             '١'
إعمال التشريعات الوطنية، وتعزيز املؤسسات الوطنية والتنـسيق        

  القوانني؛نفاذاملؤسسات الوطنية املعنية بإفيما بني 

 التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي بشأن تنفيذ االتفاقية؛ '٢'

التدابري الوطنية واإلقليمية والدولية لتحسني السالمة البيولوجيـة         '٣'
واألمن البيولوجي، مبا يف ذلك سالمة املختربات وأمن مـسببات          

 األمراض والتكسينات؛

أو وضع مدونات قواعد    /لتوعية، واعتماد و  اإلشراف، والتعليم، وا   '٤'
سلوك ملنع إساءة استخدام أوجه التقدم احملرزة يف حبـوث علـم            
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 اليت ميكن استخدامها ألغراض     ةيولوجيتكنولوجيا الب الالبيولوجيا و 
 حتظرها االتفاقية؛

من أجل تعزيز التعاون واملساعدة والتبادل على الصعيد الدويل يف           '٥'
 لألغراض السلمية، وتعزيـز     جيا البيولوجية العلوم والتكنولو جمال  

فها وتشخـصيها   كـش بناء القدرات يف ميادين مراقبة األمراض و      
بالنـسبة للـدول    ) ١( : القيام مبا يلي   ،واحتواء األمراض املعدية  

األطراف اليت حتتاج إىل مساعدة، حتديد االحتياجات وطلبـات         
على تـوفري   بالنسبة للدول األطراف القادرة     ) ٢(تعزيز القدرات؛   

املساعدة، فضالً عن املنظمات الدولية، إتاحـة الفـرص لتقـدمي        
 املساعدة ذات الصلة هبذه امليادين؛

توفري املساعدة والتنسيق مع املنظمات املختصة بناء على طلب أية           '٦'
دولة طرف يف حالة زعم استخدام أسلحة بيولوجية أو تكسينية،          

ة األمـراض وكـشفها     مبا يف ذلك حتسني القدرات الوطنية ملراقب      
 ؛وتشخيصها ونظم الصحة العامة

يعقد اجتماع للخرباء ملدة أسبوع إلعداد كـل اجتمـاع مـن             )ب(    
واملواضيع الواجب النظر فيها يف كل اجتماع سـنوي         . األطرافاجتماعات الدول   

؛ ٢٠٠٧يف ‘ ٢‘و‘ ١‘ن يتناول البنـد  :من اجتماعات الدول األطراف هي كاآليت
يف ‘ ٦‘؛ والبنـد    ٢٠٠٩عـام   يف  ‘ ٥‘؛ والبند   ٢٠٠٨عام  يف  ‘ ٤‘و‘ ٣‘ن  يوالبند
ويتوىل رئاسة االجتماع األول ممثل عن جمموعة حركة عدم االحنيـاز           . ٢٠١٠ عام

ودول أخرى، واالجتماع الثاين ممثل عن جمموعة دول أوروبا الشرقية، واالجتماع           
جمموعة حركـة عـدم   الثالث ممثل عن اجملموعة الغربية، واالجتماع الرابع ممثل عن     

  ؛االحنياز ودول أخرى
  تقوم اجتماعات اخلرباء بإعداد تقارير وقائعية تصف أعماهلا؛ )ج(    
 واجتماعات الدول األطراف مجيعها إىل      اخلرباءتتوصل اجتماعات    )د(    

  أية استنتاجات أو نتائج بتوافق اآلراء؛
ـ        االستعراضيينظر االجتماع    )ه(     ذه  السابع يف أعمـال ونتـائج ه

  .".االجتماعات ويقرر اإلجراءات األخرى الواجب اختاذها
 يف  ٢٠٠٩ عقد اجتماع اخلرباء لعـام       ٢٠٠٨األطراف لعام   الدول  وقرر اجتماع     -٢

، وعقد اجتماع الدول األطـراف      ٢٠٠٩أغسطس  /  آب ٢٨ إىل   ٢٤جنيف يف الفترة من     
، وفقـاً   ٢٠٠٩  ديسمرب/  كانـون األول  ١١ إىل   ٧ يف جنيف يف الفتـرة من       ٢٠٠٩ لعام

  .ملقرر املؤمتر االستعراضي السادس
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 كـانون   ٢ املعتمد بدون تـصويت يف       ٦٣/٨٨اجلمعية العامة، يف القرار     وطلبت    -٣
، إىل األمني العام، يف مجلة أمور، مواصلة تقدمي املساعدة الالزمـة إىل             ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

ت لتنفيـذ مقـررات املـؤمترات       احلكومات الوديعة لالتفاقية، وتوفري ما قد يلزم من خدما        
لدول األطراف  لالجتماعات السنوية   لاالستعراضية وتوصياهتا، مبا يشمل تقدمي كافة املساعدة        

  .والجتماعات اخلرباء
 / آب ٢٨ إىل   ٢٤ جبنيـف، يف الفتـرة مـن         ٢٠٠٩وانعقد اجتماع اخلرباء لعام       -٤

، تقريره  ٢٠٠٩غسطس  أ/ آب ٢٨واعتمد يف جلسته اخلتامية املعقودة يف       . ٢٠٠٩أغسطس  
  .(BWC/MSP/2009/MX/3)بتوافق اآلراء 

  تنظيم اجتماع الدول األطراف    
  ، ُعقد اجتماع الـدول األطـراف      ٢٠٠٨وفقاً ملقرر اجتماع الدول األطراف لعام         -٥

، ٢٠٠٩ديـسمرب  / كانون األول١١ إىل ٧ بقصر األمم يف جنيف يف الفترة من    ٢٠٠٩لعام  
  .غرينيوس ماريوس  كندابرئاسة سفري

 كـانون   ٧واعتمد اجتماع الدول األطـراف، يف جلـسته األوىل املعقـودة يف               -٦
ــسمرب /األول ــه ٢٠٠٩دي ــدول أعمال ــه (BWC/MSP/2009/1)، ج ــامج عمل  وبرن

(BWC/MSP/2009/3)     كما وجه الرئيس انتباه الوفـود إىل       .  على النحو الذي اقترحه الرئيس
 وتقرير الرئيس عن أنشطة حتقيق (BWC/MSP/2009/2)تقرير وحدة دعم التنفيذ  :تقريرين مها

  .(BWC/MSP/2009/4)عاملية االتفاقية 
أن اجتماع الدول األطراف، بناء على اقتراح من الرئيس،         قرر  ها،  نفسويف اجللسـة     -٧

االستعراضي السادس، بصيغته الواردة يف املرفق الثـاين        يعتمد يف أعماله النظام الداخلي للمؤمتر       
  . من تعديالت مع إدخال ما يلزم)BWC/CONF.VI/6(ة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي من الوثيق

ويف اجللسة نفسها، أقر اجتماع الدول األطراف تسمية جمموعة حركة عدم االحنياز              -٨
سفري شيلي كارلوس بورتاليس رئيساً الجتماع اخلرباء واجتمـاع الـدول األطـراف يف              

  .٢٠١٠ عام
د لينان، رئيس وحدة دعم التنفيذ، أمينـاً الجتمـاع الـدول            وعمل السيد ريتشار    -٩

وعمل كل من السيد بريس ميليت، موظف الشؤون السياسية بوحدة دعم التنفيذ،            . األطراف
السيدة نغوك بونغ هويينه، موظفة الشؤون السياسية املعاونة        يف األمانة   وعملت  . نائباً لألمني 

  . بوحدة دعم التنفيذ
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  ماع الدول األطرافاملشاركة يف اجت    
شاركت مائة دولة من الدول األطراف يف االتفاقية يف اجتماع الدول األطـراف،               -١٠

االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني واألردن وأرمينيا وإسـبانيا وأسـتراليا          : وهي التالية 
انيا وإيران  وإستونيا وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا وأوروغواي وأوغندا وأوكر        

وآيرلندا وإيطاليا وباكستان والبحرين والربازيل والربتغال وبلجيكـا        )  اإلسالمية -مجهورية  (
وبلغاريا وبنغالديش وبنما وبنن وبوركينا فاسو والبوسنة واهلرسك وبولندا وبريو وبيالروس           

جلمهوريـة  اجلماهريية العربيـة الليبيـة وا     اجلزائر و وتايلند وتركيا وتونس واجلبل األسود و     
التشيكية ومجهورية كوريا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهوريـة مولـدوفا           
وجنوب أفريقيا وجورجيا والدامنرك ورواندا ورومانيا وسري النكا وسلوفاكيا وسـلوفينيا           
وسنغافورة والسنغال والسويد وسويسرا وشيلي وصربيا والصني والعراق وغانا وغواتيمـاال           

وفنلندا وفييـت نـام وقـربص وقطـر         )  البوليفارية -مجهورية  (الفلبني وفرتويال   وفرنسا و 
وقريغيزستان والكرسي الرسويل وكرواتيا وكندا وكوبا والكويت وكينيا والتفيـا ولبنـان            
ولكسمربغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة وماليزيا ومدغشقر واملغرب واملكسيك واململكـة          

املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ومنغوليا وموريـشيوس     العربية السعودية واململكة    
وموناكو والنرويج والنمسا والنيجر ونيجرييا ونيوزيلندا واهلند وهنغاريا وهولندا والواليـات       

  .املتحدة األمريكية واليابان واليمن واليونان
دق عليهـا  وإضافة إىل ذلك، شاركت ست دول وقعت على االتفاقية لكنها مل تص           -١١

بعد يف اجتماع الدول األطراف دون املشاركة يف اختاذ القرارات، وفقاً ملـا تـنص عليـه                 
اجلمهورية العربية الـسورية ومجهوريـة      :  من النظام الداخلي، وهي    ٤٤ من املادة    ١ الفقرة

  .ترتانيا املتحدة وكوت ديفوار ومصر وميامنار وهاييت
 يف االتفاقية وال موقعتني عليها،      نييستا ال طرف  وشاركت دولتان، أنغوال وإسرائيل، ل      -١٢

  .٤٤من املادة ) أ(٢ يف اجتماع الدول األطراف بصفة مراقب، وفقاً للفقرة الفرعية
وحضرت األمم املتحدة، مبا فيها مكتب شؤون نزع السالح ومعهد األمم املتحـدة        -١٣

والعدالة، اجتماع الدول  ةاجلرمي لبحوث األقاليمي املتحدة األمم عهدملبحوث نزع السالح و 
  .٤٤ من املادة ٣األطراف وفقاً للفقرة 

 األسـلحة  حظـر  األورويب واللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمةحتاد وُمنح اال  -١٤

الكيميائية ومنظمة الصحة العاملية مركز املراقب للمشاركة يف اجتماع الدول األطراف وفقاً            
  .٤٤ من املادة ٤للفقرة 
 اجتماع الدول األطراف أربع عشرة منظمة غري حكومية ومؤسسة حبث           وحضرت  -١٥

  .٤٤ من املادة ٥وفقاً للفقرة 
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املـشاركني يف اجتمـاع الـدول األطـراف يف الوثيقـة       مجيع  وترد قائمة بأمساء      -١٦
BWC/MSP/2009/INF.2و Add.1.  

  أعمال اجتماع الدول األطراف    
، أجرى اجتمـاع الـدول األطـراف        )BWC/MSP/2009/3(وفقاً لربنامج العمل      -١٧

روسي واألرجنتني  االحتاد ال :  التالية ببيانات  ٢٩ل مناقشـة عامة أدلت فيها الدول األطراف ا      
 )١() اليابان وأستراليا وكندا ومجهورية كوريا وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا        باسم(وأستراليا  
وباكـستان وبـنغالديش    ) اإلسالمية -مجهورية  (وأملانيا وإيران   ) بصفتها الوطنية (وأستراليا  

) باسم االحتاد األورويب(وتركيا واجلزائر ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا والسنغال والسويد 
وكينيـا  ) باسم جمموعة حركة عدم االحنياز ودول أخرى      (وسويسرا وشيلي والصني وكوبا     

رويج ونيجرييا واهلنـد    وماليزيا ومدغشقر واملغرب واملكسيك واململكة العربية السعودية والن       
  .والواليات املتحدة األمريكية واليابان

ديسمرب، عقد اجتماع الدول األطراف     / كانون األول  ١٠ و ٨ويف الفترة املمتدة بني       -١٨
 واملـساعدة  التعـاون  عددا من جلسات العمل اليت خصصت للنظر فيما يفضي إىل تعزيـز 

 وتعزيز السلمية، لألغراض  البيولوجيةتكنولوجياوال العلوم جمال يف الدويل الصعيد على والتبادل

 :املعديـة  األمـراض  واحتـواء  وتشخصيها هاكشفو األمراض مراقبة ميادين يف القدرات بناء
بالنسبة للدول األطراف اليت حتتاج إىل مساعدة، حتديد االحتياجات وطلبـات تعزيـز              )١(

املساعدة، فضالً عـن املنظمـات   بالنسبة للدول األطراف القادرة على توفري   ) ٢(القدرات؛  
 مـن جـدول     ٦البنـد   (الدولية، إتاحة الفرص لتقدمي املساعدة ذات الصلة هبذه امليـادين           

ديسمرب، كرست جلسة عمل واحدة للتقارير املقدمة مـن      / كانون األول  ١٠ويف  . )األعمال
) عمـال  من جـدول األ    ٧البند  (الرئيس والدول األطراف عن أنشطة حتقيق عاملية االتفاقية         

  ). من جدول األعمال٨البند (وتقرير وحدة دعم التنفيذ 
واستطاع اجتماع الدول األطراف يف أثناء عمله االستناد إىل عدد من ورقات العمل              -١٩

ظمات اليت قدمتها الدول األطراف، وإىل البيانات والعروض اليت قدمتها الدول األطراف واملن           
  .عممت يف االجتماعالـيت و الدولية ووحدة دعم التنفيـذ

وإدراكا لألمهية اجلوهرية لتعزيز التعاون واملساعدة والتبادل على الصعيد الدويل يف             -٢٠
 لألغراض السلمية توخياً لتحقيق تنفيذ االتفاقية على حنو         البيولوجية العلوم والتكنولوجيا جمال  

قـدرات يف ميـادين     شامل، اتفقت الدول األطراف على أمهية العمل معاً على تعزيز بناء ال           
وأكدت الدول األطراف أن    . ها وتشخيصها واحتواء األمراض املعدية    كشفمراقبة األمراض و  

  .من شأن بناء هذه القدرات أن يقدم دعما مباشرا ألهداف االتفاقية
__________ 

 .جتمع غري رمسي يضم اليابان وأستراليا وكندا ومجهورية كوريا وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا )١(
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ويف هذا الصدد، أشارت الدول األطراف إىل أن املؤمتر االستعراضي السادس أكد              -٢١
العاشرة وذكَّر بأن على الدول األطراف التزاماً قانونياً بتيسري تبادل          على أمهية تنفيذ املادة     

حق املشاركة يف هذا التبادل علـى       هلا  املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية و     
ألغـراض  تكـسينية   وال) البيولوجية(أوسع نطاق ممكن الستخدام العوامل البكتريولوجية       

وأقـرت الـدول    . قتصادي والتكنولوجي للدول األطـراف    سلمية وعدم إعاقة التقدم اال    
أن االتفاقية منرب مفيد ومناسب للتعاون وأنه ميكن للدول األطراف، من خـالل             باألطراف  

 أنشطة احملافل األخرى وأن تشجع      تنفيذ االتفاقية مبا فيها املادة العشرة تنفيذا تاما، أن تكمل         
ها وتشخيصها واحتـواء    كشفمراقبة األمراض و  كرب قدر من التعاون واملساعدة يف ميادين        أ

  .األمراض املعدية
واتفقت الدول األطراف على أن مسؤوليات مراقبة األمراض والتخفيف من آثارها             -٢٢

 وإن كانت مسؤوليات وطنية أساسا، فإن األمراض املعدية ال تعرف احلـدود             ،والتصدي هلا 
أشـارت الـدول األطـراف إىل أن        و. د مكافحتها وجهأن تكون   ينبغي  كذلك  اجلغرافية و 

للمنظمات الدولية، من مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واالتفاقية الدولية لوقايـة             
النباتات واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية، كل واحدة يف إطار واليتها             

مهية هذه املنظمات احلكوميـة     رت بأ ق دورا جوهريا لتلعبه يف التصدي لألمراض وأ       ،اخلاصة
واعترفت الدول األطراف بقيمـة دور      . ألنشطة الوطنية ذات الصلة   ادعم ومتويل    يف   الدولية

  . هذه املنظمات يف تعزيز القدرات والتنسيق
ها كـشف واعترفت الدول األطراف بأمهية تطوير بنية حتتية فعالة ملراقبة األمـراض و             -٢٣

  .وتشخيصها واحتوائها
ئل تعزيز التنفيذ على املستوى الوطين، مبـا يف ذلـك إعمـال             سبل ووسا  '١'

التشريعات الوطنية، وتعزيز املؤسسات الوطنية والتنسيق فيما بني املؤسسات 
 : القواننينفاذالوطنية املعنية بإ

إنشاء نظم مراقبة حساسة، وحمددة، وذات طابع متثيلي، ومناسبة           )أ(  
يها القدرات الالزمة للقيام بشكل مـستمر       التوقيت، وبسيطة، ومرنة، ومقبولة، ولد    
  جبمع وحتليل البيانات من خمتلف املصادر؛

إنشاء قدرة لكشف وحتديد العوامل املُْمرِضة على حنـو سـريع،             )ب(  
  يف ذلك حتسني فرص الوصول إىل عمليات التشخيص واخلربات العالية اجلودة؛ مبا

 البيطرة والصحة   إنشاء خدمات للرعاية الصحية األولية وخدمات       )ج(  
إدارة يف جمـال    شـبكات خمتـربات وقـدرات       على   الًمث أن تعتمد ميكن  النباتية،  
  وعالجها؛ األمراض
  إنشاء قدرات لالستجابة يف حاالت الطوارئ واألوبئة؛  )د(  



BWC/MSP/2009/5 

7 GE.09-65041 

إعـالم اجلمهـور    على صعيد   إنشاء قدرات اتصال، مبا يف ذلك         )ه(  
  والتعاون املهين؛

 ألنشطة   املتاحة املوارديشمل   مالئم، مبا    وضع إطار تنظيمي وطين     )و(  
  تنفيذه ومراقبته؛

عـدات التـشخيص    تيسري عالج األمراض، مبا يف ذلك تـوافر م          )ز(  
 ؛واللقاحات واألدوية

والحظت الدول األطراف أن وضع مثل هذه البنية التحتية ميكن أن يسهم             '٢'
نـها، مثـل     لكل م   األخرى أيضاً يف الوفاء بااللتزامات واالتفاقات الدولية     

 ).٢٠٠٥(املنقحة  الدولية الصحية اللوائح

البنية التحتية واملعـدات     من ترجتى كربى فائدة ال من الدول األطراف أنه    وإدراكاً  -٢٤
الستخدامها، اتفقت علـى     املناسب التدريب مدربون أفراد هناك يكن مل والتكنولوجيا إذا 

ها وتشخيصها واحتوائها، عـن     كشفمراض و أمهية تطوير املوارد البشرية يف ميادين مراقبة األ       
   :طريق ما يلي

عقد حلقات عمـل ودورات تـدريب ومـؤمترات علـى           االستفادة من    '١'
 املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛

 لغات األم؛الكفالة توافر مواد التدريب ب '٢'

 ؛كليهما االستفادة من التدريب القائم على احلاسوب والتدريب العملي '٣'

      مـراض املعديـة،    شترك بني التخصـصات إزاء مـشاكل األ       تعزيز هنج م   '٤'
بإدماج العلم األحيائي الطيب التقليدي يف العلوم االقتصادية واالجتماعيـة          

  والدميغرافية والزراعية؛

واملـدراء وصـناع     التقنيون   مإشراك مجيع املوارد البشرية املعنية، مبن فيه       '٥'
 األكادميي؛ ة والوسطال الصحجمن يف ون العاملوالسياسات واملهني

 ؛"هجرة األدمغة"لحد من لحتديد أساليب  '٦'

توفري القيادة السياسية الالزمة لضمان إيالء قـضايا التـدريب والعـاملني             '٧'
 االهتمام املناسب على املستوى الوطين؛

، رباءاخلاجتماعات  حلضور  توفري الرعاية للتدريب وتبادل الزيارات والسفر        '٨'
 .وضع يسمح بذلكال  كاناإذ
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وإدراكاً من الدول األطراف لفرص بناء القدرات من خالل تقاسـم املمارسـات               -٢٥
ـ اتراعي  واإلجراءات، فقد اتفقت على تنفيذ إجراءات تشغيل موحدة           هـا  وظروف احتياجاهت

  :الوطنية، مبا يف ذلك من خالل ما يلي
بنـاء  ، و عزيز الثقة لزيادة االستدامة، وت  موحدة  ل  تشغياستخدام إجراءات    '١'

 املهين؛  واملسامهة يف مراقبة اجلودة، والنهوض بأعلى معايري األداءالثقة،

العمل على املستوى الوطين مع وزاريت الصحة والزراعة وسائر الوكـاالت         '٢'
 املختصة لوضع تشريعات ومعايري ومبادئ توجيهية ذات صلة؛

وضع واستخدام أفضل املمارسات املتعلقة باملراقبة، واإلدارة، واملمارسات         '٣'
احليوانات يف ربية، والتصنيع، والسالمة، واألمن، والتشخيص، والتجارة     املخ

 واملنتجات، وباإلجراءات املرتبطة هبا؛

 املعلومات؛بادل تعزيز الربوتوكوالت الدولية اخلاصة بسرعة ت '٤'

يـيم  استخدام دراسات احلاالت املتعلقة باعتبارات األمن البيولـوجي وتق         '٥'
ارة األمراض من أجل حتسني املمارسات       وإد املخاطر ونقل البضائع اخلطرة   

 .واإلجراءات القائمة

واتفقت الدول األطراف على أمهية كفالة استدامة بناء القدرات يف ميادين مراقبـة               -٢٦
جتميع املوارد؛ وجعـل عمليـات      : األمراض وكشفها وتشخيصها واحتوائها، بوسائل منها     

 ذلك من خالل استراتيجيات انسحاب متفق       مبا يف (التمويل طويلة املدى وأكثر قابلية للتنبؤ       
؛ وضمان تويل بلدان االستقبال لإلشراف وإشراك مجيع أصحاب املصلحة املعنـيني؛            )عليها

وتلبية احتياجات احملافظة اليومية على القدرة الصحية األساسية؛ وتفصيل األنشطة بـشكل            
 تامـة مـن املـوارد       يستجيب للظروف املختلفة لكل دولة مستقبلة؛ واالستفادة اسـتفادة        

والشبكات والترتيبات املؤسسية القائمة؛ واالستفادة من برامج التوأمـة لتعزيـز شـبكات             
املختربات املرجعية؛ واستخدام املشاريع التعاونية لتطوير السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي         

  .الدعموالعلوم األساسية واألدوات والتكنولوجيات األساسية، حبيث يزيد التحفيز و
ستخدم واتفقت الدول األطراف على أمهية تعزيز تكامل أنشطة بناء القدرات لكي تُ             -٢٧

 :بوسائل منـها  املوارد النادرة استخداما فعاال يف مكافحة األمراض بغض النظر عن أسباهبا،            
والنباتية؛  واحليوانية البشرية الصحة قطاعات بني فيما فعال حنو على والتنسيق االتصال ضمان

يستفيد من مجيع احلقول املعرفية     والتخصصات يشمل مجيع املخاطر     شترك بني   واعتماد هنج م  
ذات الصلة؛ وحتسني كيفية عمل اإلدارات والوكاالت احلكومية مع القطاع اخلاص والوسط            

 بـني  كما أشارت الدول األطراف إىل فائدة الشراكات      . األكادميي واخلرباء غري احلكوميني   
  .واخلاص يف التصدي لألمراض العام القطاعني
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 وأقرت الدول األطراف بأمهية كفالة وجود تنسيق فعال بني األنـشطة ذات الـصلة               -٢٨
 :بوسائل منها تقليل التكرار إىل أقصى حد وكفالة هنج أكثر مشولية يف بناء القدرات،             الرامية إىل   

 خمتلف وبني الدويل وىاملست على ،اتاملساعد مقدمي بني التنسيق وتبادل املعلومات فيما    دعم
جلهات اليت  ؛ وتعزيز االتصاالت فيما بني الدول األطراف ومع ا         على حد سواء   الوطنية اإلدارات

  واالتفاقيـة  ،والزراعة األغذية منظمة مثل املُعدية، األمراض معاجلة إىلترمي   دولية جهودتبذل  
العاملية، كل يف إطار     الصحة منظمةو ،احليوانية لألوبئة الدويل واملكتب ،النباتات لوقاية الدولية

 الثنائية واإلقليمية والدوليـة   - واليته اخلاصة؛ واالستفادة من مجيع السبل املالئمة للمساعدات       
 واجلنـوب  واجلنـوب،  الشمال بني شراكات  إلقامة– واملتعددة األطراف، مبا فيها االتفاقية 

 والربط الـشبكي فيمـا بـني        والشمال؛ وتعزيز التعاون واالتصاالت    والشمال واجلنوب،
  .املؤسسات واإلدارات والوكاالت وغريها من ذوي املصلحة على الصعيد الوطين

كات االتعـاون والـشر   أوجـه   ملساعدات و اإدراكها لطيف   الدول األطراف   وأبدت    -٢٩
على الصعيد الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف لدعم الدول األطراف يف الوفاء           املوجود أصالً   

 وكـشفها  األمـراض  مراقبـة  لتزاماهتا الوطنية مبوجب االتفاقية ويف تعزيز قدراهتا يف ميادين        با
 أنه ال تزال هناك حتـديات ينبغـي     بيد أن الدول األطراف تدرك أيضاً     . واحتوائها وتشخيصها

 والتكنولوجيا العلوم جمال يف الدويل الصعيد على والتبادل واملساعدة التعاون تطوير يف جتاوزها
 مواجهة هذه املـشاكل     وأن إمكاناهتا، كامل االتفاقية حتقق كي السلمية لألغراض البيولوجية

 جمـال  يف كافيـة  قدرة بناء يف األطراف والتحديات واالحتياجات والقيود ستساعد الدول    
وإذ وضعت الدول األطراف املادة العاشرة       .واحتوائها وتشخيصها هاكشفو األمراض مراقبة

 تبـادل  أوسع لتيسري املالية، قد اتفقت على أمهية تعبئة املوارد، مبا فيها املوارد        ، ف اعتبارهايف  
 للمساعدة يف رفع حتديات مراقبـة      والتكنولوجية العلمية واملعلومات واملواد للمعدات ممكن

 وإدراكا من الدول األطراف أن هلا مجيعهـا دوراً        . واحتوائها وتشخيصها هاكشفو األمراض
 اليت تسعى إىل بناء قدراهتا حتديد حاجاهتا         األطراف  على أنه ينبغي للدول    شددتفقد  تلعبه،  

اخلاصة والسعي إىل إقامة شراكات مع اآلخرين، وأنه ينبغي للدول األطراف القادرة مطالبها و
  .على تقدمي املساعدة والدعم أن تفعل ذلك

اشرة والثالثـة الـيت مت      رت الدول األطراف بالترتيبات املتعلقة باملادتني الع      وإذ ذكَّ   -٣٠
التوصل إليها يف املؤمتر االستعراضي السادس، فقد أشارت إىل أن املؤمتر كان قد شدد علـى                
أنه من أجل تيسري تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية املتعلقة باستخدام            

على أوسع نطاق ممكـن،     لألغراض السلمية   تكسينية  وال) البيولوجية(العوامل البكتريولوجية   
أو حدود على عمليات    /ينبغي للدول األطراف عدم استخدام أحكام االتفاقية لفرض قيود و         

نقل املعارف العلمية والتكنولوجيا واملعدات واملواد ألغراض تتماشى مع أهداف االتفاقيـة            
 مـن   دة الثالثـة  ات الدول األطراف يف هذا الصدد أن من شأن تنفيذ امل          الحظو. وأحكامها

  أن ييسر تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجيـة وفقـاً            تاماً االتفاقية تنفيذاً 
  .للمادة العاشرة



BWC/MSP/2009/5 

GE.09-65041 10 

وأكدت الدول األطراف دور وحدة دعم التنفيذ، مبا يتماشى وواليتـها، يف دعـم       -٣١
 مـل أنشطة بناء قدرات الدول األطراف من خالل تيسري االتـصاالت والـشراكات، والع            

ويف هـذا   . املعلومات بشأن االحتياجات من املساعدة والتعاون ومصادرمها       لتبادل كمركز
 قد شجع الـدول     السياق، أشارت الدول األطراف إىل أن املؤمتر االستعراضي السادس كان         

م لوحدة دعم التنفيذ املعلومات املالئمة عن تنفيذها للمادة العاشـرة،           داألطراف على أن تق   
  .ر أنشطة التعاون اليت قدمتها الدول األطراف خالل هذا االجتماعورحبت بتقاري

 ميادين يف القدرات  من الدول األطراف للحاجة إىل استمرار التقدم يف بناء         وإدراكاً  -٣٢
 والتبادل واملساعدة التعاون تعزيز أجل واحتوائها، من  وتشخيصها هاكشفو األمراض مراقبة
السلمية، أشـارت إىل     لألغراض البيولوجية والتكنولوجيا العلوم جمال يف الدويل الصعيد على

أن املؤمتر االستعراضي السابع ميكنه النظر يف املقترحات احلالية واملقبلة بشأن سـبل أفـضل               
لتحديد االحتياجات، ورفع حتديات بناء القدرات، وتعبئة املوارد املالية، وتيسري تطوير املوارد            

دول األطراف النامية يف اجتماعات االتفاقية وغريها من أنشطتها،         البشرية، ودعم مشاركة ال   
  .الدولية واإلقليمية املعنية وتنسيق التعاون مع باقي املنظمات

ورأت الدول األطراف كذلك أن بإمكاهنا، لدى السعي لتحقيق االتفاقات والتدابري             -٣٣
القانونية، مراعـاة االعتبـارات     املبينة أعاله، ووفقاً لظروف كل منها وعملياهتا الدستورية و        

والدروس ووجهات النظر والتوصيات واالستنتاجات واملقترحات املستمدة مـن العـروض           
املعـروض علـى    الوفود بشأن املوضوع    ة من   قدموالبيانات وورقات العمل واملداخالت امل    

اجتماع اخلرباء، على النحـو الـوارد يف املرفـق األول مـن تقريـر اجتمـاع اخلـرباء                   
(BWC/MSP/2009/MX/3)         باإلضافة إىل توليف هذه االعتبارات والدروس ووجهات النظر ،

 امللحقة هبذا   BWC/MSP/2009/L.1والتوصيات واالستنتاجات واملقترحات الوارد يف الوثيقة       
لالجتماع، وبالتـايل  نتيجة قترح هذا املرفق لكي ُيعتمد كُيومل . التقرير بوصفها املرفق األول  

  . ولذلك مل جير االتفاق على املرفق وبالتايل ليس له أي مركز. الغايةمل يناقش لتلك
، يف مجلة أمـور   الدول األطراف على إبالغ املؤمتر االستعراضي السابع،        شجعت  و  -٣٤

بأي إجراءات أو تدابري أو خطوات أخرى قد تتخذها بناء على املناقشات الـيت جـرت يف                 
 من أجل تيـسري     ،٢٠٠٩ الدول األطراف لعام      ونتائج اجتماع  ٢٠٠٩اجتماع اخلرباء لعام    

نظر املؤمتر االستعراضي السابع يف األعمال اليت جرى االضطالع هبا يف هذين االجتمـاعني              
 بشأن أي إجراء آخر وفقاً للمقرر املعتمـد يف املـؤمتر     اً قرار هوالنتائج اليت أسفرا عنها واختاذ    

  )).ه(٧ث، الفقرة ، اجلزء الثال(BWC/CONF.VI/6االستعراضي السادس 
واستعرض اجتماع الدول األطراف التقدم احملرز يف سبيل حتقيق عاملية االتفاقية ونظر            -٣٥

 ويف تقارير الـدول     (BWC/MSP/2009/4)يف تقرير الرئيس عن أنشطة حتقيق عاملية االتفاقية         
ف التأكيد  وأعادت الدول األطرا  . األطراف عن أنشطتها للتشجيع على حتقيق عاملية االتفاقية       

على أن تصديق الدول املوقعة على االتفاقية أمر يتسم بأمهية خاصة، وعلى أمهية قيام الدول               
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اليت مل توقع عليها بعد باالنضمام إليها دون تأخري لإلسهام يف حتقيق عامليـة االنـضمام إىل                 
طـراف  ويف هذا الصدد، أحاط االجتماع علماً بالتقارير وناشد مجيع الـدول األ           . االتفاقية

مواصلة التشجيع على حتقيق عاملية االتفاقية ودعم أنشطة الرئيس ووحدة دعـم التنفيـذ يف               
  .سبيل ذلك وفقا ملقرر املؤمتر االستعراضي السادس

ونظــر اجتمــاع الــدول األطــراف أيــضاً يف تقريــر وحــدة دعــم التنفيــذ   -٣٦
(BWC/MSP/2009/2)         وأحاط االجتماع  . ناء الثقة ، مبا يف ذلك التقرير عن املشاركة يف تدابري ب

فتور كما الحظ االجتماع بقلق     . دة دعم التنفيذ  حوأعرب عن ارتياحه لعمل و    . علماً بالتقرير 
 خالل السنتني األخريتني، وشجع مجيع الدول األطـراف علـى           ،املشاركة يف تدابري بناء الثقة    

ر استعراضي على حدة،    تقدمي إسهام سنوي خبصوص تدابري بناء الثقة، وفقاً لقرارات كل مؤمت          
ودعا االجتماع الدول األطراف إىل     . ملتمسة املساعدة عن طريق وحدة دعم التنفيذ عند اللزوم        

مواصلة التعاون يف العمل بشكل وثيق مع وحدة دعم التنفيذ لدى االضطالع بواليتها وفقـاً                
الستعراضي الـسادس   وإذ أشار االجتماع إىل مقرر املؤمتر ا      . ملقرر املؤمتر االستعراضي السادس   

 فقـد طلـب إىل      ،٢٠١١-٢٠٠٧ل الدول األطراف وحدة دعم التنفيذ خالل الفترة         وِّبأن مت 
، ٦٣/٨٨السالح أن يكفل، وفقا لبنود قرار اجلمعية العامة  نزع لشؤون املتحدة األمم مكتب

دة مل بشكل مالئم مراعية  أن تكون الترتيبات اإلدارية للوحدة، مبا فيها عقود عمل موظفيها،           
  .  برمتهاوالية الوحدة

  الوثائق    
يتضمن املرفق الثاين هلذا التقرير قائمة بالوثائق الرمسية الجتماع الدول األطراف، مبا              -٣٧

وكل الوثائق الواردة يف هذه القائمة متاحـة   . فيها ورقات العمل املقدمة من الدول األطراف      
 ومن خالل   ،>bwc/ch.unog.www://ttph<: عنوان اإلنترنت على   موقع وحدة دعم التنفيذ      يف

ــة    ــائق الرمسي ــدة للوث ــم املتح ــام األم ــت )ODS(نظ ــوان اإلنترن ــى عن : ، عل
>gor.un.documents://http<.  

  اختتام اجتماع الدول األطراف    
، قـرر اجتمـاع     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١يف اجللسة اخلتامية املعقودة يف        -٣٨

/  آب ٢٧ إىل   ٢٣ يف جنيف يف الفترة من       ٢٠١٠اء لعام   الدول األطراف عقد اجتماع اخلرب    
 ٦ يف جنيف يف الفتـرة من       ٢٠١٠، وعقد اجتماع الدول األطراف لعام       ٢٠١٠أغسطس  

  .، وفقاً ملقرر املؤمتر االستعراضي السادس٢٠١٠ديسمرب /  كانـون األول١٠إىل 
اآلراء، على النحو   ها، اعتمد اجتماع الدول األطراف تقريره بتوافق        نفسويف اجللسة     -٣٩

أن يصدر بوصـفه    على  ، بالصيغة املعّدلة شفوياً،     BWC/MSP/2009/CRP.1الوارد يف الوثيقة    
  .BWC/MSP/2009/5الوثيقة 
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  ملرفق األولا

توليف لالعتبـارات والـدروس ووجهـات النظـر والتوصـيات               
واالستنتاجات واملقترحات املستمدة من العروض والبيانات وورقـات        

  قيد البحث يف اجتماعات اخلرباءداخالت بشأن املواضيعالعمل وامل

  األهداف  -أوالً   
اعترافاً باألمهية اجلوهرية لتعزيز التعاون واملساعدة والتبادل على الصعيد الـدويل يف              -١

جمال العلوم والتكنولوجيا البيولوجية لألغراض السلمية توخياً لتحقيق تنفيذ االتفاقية على حنو            
للدول األطراف أن تعمل معاً على تعزيز بناء القـدرات يف ميـادين مراقبـة               شامل، ينبغي   
  :ها وتشخيصها واحتواء األمراض املعدية، بوسائل منهاكشفاألمراض و
ردم الفجوتني املالية والتكنولوجية القائمتني بني البلدان من خالل تقاسم           '١'

 املوارد وتعزيز القدرات ومساعدة البلدان بعضها بعضاً؛

اعتماد هنج يأخذ يف احلسبان مجيع املخاطر وتوفري القدرة حبيـث           ضمان   '٢'
استخداماً فعـاالً ملكافحـة األمـراض       على قلتها   يتسىن استخدام املوارد    

 عن سببها؛ بصرف النظر

مـن حيـث    ، واملضمون، واملـستدام، والفعـال       ملأموندعم التعاون ا   '٣'
 واملنهجي؛ الكلفة،

لرامية إىل معاجلة األمراض املُعدية،     دعم تنفيذ اجلهود الدولية ذات الصلة ا       '٤'
مثل آليات اإلبالغ عن األمراض يف إطار منظمة األمم املتحدة لألغذيـة            

 والزراعة، واملكتب الدويل لألوبئة احليوانية، ومنظمة الصحة العاملية؛

مراجعة الطريقة اليت تنفذ هبا املادة العاشرة من االتفاقية متاشياً مع القـرار              '٥'
 . السادسيؤمتر االستعراضاملالذي اختذه 

  املشكالت والتحديات واالحتياجات  -ثانياً   
الستمرار وجود حتديات يف تطوير التعاون واملـساعدة         الدول األطراف    إدراكاً من   -٢

البيولوجية لألغراض السلمية كـي   والتبادل على الصعيد الدويل يف جمال العلوم والتكنولوجيا   
يادين يف م عقبات كبرية يف بناء قدرة كافية       ها من   الكثري من هه  ا يواج حيقق كامل إمكاناته، ومل   
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 أن تنظر يف الطريقة اليت ميكن هبا         ينبغي هلا  مراقبة األمراض وكشفها وتشخيصها واحتوائها،    
  :أن تساهم يف التغلب على املشكالت التالية

 النباتات؛ االفتقار إىل املوارد الالزمة على الصعيد الدويل ملعاجلة أمراض '١'

 الطابع القصري األجل والذي ال ميكن التنبؤ به للتمويل واملوارد املتاحة؛ '٢'

       متطلبـات اللـوائح الـصحية الدوليـة        نقص املساعدة اهلادفة إىل تنفيذ       '٣'
 ؛)٢٠٠٥(املنقحة 

عدم التركيز بصورة كافية على األمراض املنتشرة يف البلدان النامية والـيت             '٤'
 تقدمة؛قلما تكون موجودة يف البلدان امل

 ؛اًكافي اًعدم دمج القطاع اخلاص والطب التقليدي دجم '٥'

وتنفيـذ إجـراءات    بشرية  مواطن الضعف يف اهلياكل األساسية واملوارد ال       '٦'
  يف البلدان النامية؛تشغيل موحدة

املوارد البشرية املاهرة واحملافظة على     االحتفاظ ب الصعوبات القائمة يف جمال      '٧'
 ؛يوم ب يوماًالقدرة الصحية األساسية

عدم التنسيق فيما بني مقدمي املساعدة، سواء على املستوى الدويل أو بني             '٨'
 خمتلف اإلدارات الوطنية؛

الصعوبات القائمة يف تقاسم عينات ومواد التشخيص بـسبب اللـوائح             '٩'
 التنظيمية املتعلقة بالسالمة واألمن والنقل؛

 جيا الالزمة؛املواد واملعدات والتكنولواقتناء الصعوبات القائمة يف جمال  '١٠'

احتمال أن تعوق األحكام املتعلقة بعدم االنتشار احلصول على املعـدات            '١١'
واملواد واملعارف العلمية والتكنولوجية الالزمة ملراقبة األمراض والتخفيـف   

 .من آثارها والتصدي هلا

  إنشاء آليات لبناء القدرات  - ثالثاً  
مراض والتخفيف مـن آثارهـا       مسؤولية مراقبة األ    أن ن الدول األطراف   م إدراكاً  -٣

األمراض املعدية ال تعـرف احلـدود       فإن  ،  أساساً مسؤولية وطنية وإن كانت   والتصدي هلا   
  :أن تقوم مبا يليهلا مكافحتها، ينبغي  دوجهن تكون ينبغي أكذلك اجلغرافية و

دعم األنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبا منظمات دولية مثل منظمة األغذية        '١'
  واملكتب الدويل لألوبئة احليوانية؛،ظمة الصحة العاملية ومن،والزراعة
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، مثل املكاتب اإلقليميـة     املعنينيالعمل على املستوى اإلقليمي مع الشركاء        '٢'
       وسـائر   ،ملنظمة الصحة العاملية، واهليئات السياسية والعلميـة اإلقليميـة        

 اجلهات املاحنة؛

من خالل إقامـة شـراكات      العمل معاً على املستوى الثنائي، مبا يف ذلك          '٣'
جديدة بني الشمال واجلنوب، واجلنوب واجلنوب، والـشمال والـشمال،          

 وحتسني الشراكات القائمة؛

 االتفاقية لتعزيز أنشطة بناء القدرات ذات الصلة        يف إطار النظر يف إنشاء آلية      '٤'
 .وتسهيلها وحتسني تنسيقها وفعاليتها

لى املستوى الدويل واإلقليمي والثنـائي،      وينبغي للدول األطراف، عند العمل معاً ع        -٤
  :مبا يليأن تقوم القيام، وفقاً لظروفها ومتطلباهتا الفردية، 

إنشاء آليات ملساعدة الدول األطراف على حتديد احتياجاهتا مـن حيـث             '١'
 املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية؛

 موارد إضافية وآليات    االستفادة بصورة كاملة من املوارد القائمة، وحتديد       '٢'
متويل ابتكارية، لتيسري أوسع تبادل ممكن للمعدات واملـواد واملعلومـات           

 العلمية والتكنولوجية ذات الصلة؛

 ذات   األحياء حتسني التعاون وتقاسم املعلومات بشأن أوجه التقدم يف علوم         '٣'
 الصلة مبكافحة األمراض املُعدية واستئصاهلا؛

درات من أجل التقليل من االزدواجية وضمان       حتسني تنسيق أنشطة بناء الق     '٤'
 هنج أكثر مشوالً؛

تكييف احللول مع االحتياجات واألولويات اخلاصة بالبلدان على حنو يقوم           '٥'
ن زيادة إمكانات حتـسني     على أساس النتائج حبيث تتمكن هذه البلدان م       

 احلد األقصى؛ الصحة إىل

اعات الصحة البشرية   ضمان االتصال والتنسيق على حنو فعال فيما بني قط         '٦'
 واحليوانية والنباتية؛

تعزيز هنج مشترك بني التخصصات بضمان إقامة تعاون فعال فيمـا بـني              '٧'
الوكاالت وبإدماج العلم األحيائي الطيب التقليدي يف العلـوم االقتـصادية           

 واالجتماعية والدميغرافية والزراعية؛

سية القائمة، مثـل  االستفادة، حيثما أمكن، من الشبكات والترتيبات املؤس   '٨'
شبكات مراقبة أمراض حمددة أو من خالل حتسني دمج أخصائيي األوبئـة            

 والعلماء يف جمتمع الصحة العامة الدويل؛
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العمل مع القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واخلرباء غري احلكوميني، مبا           '٩'
يف ذلك من خالل استخدام الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص             

  املباشر وآليات احلوافز؛واالستثمار

 زيادة تعزيز شبكات املختربات املرجعية، وخاصة عن طريق برامج التوأمة؛ '١٠'

استخدام املشاريع التعاونية لزيادة الدوافع والـدعم، يف مـسائل تـشمل             '١١'
تكنولوجيات الكشف، والبحث والتطوير يف جمال اللقاحات، واستحداث        

 ؛تطهري وعقاقري عالجية جديدةنظم 

تطوير العلوم واألدوات والتكنولوجيات األساسية، مثـل الـنظم         مواصلة   '١٢'
 .، والرصد، وتبادل املعلوماتحتديد اهلويةاجلديدة اخلاصة بالكشف، و

  تنمية اهلياكل األساسية الضرورية  - رابعاً  
للمتطلبات القائمة املتعلقة بإنشاء قدرات وطنية أساسـية يف          لدول األطراف  ا إدراكاً من   -٥

، )٢٠٠٥( العامة، مثل القدرات املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية الدوليـة املنقحـة             جمال الصحة 
  :أن تعمل على ما يليينبغي هلا 

إنشاء نظم مراقبة حساسة، وحمددة، وذات طابع متثيلي، ومناسبة التوقيت،           '١'
وبسيطة، ومرنة، ومقبولة، ولديها القدرات الالزمة للقيام بشكل مـستمر          

 ت من خمتلف املصادر؛جبمع وحتليل البيانا

إنشاء قدرة لكشف وحتديد هوية العوامل املُْمرِضة على حنو سريع، مبـا يف              '٢'
 ذلك حتسني فرص الوصول إىل عمليات التشخيص واخلربات العالية اجلودة؛

        إنشاء خدمات للرعاية الصحية األوليـة، مثـل شـبكات املختـربات            '٣'
 والقدرات املخربية؛

  يف حاالت الطوارئ؛إنشاء قدرات لالستجابة '٤'

إعـالم اجلمهـور    علـى صـعيد     إنشاء قدرات اتصال، مبا يف ذلـك         '٥'
 .املهين والتعاون

ينبغي للدول األطراف، لدى العمل على تنمية هذه املرافق األساسية، القيام، طبقاً            و  -٦
  :لظروفها ومتطلباهتا الفردية، مبا يلي

تقييم، باسـتخدام   النظر يف وضع خطة استراتيجية وآلية وطنية للرصد وال         '١'
 إلدارة املخاطر؛موحدة أدوات 
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املراقبة النـشطة،   مبا يف ذلك    استخدام األشكال العديدة ملراقبة األمراض،       '٢'
اض املتزامنـة، واملراقبـة     واملراقبة السلبية، واملراقبة النوعية، ومراقبة األعر     

 بأمراض حمددة؛اخلاصة 

نتـشار الـدويل     اال منـع مراقبة اهلجرة واحلدود للمساعدة على      تشديد   '٣'
 لألمراض املعدية؛

 إنشاء آليات لتقاسم املعلومات وإدارة البيانات يف الزمن احلقيقي؛ '٤'

االستفادة من الفرص اليت يتيحها التقدم احملرز يف جمايل العلم والتكنولوجيا            '٥'
 ورصد األمراض، وذلك، مثالً، مـن       كشفلتحسني الطريقة اليت يتم هبا      
 ؛ها السواتلليت جتمع واملناخية اخالل حتليل البيانات البيئية

 القرارات؛ حتسني استخدام البيانات املتعلقة باألمراض يف عمليات اختاذ '٦'

توفري املوارد والفرص لتحسني التعاون واالتصال والربط الـشبكي بـني            '٧'
 ب املصلحة؛اصحأاملؤسسات واإلدارات والوكاالت وسائر 

املستخلصة من حادثة أي    لضمان االستعانة بالدروس    إقامة قنوات تفاعلية     '٨'
مرض من األمراض لتعزيز النظام وإلدراج هذه الدروس يف جهود مراقبـة            

 .املستقبل األمراض والتخفيف من آثارها والتصدي هلا يف

  تنمية املوارد البشرية  -خامساً  
أنه ال فائدة كربى ترجتى من املرافق األساسية إذا مل يكن   الدول األطراف    إدراكاً من   -٧

  :القيام مبا يليينبغي هلا  أفراد مدربون التدريب املناسب الستخدامها، هناك
عقد حلقات عمل وحلقات تـدريب ومـؤمترات علـى          االستفادة من    '١'

 املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛

 ؛مارسنيلغة األم للمالضمان إتاحة األدوات والدروس ومواد التعليم ب '٢'

بـني املؤسـسات املهنيـة      اخلربات  توفري فرص لتعزيز االتصال وتقاسم       '٣'
 ؛املعنينيوالعاملني 

لتشمل مجيع أولئك الـذين يـرتبط       املعنية  توسيع مفاهيم املوارد البشرية      '٤'
عملهم مبراقبة األمراض وكشفها وتشخصيها واحتوائها، مبن فيهم الفنيون     

 واملديرون ورامسو السياسات؛

علومـات العـصرية   لتشمل استخدام املاملعنيني توسيع اختصاصات األفراد   '٥'
 ؛إتاحة قنوات تفاعليةالبيانات، فضالً عن  وأدوات املعلوماتية وإدارة وحتليل
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استخدام جمموعة األدوات التعليمية العصرية بأكملها، مبا يف ذلك النهج           '٦'
املواد واملستندات واملوارد   عناصر داعمة من    والقائمة على عناصر مستقلة     

لى التدريب العملي، والتدريب مبساعدة والتركيز ع؛ املتاحة على اإلنترنت  
 املهين؛ الفيديو، وإعادة التدريب، والتعليم

ـ تنقيح مناهج التعليم والتدريب لتيسري اتباع هنـج أكثـر            '٧'  بـني   اًمجع
 هلا؛ التخصصات إزاء مراقبة األمراض والتخفيف من آثارها والتصدي

لبيولـوجي  إجراء متارين تدريب عملي بشأن السالمة البيولوجية واألمن ا     '٨'
 واستخدام معدات الوقاية الشخصية، وتدابري نقل البضائع اخلطرة؛

يترك األفراد القطـاع    حيث  ،  "هجرة األدمغة "لحد من   لحتديد أساليب    '٩'
 شهادات؛ العام ويدخلون القطاع اخلاص بعد أن ُدربوا وُمنحوا

توفري القيادة السياسية الالزمة لضمان إيالء قضايا التـدريب والعـاملني            '١٠'
 هتمام املناسب على املستوى الوطين؛اال

جتماعات خرباء  حلضور ا توفري الرعاية للتدريب وتبادل الزيارات والسفر        '١١'
 .وضع يسمح بذلكال كان يف ااالتفاقية، إذ

  وضع إجراءات عمل قياسية  - سادساً 
لقيمة الفرص املتاحة لبناء القدرات من خالل تقاسـم          لدول األطراف  ا إدراكاً من   -٨

  :القيام مبا يليينبغي هلا ات واإلجراءات، املمارس
وحتسني لزيادة االستدامة، وتعزيز الثقة،     تشغيل موحدة   ستخدام إجراءات   ا '١'

 واملسامهة يف مراقبة اجلودة، والنهوض بأعلى معايري األداء املهين؛التيقن، 

العمل على املستوى الوطين مع وزاريت الصحة والزراعة وسائر الوكاالت           '٢'
 ع تشريعات ومعايري ومبادئ توجيهية ذات صلة؛املختصة لوض

وضع واستخدام أفضل املمارسات املتعلقة باملراقبة، واإلدارة، واملمارسات       '٣'
يف خيص، والتجـارة    املخربية، والتصنيع، والسالمة، واألمـن، والتـش      
 احليوانات واملنتجات، وباإلجراءات املرتبطة هبا؛

 ة تقاسم املعلومات؛تعزيز الربوتوكوالت الدولية اخلاصة بسرع '٤'

         استخدام دراسات احلاالت املتعلقـة باعتبـارات األمـن البيولـوجي           '٥'
وتقييم املخاطر ونقل البضائع اخلطرة من أجـل حتـسني املمارسـات            

 .القائمةواإلجراءات 
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 الثاينملرفق ا

  قائمة الوثائق    

BWC/MSP/2009/1    مقدم من الرئيس-جدول األعمال املؤقت   
Add/1و BWC/MSP/2009/2 

  
 مقدم مـن- ٢٠٠٩تقرير وحدة دعم التنفيذ لعام      

  وحدة دعم التنفيذ
BWC/MSP/2009/3    مقدم من الرئيس-برنامج العمل املؤقت   
BWC/MSP/2009/4 

  
م مقد-تقرير الرئيس يف أنشطة حتقيق عاملية االتفاقية    

  من الرئيس
BWC/MSP/2009/5   تقرير اجتماع الدول األطراف  
BWC/MSP/2009/INF.1 

]باإلنكليزية فقط[    
Background information on scientific and 
technological developments that may be relevant to 
the Convention - Submitted by the Implementation 
Support Unit 

BWC/MSP/2009/INF.2 

]باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية فقط[    
List of participants 

BWC/MSP/2009/INF.3 

]باإلنكليزية فقط[    
Contact details for organisations building capacity in 
the fields of disease surveillance, detection, 
diagnosis, and containment - Submitted by the 
Implementation Support Unit 

BWC/MSP/2009/L.1 

  

عتبارات والـدروس ووجهـات النظـرتوليف لال 
والتوصيات واالستنتاجات واملقترحات املستمدة من
العروض والبيانات وورقات العمل واملداخالت بشأن

 مقـدم-املواضيع قيد البحث يف اجتماعات اخلرباء       
 من الرئيس

BWC/MSP/2009/CRP.1 

]باإلنكليزية فقط[    
Draft report of the Meeting of States Parties – 
Submitted by the Chairman 

BWC/MSP/2009/MISC.1 

]باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية فقط[    
Provisional list of participants 

BWC/MSP/2009/WP.1 

]باإلنكليزية فقط[  
  

Moderators’ summary of the international workshop 
on improving cooperation under article X for disease 
surveillance, detection diagnosis and containment –
Submitted by Sweden on behalf of the European 
Union 

BWC/MSP/2009/WP.2 

]باإلنكليزية فقط[    The establishment of a mechanism for the full 
implementation of article X of the Convention – 
Submitted by Cuba on behalf of the Group of the 
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Non-aligned Movement and other States 

BWC/MSP/2009/WP.3 

]باإلنكليزية فقط[    
International cooperation under article X of the 
Convention - Japan on behalf of JACKSNNZ 

BWC/MSP/2009/WP.4 

]باإلنكليزية فقط[    
Policy issues for the Seventh Review Conference – 
Submitted by Canada 

BWC/MSP/2009/WP.5 

]بالفرنسية فقط[  

  

Quelques priorités en matière d’assistance 
internationale dans le domaine de la surveillance des 
maladies infectieuses (détection, diagnostic et 
confinement) et de la maîtrise des risques 
biologiques – Présenté par la France 

BWC/MSP/2009/WP.6 

] فقطباإلنكليزية[  

 

Striving towards a common format for reporting 
assistance opportunities and needs from States 
Parties in areas with relevance for the BTWC – 
Submitted by Sweden on behalf of the European 
Union 

BWC/MSP/2009/WP.7 

]باإلنكليزية فقط[   
Technical assistance, exchange and cooperation 
undertaken by the Islamic Republic of Iran under 
article X of the BWC – Submitted by the Islamic 
Republic of Iran 

BWC/MSP/2009/WP.8 

]باإلنكليزية فقط[    
Article X: India’s experience in Iiternational 
cooperation and capacity building in disease 
surveillance, detection, diagnosis, and containment 
of disease – Submitted by India 

BWC/MSP/2009/WP.9 

]باإلنكليزية فقط[   

 

Consideration of, with a view to enhancing 
international cooperation, assistance and exchange 
in biological sciences and technology for peaceful 
purposes, promoting capacity building in the fields 
of disease surveillance, detection, diagnosis, and 
containment of infectious diseases: needs, 
challenges and hurdles – Submitted by Pakistan 

BWC/MSP/2009/WP.10 

]باإلنكليزية فقط[    
United States Government efforts to support global 
implementation of the International Health 
Regulations (2005) – Submitted by the United States 
of America 

BWC/MSP/2009/WP.11 

]باإلسبانية فقط[    
Experiencia nacional de Cuba en la identificación, 
detección y vigilancia de las enfermedades 
infecciosas que afectan al hombre, los animales y las 
plantas – Presentado por Cuba 

BWC/MSP/2009/WP.12 

]طباإلنكليزية فق[    
National strategy for countering biological threats – 
Submitted by the United States of America 

        


