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(A)     GE.09-60005    190109    190109 

  ٢٠٠٨اجتماع 
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٥-١جنيف، 

 مقدمة

ختزين اج و تضمنت الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي السادس للدول األطراف يف اتفاقية حظر استحداث وإنت             -١
، يف الفرع الـذي يتنـاول       )(BWC/CONF.VI/6التكسينية وتدمري تلك األسلحة     و) البيولوجية(األسلحة البكتريولوجية   
 :املقرر التايل، املقررات والتوصيات

 :يقرر املؤمتر ما يلي"

 مـن عـام     ة كل منها أسبوع واحد ابتداءً     دعقد أربعة اجتماعات سنوية للدول األطراف م       )أ(  
 ملناقشة املـسائل التاليـة      ٢٠١١، قبل املؤمتر االستعراضي السابع املقرر عقده يف موعد أقصاه هناية عام             ٢٠٠٧

  :وتشجيع التفاهم املشترك واختاذ إجراءات فعالة بشأهنا

سبل ووسائل تعزيز التنفيذ على املستوى الوطين، مبا يف ذلك إعمال التـشريعات الوطنيـة،                 ‘١‘
 ؛ة والتنسيق فيما بني املؤسسات الوطنية املعنية بإعمال القواننيوتعزيز املؤسسات الوطني

 ؛التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي بشأن تنفيذ االتفاقية  ‘٢‘

التدابري الوطنية واإلقليمية والدولية لتحسني السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي، مبا يف ذلك              ‘٣‘
 ؛سيناتسالمة املختربات وأمن مسببات األمراض والتك

أو وضع مدونات قواعد سلوك ملنع إساءة استخدام        /اإلشراف، والتعليم، والتوعية، واعتماد و      ‘٤‘
أوجه التقدم احملرزة يف حبوث علم البيولوجيا وتكنولوجيا البيولوجيا اليت ميكـن اسـتخدامها            

 ؛ألغراض حتظرها االتفاقية

يد الدويل يف جمال العلـوم البيولوجيـة        تعزيز التعاون واملساعدة والتبادل على الصع     من أجل     ‘٥‘
والتكنولوجيا لألغراض السلمية، وتعزيز بناء القدرات يف ميادين مراقبة األمراض واكتـشافها        

بالنسبة للدول األطراف اليت حتتـاج   ) ١(:  القيام مبا يلي    األمراض املعدية  واحتواءوتشخصيها  
لـدول األطـراف    لبالنسبة  ) ٢(؛ و  االحتياجات وطلبات تعزيز القدرات    حتديدإىل مساعدة،   
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 إتاحة الفرص لتقدمي املساعدة ذات      ، فضالً عن املنظمات الدولية    ،القادرة على توفري املساعدة   
 ؛الصلة هبذه امليادين

توفري املساعدة والتنسيق مع املنظمات املختصة بناء على طلب أية دولة طرف يف حالة زعـم                  ‘٦‘
، مبا يف ذلك حتسني القدرات الوطنية ملراقبة األمـراض          استخدام أسلحة بيولوجية أو تكسينية    

 .وكشفها وتشخيصها ونظم الصحة العامة

. فيعقد اجتماع للخرباء ملدة أسبوع إلعداد كل اجتماع من اجتماعات الـدول األطـرا               )ب(  
 لبندينتناول ا :ملواضيع الواجب النظر فيها يف كل اجتماع سنوي من اجتماعات الدول األطراف هي كاآليتوا
ويتـوىل  . ٢٠١٠ يف   ‘٦‘؛ والبند   ٢٠٠٩  يف ‘٥‘؛ والبند   ٢٠٠٨ يف   ‘٤‘ و ‘٣‘؛ والبندين   ٢٠٠٧ يف   ‘٢‘ و ‘١‘

رئاسة االجتماع األول ممثل عن جمموعة حركة بلدان عدم االحنياز ودول أخرى، ورئاسة االجتماع الثاين ممثـل       
عن اجملموعة الغربية، ورئاسة االجتماع الرابـع       عن جمموعة دول أوروبا الشرقية، ورئاسة االجتماع الثالث ممثل          

 ؛ممثل عن جمموعة حركة بلدان عدم االحنياز ودول أخرى

 ؛صف أعماهلاية تتقوم اجتماعات اخلرباء بإعداد تقارير وقائع  )ج(  

تتوصل اجتماعات اخلرباء واجتماعات الدول األطراف مجيعها إىل أية استنتاجات أو نتـائج               )د(  
 ؛بتوافق اآلراء

ينظر االجتماع االستعراضي السابع يف أعمال ونتائج هذه االجتماعات ويقـرر اإلجـراءات          )ه(  
 ."األخرى الواجب اختاذها

 / آب ٢٢ إىل   ١٨ يف جنيف يف الفترة مـن        ٢٠٠٧وقرر املؤمتر االستعراضي السادس عقد اجتماع اخلرباء لعام           -٢
ـ  ٥ إىل   ١رة مـن    ـ جنيف يف الفت    يف ٢٠٠٨ وعقد اجتماع الدول األطراف لعام       ،٢٠٠٨أغسطس    / األول ـون كان
  .، وفقاً ملقرر املؤمتر االستعراضي السادس٢٠٠٨ديسمرب 

، إىل  ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٥، املعتمد بدون تصويت يف      ٦٢/٦٠يف القرار   طلبت اجلمعية العامة،    و  -٣
 ما قـد يلـزم مـن        ريوفتومات الوديعة لالتفاقية، و   إىل احلك الالزمة  ساعدة  امل تقدمي   ةواصل، يف مجلة أمور، م    األمني العام 

، مبا يشمل تقدمي كافة املساعدة الجتماعات الدول األطـراف          اخدمات لتنفيذ مقررات املؤمترات االستعراضية وتوصياهت     
  .السنوية والجتماعات اخلرباء

واعتمد يف جلسته   . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢١ إىل   ١٨نيف، يف الفترة من     جب ٢٠٠٨وانعقد اجتماع اخلرباء لعام       -٤
  .(BWC/MSP/2008/MX/3)، تقريره بتوافق اآلراء ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٢اخلتامية املعقودة يف 

  تنظيم اجتماع الدول األطراف

قـصر األمـم يف   ب ٢٠٠٨لعام لدول األطراف ، ُعقد اجتماع ا٢٠٠٧اجتماع الدول األطراف لعام    قرر  وفقاً مل   -٥
 السفري جورجي أفرامتشيف، ممثل مجهورية مقدونيا       ، برئاسة ٢٠٠٨ديسمرب  /األول كانون   ٥ إىل   ١جنيف يف الفترة من     
 .اليوغوسالفية سابقاً
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 ، جدول أعماله٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١، يف جلسته األوىل، املعقودة يف       لدول األطراف واعتمد اجتماع ا   -٦
(BWC/MSP/2008/1)    وبرنامج عمله (BWC/MSP/2008/2)    الرئيس انتباه   وجه   كما. ترحه الرئيس  على النحو الذي اق

وتقرير الرئيس عن أنشطة حتقيق عاملية االتفاقية        (BWC/MSP/2008/3) وحدة دعم التنفيذ  تقرير  : تقريرين مها الوفود إىل   
(BWC/MSP/2008/4). 

إدخال مع   الداخلي،   هبناء على اقتراح من الرئيس، نظام     ،  لدول األطراف اجتماع ا اعتمد  ها،  ـة ذات ـويف اجللس  -٧
بصيغته الواردة يف املرفق الثاين من الوثيقة اخلتاميـة         ، والنظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي السادس،       ما يلزم من تعديالت   
  .)BWC/CONF.VI/6(للمؤمتر االستعراضي 

ـ وعمل كل من.  الدول األطرافالجتماع رئيس وحدة دعم التنفيذ، أميناً لينان، ريتشارد السيد وعمل  -٨  سيد ال
ـ  يالسيدة نغوك بونغ هوي   عملت  و. بوحدة دعم التنفيذ، نائباً لألمني    بريس ميليت، موظف الشؤون السياسية،        ةنه، موظف

 .يف األمانةوالسيدة تيفاين ملتاناكول   بوحدة دعم التنفيذ، املعاونةالشؤون السياسية

  املشاركة يف اجتماع الدول األطراف

:  األطراف يف االتفاقية يف اجتماع الدول األطراف، وهي الدول التاليـة            وتسعون دولة من الدول    سبعشاركت    -٩
واإلمـارات العربيـة     وألبانيا وأملانيا    وإسبانيا وأستراليا وإستونيا  واألردن وأرمينيا   واألرجنتني  وأذربيجان  الحتاد الروسي   ا

 والربتغال  أوروغواييا وباكستان والربازيل و   وآيرلندا وإيطال )  اإلسالمية -مجهورية  (وإندونيسيا وأوكرانيا وإيران    املتحدة  
ن والبوسنة واهلرسك وبولندا وبريو وبيالروس وتايلنـد وتركيـا وتـونس واجلزائـر              نوبلجيكا وبلغاريا وبنغالديش وب   

 ومجهوريـة   اًواجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابق            
وسري النكا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسنغافورة والسنغال      وزمبابوي  دوفا وجنوب أفريقيا وجورجيا والدامنرك ورومانيا       مول

 وغواتيماال وفرنـسا والفلـبني وفرتويـال      وغانا  والسودان والسويد وسويسرا وشيلي وصربيا والصني والعراق وُعمان         
وكوسـتاريكا  قطر والكرسي الرسويل وكرواتيا وكنـدا وكوبـا          وفنلندا وفييت نام وقربص و     ) البوليفارية -مجهورية  (

وكولومبيا والكويت وكينيا والتفيا ولبنان وليتوانيا ومالطة وماليزيا واملغرب واملكسيك واململكـة العربيـة الـسعودية                
 ونيجرييا ونيوزيلندا   وموناكو والنرويج والنمسا  وموريشيوس  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ومنغوليا        

  .وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليمن واليونانوهندوراس واهلند 

وباإلضافة إىل ذلك، شاركت ست دول وقعت على االتفاقية لكنها مل تصدق عليها بعد يف اجتمـاع الـدول                     -١٠
 : مـن النظـام الـداخلي، وهـي    ٤٤ من املادة ١ عليه الفقرة األطراف دون املشاركة يف اختاذ القرارات، وفقاً ملا تنص   

  .بوروندي واجلمهورية العربية السورية ومصر ونيبال وهاييت

 يف االتفاقية ومل توقع عليها، يف اجتماع الدول األطراف بـصفة  اًليست طرفيت  إسرائيل، ال ي، ه ةوشاركت دول   -١١
  .٤٤ املادة  من٢من الفقرة ) أ(مراقب، وفقاً للفقرة الفرعية 

وحضرت األمم املتحدة، مبا فيها مكتب شؤون نزع السالح ومعهد األمم املتحدة لبحـوث نـزع الـسالح،                    -١٢
  .٤٤ من املادة ٣اجتماع الدول األطراف وفقاً للفقرة 
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ومنظمة ،  )نتربولألا(، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية       الدولية لصليب األمحر اوجلنة  اللجنة األوروبية،   نحت  وُم -١٣
 مـن   ٤وفقاً للفقرة   الدول األطراف   اجتماع  للمشاركة يف    الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة احليوان مركز املراقب       

  . ٤٤املادة 

 .٤٤ من املادة ٥وفقاً للفقرة ؤسسة حبث  غري حكومية ومةمنظمسبع عشرة لدول األطراف حضر اجتماع او -١٤

 .Add.1 وBWC/MSP/2008/INF.2 تنييف الوثيقلدول األطراف شاركني يف اجتماع اوترد قائمة بأمساء كل امل -١٥

  أعمال اجتماع الدول األطراف

، أجرى اجتماع الدول األطراف مناقشـة عامة أدلت فيها الدول          )BWC/MSP/2008/2(وفقاً لربنامج العمل      -١٦
واإلمـارات العربيـة املتحـدة      وأملانيا  ) سم اجملموعة الغربية  با(االحتاد الروسي وأستراليا    :  التالية ببيانات  ٢٤    األطراف ال 

وباكستان والربازيل وتركيا واجلزائر واجلماهريية العربية الليبيـة ومجهوريـة          )  اإلسالمية -مجهورية  (وإندونيسيا وإيران   
 عدم االحنياز  حركة   باسم جمموعة ( وكندا وكوبا    )باسم االحتاد األورويب  (فرنسا  والصني و شيلي  كوريا وجنوب أفريقيا و   

كما شاركت يف املناقـشة العامـة       . واهلند والواليات املتحدة األمريكية   ونيجرييا  وماليزيا واملغرب   وكينيا  ) ودول أخرى 
  .إحدى املنظمات الدولية

ديسمرب، عدداً من جلسات العمل الـيت       / كانون األول  ٣ و ١بني  ما  وعقد اجتماع الدول األطراف، يف الفترة         -١٧
لنظر يف التدابري الوطنية واإلقليمية والدولية لتحسني السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي، مبا يف ذلك سالمة               لخصصت  

، وللنظر يف اإلشراف، والتعليم، والتوعيـة،  ) من جدول األعمال٦البند (املختربات وأمن مسببات األمراض والتكسينات     
ءة استخدام أوجه التقدم يف ُبحوث علـم البيولوجيـا وتكنولوجيـا            أو وضع مدونات قواعد سلوك ملنع إسا      /واعتماد و 

ديـسمرب،  / كانون األول  ٤ويف  ).  من جدول األعمال   ٧البند  (البيولوجيا اليت ميكن استخدامها ألغراض حتظرها االتفاقية        
 مـن   ٨البند  (قية   املقدمة من الرئيس والدول األطراف عن أنشطة حتقيق عاملية االتفا          كرست جلسة عمل واحدة للتقارير    

  ). من جدول األعمال٩البند (وتقرير وحدة دعم التنفيذ ) جدول األعمال

العمـل الـيت قدمتـها الـدول     ورقات   عمله االستناد إىل عدد من       أثناء يف   لدول األطراف اجتماع ا استطاع  و  -١٨
يت عممت  ـ ال ،ذـدة دعم التنفي  األطراف، وإىل البيانات والعروض اليت قدمتها الدول األطراف واملنظمات الدولية ووح          

 .يف االجتماع

وفيما يتصل مبوضوعي االجتماع كليهما، سلّمت الدول األطراف باحلاجة إىل تدابري متناسبة لتقدير املخـاطر                 -١٩
اعاة بعناية، وللموازنة بني املشاغل األمنية واحلاجة إىل تفادي عرقلة التطوير السلمي للعلم والتكنولوجيا البيولوجيني، وملر              

   .الظروف الوطنية احمللية

وأشارت الدول األطراف، بعد النظر يف التدابري الوطنية واإلقليمية والدولية لتحسني السالمة البيولوجية واألمن   -٢٠
البيولوجي واالعتراف بضرورة مراعاة الظروف والعمليات القانونية والدستورية السائدة يف كل منها، إىل فهمها املشترك 

تشري، يف سياق االتفاقية، إىل مبادئ وتكنولوجيات وممارسات وتدابري تطبق لتجنب إطالق " سالمة البيولوجيةال"وأن 
 يشري إىل تدابري احلماية "األمن البيولوجي" أو التعرض غري املقصود هلا، وأن يعوامل بيولوجية وتكسينات بشكل عرض
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حلصول، بدون تصريح، على عوامل بيولوجية وتكسينات، أو لتفادي واملراقبة واملساءلة املطبقة للحيلولة دون إمكانية ا
  . )١(ضياعها أو سرقتها أو إساءة استخدمها، أو حتويلها، أو تسريبها، أو إطالقها عن قصد

سهم يف منع اسـتحداث أسـلحة   توالدول األطراف، إذ تسلّم بأن تدابري السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي        -٢١
  :ينية أو حيازهتا أو استخدامها، وبأهنا وسيلة هامة لتنفيذ أحكام االتفاقية، تتفق على أمهية ما يليبيولوجية وتكس

قيام السلطات الوطنية بتحديد وتطبيق مفهومي السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي وفقـاً للقـوانني      ‘١‘
ة من التوجيهـات واملعـايري ذات       واللوائح والسياسات الوطنية، مبا يتفق وأحكام االتفاقية ومع اإلفاد        

الصلة، مثل تلك اليت وضعتها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليـوان               
  ومنظمة الصحة العاملية؛

أو جهـة   (قيام احلكومات الوطنية اليت تقوم بدور ريادي، مبا يف ذلك عن طريق تعيني وكالة رائـدة                   ‘٢‘
يات الدوائر أو الوكاالت املشاركة، مبا يكفل اإلنفاذ الفعال واالستعراض املنـتظم            ، بتحديد وال  )وصل

للتدابري ذات الصلة، وإدراج تلك التدابري يف الترتيبات القائمة ذات الصلة علـى املـستويات الـوطين     
  واإلقليمي والدويل؛

نية، باستخدام أدوات منها ما     حلكومات الوط ا، عند االقتضاء، بدعم     املنظمات األخرى ذات الصلة   قيام    ‘٣‘
التفويض، والتصديق، ومراجعة احلسابات أو منح التراخيص للمنشآت أو املنظمات أو األفـراد؛             : يلي

وضع  حصول املوظفني على التدريب املالئم يف جمايل السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي؛ و            واشتراط
معايري وطنية لألنـشطة ذات الـصلة؛       وضع  م؛ و لتأكد من مؤهالت األفراد وخربهتم وتدريبه     لآليات  
  قوائم وطنية بالعوامل ذات الصلة واملعدات وغري ذلك من املوارد؛ووضع 

تكون التدابري املعتمدة عملية ومستدامة وقابلة للتنفيذ، وأن تكون سهلة الفهم وتوضـع       أن  السهر على     ‘٤‘
دي التقييد الذي ال لزوم لـه لالهتمـام         ، وتفا )٢(بالتشاور بني أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين      

مكيفة وفقاً لالحتياجات احملليـة ومالئمـة        التدابري   بالعلوم البيولوجية لألغراض السلمية، وأن تكون     
تطبيق اسـتراتيجيات مالئمـة لتقيـيم    والعمل املضطلع به، مبا يف ذلك من خالل        املناولة  قيد  للعوامل  

  املخاطر وإداراهتا؛

  

                                                      

 .وهو ليس ملزماً للدول األطراف. فاً للسالمة البيولوجية واألمن البيولوجيفهم وليس تعريجمرد هذا  )١(

جلهات الفاعلة  حسب االقتضاء، إىل ا   يف هذا التقرير، وفقاً للظروف الوطنية،       " أصحاب املصلحة "تشري عبارة    )٢(
الناشرين ملنشورات علوم احلياة واملواقع     يف علوم احلياة؛ واحملررين و    العاملني  ذات الصلة مثل العلماء والباحثني وغريهم من املهنيني         

ال ـيم يف جمـعلى الشبكة املتعلقة هبا؛ واملنظمات واملؤسسات والوكاالت احلكومية والشركات اخلاصة العاملة يف البحث أو التعل
ها ـرى ل ـد أخ علوم احلياة، وأي كيان قانوين آخر يشارك يف ختزين أو نقل أو استخدام عوامل بيولوجية أو تكسينات أو موار                  

  .صلة باالتفاقية
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 وزيادة التفاعل مع اجلمعيات املهنية وأفرقة       ،بني اجملتمعات العلمية واملؤسسات األكادميية    إقامة شبكات     ‘٥‘
العمل على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك من خالل تكريس حلقات عمل وحلقات       
دراسية واجتماعات وتظاهرات أخرى، فضالً عـن اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات احلديثـة           

   باملخاطر؛علقراتيجيات وأدوات االتصال املالئمة فيما يتواست

تعاون دويل بشأن السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي على املـستويات الثنـائي األطـراف              إقامة    ‘٦‘
واإلقليمي والدويل، وبشكل خاص للتغلب على الصعوبات اليت تعترضها بعض الدول األطراف الـيت              

 وإىل خربة تقنية إضافية، وإىل      ، وإىل حتسني البنية األساسية    ،ىل موارد إضافية  حيتاج فيها بناء القدرات إ    
  ؛ وإىل زيادة املوارد املالية،معدات مالئمة

قيام وحدة دعم التنفيذ، وفقاً لواليتها، بتيسري أنشطة الربط الشبكي، ووضع قوائم جهات االتـصال                 ‘٧‘
 التعاون واملساعدة الدوليني بشأن السالمة صل فرذات الصلة، والعمل كمركز لتبادل املعلومات من أج

البيولوجية واألمن البيولوجي، مبا يف ذلك من خالل أدوات مثل وضع قاعدة بيانات تتضمن معلومات               
  .ثل هذه الفرص للتعاون واملساعدة الدولينيعن م

 البيولوجي ميكن أن يسهم أيضاً يف إن اختاذ التدابري يف جمال السالمة البيولوجية واألمنوالحظت الدول األطراف   -٢٢
الوفاء بالتزامات واتفاقات كل منها الدولية، مثل لوائح الصحة الدولية ملنظمة الصحة العاملية، ومدونات املنظمة العامليـة                 

الـذي  ) ٢٠٠٤(١٥٤٠ألمم املتحدة   األمن التابع ل  وأشارت الدول األطراف إىل قرار جملس       . لصحة احليوان ذات الصلة   
  .)٣(لتزامات على مجيع الدول ويتفق مع أحكام االتفاقيةيفرض ا

وأشارت الدول األطراف إىل أن املؤمتر االستعراضي السادس كان قد أكد االلتزام القـانوين بتـسيري تبـادل                    -٢٣
م املعلومات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية وحق املشاركة يف هذا التبادل على أوسع نطاق ممكـن السـتخدا                

بنـاء القـدرات يف     لوالتكسينات ألغراض سلمية، فسلمت بأمهية التعاون واملساعدة        ) البيولوجية(العوامل البكتريولوجية   
جمايل السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي، وال سيما يف الدول األطراف اليت هي حباجة إىل مساعدة يف ميادين مراقبـة                   

  . مراض املعدية، وما اتصل بذلك من حبثاألمراض وكشفها وتشخصيها ومكافحة األ

وشجعت الدول األطراف األخرى اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك بتقدمي املساعدة إىل غريها مـن الـدول                     -٢٤
وحتسني التشريعات الوطنية لتنفيذ السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي؛ وتعزيز هياكل          لتطبيق  األطراف بناًء على طلبها،     

ربات األساسية، والتكنولوجيا، واألمن واإلدارة؛ وتنظيم دورات دراسية وتوفري التدريب؛ واملساعدة على إدراج             املختبنية  
والحظت . السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي يف اجلهود القائمة، ملعاجلة األمراض الناشئة أو اآلخذة يف الظهور جمدداً               

ـ           الدول األطراف أنه حيثما تتوافر حالياً امل        املنظمـات   تاوساعدة ذات الصلة ثنائياً وعلى أساس إقليمي، فضالً عـن قن
، من  بأقصى قدر ممكن  وفادة، حسب االقتضاء    الست ا لىالدولية، ال بد من تشجيع الدول األطراف اليت تلتمس املساعدة ع          

  . العروض املتاحة

                                                      

  .١٧، اجلزء الثاين، الفقرة BWC/CONF.VI/6  الوثيقةانظر )٣(
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خدام العوامل البيولوجية أو التكسينات    والدول األطراف، وقد نظرت يف اإلشراف على العلم، سلمت بأمهية است            -٢٥
كأسلحة، مبا يف ذلك تدابري اإلشراف على األشخاص املعنيني واملواد واملعارف واملعلومات ذات الـصلة، يف القطـاعني                  

 باحلاجة إىل ضمان أن تكون تلك التـدابري    تم سلّ وقدوالدول األطراف،   . اخلاص والعام، ويف كامل دورة احلياة العلمية      
بة مع املخاطر وال تتسبب يف أعباء ال لزوم هلا وتكون عملية وقابلة لالستخدام وال تقيد بشكل ال لزوم له األنشطة                     متناس

الوطين يف مجيع مراحل تصميم أطر اإلشراف       على الصعيد    على أمهية إشراك أصحاب املصلحة       تتفقاالبيولوجية املباحة،   
  .اإلشراف الوطين واإلقليمي والدويلبالقيام، مىت أمكن وعند االقتضاء، والحظت الدول األطراف أيضاً أمهية . وتنفيذها

مت الدول األطراف بأمهية السهر على أن يكون األشخاص الذين يعملون يف جمال العلوم البيولوجية واعني                وسلّ  -٢٦
هية، وأن يكون لديهم    بالتزاماهتم مبوجب االتفاقات مبوجب االتفاقية وما اتصل بذلك من تشريعات وطنية ومبادئ توجي            
 هذه اجلهات على عتفهم واضح ملضمون أنشطتهم وغرضها وآثارها االجتماعية والبيئية والصحية واألمنية املتوقعة، وشج

القيام بدور نشط يف التصدي لتهديدات إساءة االستخدام احملتملة للعوامل البيولوجية والتكسينات كأسلحة، مبا يف ذلـك          
 رمسية للحلقات الدراسية واملناهج أو الدروس، مبا يف         اتطارتشاالحظت الدول األطراف أن وضع      و. اإلرهاب البيولوجي 

ذلك وضع عناصر مكونة إلزامية ممكنة يف برامج التدريب يف جمايل العلم واهلندسة ومواصلة التعليم املهين، ميكن أن يساعد                   
  .يف زيادة الوعي ويف تنفيذ االتفاقية

  : ما يليالتثقيف والتوعيةأن تتوّخى برامج راف على أمهية واتفقت الدول األط  -٢٧

  شرح املخاطر ذات الصلة بإساءة االستخدام احملتملة للعلوم البيولوجية والتكنولوجيا البيولوجية؛  ‘١‘

   امللقاة على عاتق أولئك الذين يستخدمون العلوم البيولوجية؛ألدبيةتغطية االلتزامات األخالقية وا  ‘٢‘

 التوجيه بشأن أنواع األنشطة اليت ميكن أن تكون خمالفة ألهداف االتفاقية والقوانني واللوائح توفري  ‘٣‘
  ؛دويلقانون الالالوطنية ذات الصلة و

دعم برامج التثقيف والتوعية مبواد تدريس وبرامج تدريب املدربني واحللقات الدراسية والدورات   ‘٤‘
  بصرية؛ ال-الدراسية واملنشورات واملواد السمعية 

إقامة اتصاالت مع العلماء الرائدين واألشخاص املسؤولني عن اإلشراف عن البحث أو عن تقييم   ‘٥‘
وى كبار املسؤولني، فضالً عن أجيال العلماء القادمة، هبدف بناء ـاملشاريع أو املنشورات على مست

  ثقافة مسؤولية؛

  . املستويات الدويل واإلقليمي والوطينإدماج برامج التثقيف والتوعية يف اجلهود القائمة على  ‘٦‘

واتفقت الدول األطراف، وقد نظرت يف مدونات قواعد السلوك، على أن هذه املدونات ميكن أن تكمل األطر                   -٢٨
وسلمت . حبيث ال يساء استخدامها ألغراض حمظورة     على توجيه العلوم    التشريعية والتنظيمية واإلشرافية الوطنية وتساعد      

 باحلاجة إىل مزيد تطوير االستراتيجيات لتشجيع أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين على القيام طوعاً               الدول األطراف 
باستحداث واعتماد وإصدار مدونات قواعد سلوك تتفق مع الفهم املشترك الذي مت التوصل إليـه يف اجتمـاع الـدول                    

  .٢٠٠٨رباء لعام  ومع مراعاة املناقشات اليت جرت يف اجتماع اخل٢٠٠٥األطراف يف عام 
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وبـني عمليـة    " التنازليـة "والحظت الدول األطراف أمهية املوازنة بني عمليات املراقبة احلكومية أو املؤسسية              -٢٩
ويف إطار اإلشراف، سلمت الـدول      . اليت جتريها املؤسسات العلمية، بل وجيريها العلماء أنفسهم       " التصاعدية"اإلشراف  

دم البحث يف جمايل العلوم البيولوجية والتكنولوجيا البيولوجية اليت هلا القدرة احملتملة على             األطراف بأمهية إطالعها على تق    
ورحبت الدول األطراف باإلسهامات . االستخدام ألغراض حتظرها االتفاقية، واحلاجة إىل تعزيز الروابط مع اجملتمع العلمي

لها، مبا يف ذلك أكادمييات العلوم واجلمعيـات املهنيـة علـى            اهلامة اليت قدمها اجملتمع العلمي واألوساط األكادميية لعم       
ملواكبة التطورات احلديثة يف العلم والتكنولوجيا،      املؤسسات  الصعيدين الوطين والدويل، فضالً عن املبادرات الصادرة عن         

  .وشجعت على مزيد التعاون بني اهليئات العلمية يف خمتلف الدول األطراف

 كذلك أن بإمكاهنا، لدى السعي لتحقيق االتفاقات والتدابري املبينة أعاله، ووفقاً لظروف             ورأت الدول األطراف    -٣٠
كل منها وعملياهتا الدستورية والقانونية، مراعاة االعتبارات والدروس ووجهات النظـر والتوصـيات واالسـتنتاجات               

دمتها الوفود بشأن املوضوع قيد البحث يف واملقترحات املستمدة من العروض والبيانات وورقات العمل واملداخالت اليت ق       
، باإلضافة إىل   (BWC/MSP/2008/MX/3)اجتماع اخلرباء، على النحو الوارد يف املرفق األول من تقرير اجتماع اخلرباء             

توليف هذه االعتبارات والدروس ووجهات النظـر والتوصـيات واالسـتنتاجات واملقترحـات الـوارد يف الوثيقـة                  
BWC/MSP/2008/L.1    يقترح هذا املرفق لكي ُيعتمـد كحـصيلة        مل  عليه  و.  املرفق األول  ا امللحقة هبذا التقرير بوصفه

  .لالجتماع، وبالتايل مل يناقش لتلك الغاية

، بأي إجراءات أو تـدابري أو       يف مجلة أمور  ومت تشجيع الدول األطراف على إبالغ املؤمتر االستعراضي السابع،            -٣١
 ونتائج اجتماع الدول األطراف ٢٠٠٨ء على املناقشات اليت جرت يف اجتماع اخلرباء لعام     خطوات أخرى قد تتخذها بنا    

 من أجل تيسري نظر املؤمتر االستعراضي السابع يف األعمال اليت جرى االضطالع هبا يف هذين االجتمـاعني                  ٢٠٠٨لعام  
املعتمـد يف املـؤمتر االستعراضـي الـسادس         والنتائج اليت أسفرا عنها واختاذ قرارها بشأن أي إجراء آخر وفقاً للمقرر             

BWC/CONF.VI/6) ه(٧، اجلزء الثالث، الفقرة.((  

واستعرض اجتماع الدول األطراف التقدم احملرز يف سبيل حتقيق عاملية االتفاقية ونظر يف تقرير الرئيس عن أنشطة                  -٣٢
 أنشطتها للتشجيع علـى حتقيـق عامليـة          ويف تقارير الدول األطراف عن     (BWC/MSP/2008/4)حتقيق عاملية االتفاقية    

 وعلـى   ،وأعادت الدول األطراف التأكيد على أن تصديق الدول املوقعة على االتفاقية أمر يتسم بأمهية خاصة              . االتفاقية
ويف . قيام الدول اليت مل توقع عليها بعد باالنضمام إليها دون تأخري لإلسهام يف حتقيق عاملية االنضمام إىل االتفاقيـة                  أمهية  

هذا الصدد، أحاط االجتماع علماً بالتقارير وناشد مجيع الدول األطراف مواصلة التشجيع على حتقيق عامليـة االتفاقيـة                  
  .ودعم أنشطة الرئيس ووحدة دعم التنفيذ يف سبيل ذلك وفقا ملقرر املؤمتر االستعراضي السادس

، مبا يف ذلك التقرير عن (BWC/MSP/2008/3)فيذ ونظر اجتماع الدول األطراف أيضاً يف تقرير وحدة دعم التن      -٣٣
كما الحظ  . وأعرب عن ارتياحه لعمل ومدة دعم التنفيذ      . وأحاط االجتماع علماً بالتقرير   . املشاركة يف تدابري بناء الثقة    

، وشـجع مجيـع الـدول       ٢٠٠٧االجتماع، بقلق أن املشاركة يف تدابري بناء الثقة قد اخنفضت اخنفاضاً طفيفاً منذ عام               
تمـسة  األطراف على تقدمي إسهام سنوي خبصوص تدابري بناء الثقة، وفقاً لقرارات املؤمترات االستعراضـية املتتاليـة، مل                

ودعا االجتماع الدول األطراف إىل مواصلة التعاون يف العمـل مـع            . املساعدة عن طريق وحدة دعم التنفيذ عند اللزوم       
  . وحدة دعم التنفيذ بشكل وثيق لدى االضطالع بواليتها وفقاً ملقرر املؤمتر االستعراضي السادس
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 الوثائق

العمل املقدمـة  ورقات ، مبا فيها  لدول األطراف ئق الرمسية الجتماع ا    املرفق الثاين هلذا التقرير قائمة بالوثا      يتضمن -٣٤
بـالعنوان التـايل علـى      وكل الوثائق الواردة يف هذه القائمة متاحة على موقع وحدة دعم التنفيذ             . من الدول األطراف  

العنوان التايل علـى    ، على   )ODS( ومن خالل نظام األمم املتحدة للوثائق الرمسية         bwc/ch.unog.www://http :اإلنترنت
 .org.un.documents://http :اإلنترنت

  اختتام اجتماع الدول األطراف

موعـة  اجمل، تسمية   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥أقر اجتماع الدول األطراف، يف جلسته اخلتامية املعقودة يف            -٣٥
وقـرر  . ٢٠٠٩ عـام     رئيساً الجتماع اخلرباء واجتماع الدول األطراف يف       ثل كندا ماريوس غرينيوس مم  للسفري  الغربية  

ـ  ـ، وأن يعق  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨ إىل   ٢٤االجتماع أن يعقد اجتماع اخلرباء يف جنيف يف الفترة من            اع ـد اجتم
ختـذه املـؤمتر    ، وفقاً للمقرر الـذي ا     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١ إىل   ٧الدول األطراف يف جنيف يف الفترة من        

  .االستعراضي السادس

ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد اجتماع الدول األطراف تقريره بتوافـق اآلراء، علـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة                      -٣٦
BWC/MSP/2008/CRP.1 بالصيغة املعّدلة شفوياً، ومن املقرر أن يصدر بوصفه الوثيقة ،BWC/MSP/2008/5.  
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  املرفق األول

والــدروس ووجهــات النظــر توليــف االعتبــارات 
 مـن   مدةوالتوصيـات واالستنتاجات واملقترحات املست   

ـ عمـل و  ال وورقـات    بيانـات الوعروض  ال   داخالت امل
        بشأن املواضيع قيد البحث يف اجتماع اخلرباء

ـ         التدابري الوطنية واإلقليمية والدولية لتحسني      -  أوالً ك السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي، مبـا يف ذل
  سالمة املختربات وأمن مسببات األمراض والتكسينات

  جُهاملفاهيم والُن

  : التاليةعباراتال تستخدم الدول األطراف ،يف سياق االتفاقية  - ١

 ق لتجنب إطالقمبادئ وتكنولوجيات وممارسات وتدابري ُتطبَّ لإلشارة إىل ،السالمة البيولوجية  ‘١‘
ماية الناس والبيئة من حلالتعرض غري املقصود هلا، وعوامل بيولوجية وتكسينات بشكل عرضي أو 

  اإلطالق أو التعرض؛ذلك اآلثار املترتبة على 

إمكانية  لإلشارة إىل تدابري احلماية واملراقبة واملساءلة املطبقة للحيلولة دون ،األمن البيولوجي  ‘٢‘
و سرقتها أو تفادي ضياعها أل أو ،احلصول، بدون تصريح، على عوامل بيولوجية وتكسينات

  .إساءة استخدامها، أو حتويلها، أو تسريبها أو إطالقها عن قصد

يسهم ميكن أن   بيولوجي  المن  األبيولوجية و السالمة  فعالة يف جمايل ال   إن الدول األطراف، إذ ُتِقرَّ بأن اختاذ تدابري           -٢
هامة لتنفيذ أحكام    هذه التدابري وسيلة     وبأنيف اجلهود املبذولة ملنع استحداث أسلحة بيولوجية أو حيازهتا أو استخدامها،            

  :ينبغي هلا أن تضع وتطبق تدابري للسالمة البيولوجية واألمن البيولوجيترى أنه االتفاقية، 

من (تستند إىل اإلرشادات واملعايري القائمة، كتلك اليت توفرها املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية   ‘١‘
 واملنظمة العاملية لصحة احليوان، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان بينها، منظمة الصحة العاملية،

  ؛)كاجلمعيات اإلقليمية للسالمة البيولوجية(واهليئات املهنية والعلمية ) االقتصادي

تكون عملية ومستدامة، وقابلة لإلنفاذ، ومصمَّمة خصيصاً لتالئم ظروف الدولة الطرف املعنية              ‘٢‘
  ومواردها ومتطلباهتا، وتكون يسرية يفهمها املوظفون بسهولة؛ لوائحها التنظيميةو

 احلكومة واألوساط العلمية واألوساط الـصناعية       مبا فيها يشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة،        ‘٣‘
  التجارية واألكادميية؛

  تتناول املوارد اهلامة بالنسبة إىل البشر واحليوانات والنباتات؛  ‘٤‘

  ملخاطر وُنُهجها؛تأخذ بتقنيات إدارة ا  ‘٥‘
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  .تتفادى التقييد غري املَسوَّغ لبحوث العلوم البيولوجية املكرسة ألغراض سلمية وفقاً ألحكام االتفاقية  ‘٦‘

دابري السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي، أن تقوم، وفقاً        ـذها ت ـوينبغي للدول األطراف، لدى وضعها وتنفي       -٣
  :ا، مبا يليملا يالئم الظروف الوطنية لكل منه

أن تنشئ وتستعرض بانتظام إطاراً وطنياً لإلشراف على املوارد اهلامة وملراقبتها، بطرق منها تعيني   ‘١‘
  وكالة رائدة أو جهة تنسيق، وحتديد واليات كل إدارة أو وكالة مسامهة حتديداً واضحاً؛

أنشطة ركني يف ااص املشأن تضع نظم اعتماد وتصديق فعالة وناجعة للمنظمات واملرافق واألشخ  ‘٢‘
  ؛ يف جمال البيولوجياذات الصلةالبحث والتطوير 

أن تضع قوائم بالعوامل واملعدات واملوارد األخرى اهلامة اليت تسري عليها عمليتا وضع اللوائح                ‘٣‘
  الناظمة والتصديق؛

راقبة املعدات،  أن تضع تدابري خاصة مبراقبة إمكانية الوصول واألمن املادي، وأمن املوظفني، ومب             ‘٤‘
، مبا يالئم احتياجات فرادى املرافق وتبعاً للكائنات        ملعلوماتواملساءلة، فضالً عن أمن النقل وا     

  اليت جيري التعامل معها والعمل الذي جيري إجنازه؛

  أن تغطي الدورة الكاملة لألنشطة ذات الصلة، مبا فيها اإلنتاج واالستخدام والتخزين والنقل والتحويل؛  ‘٥‘

أن تضع مناهج دراسية إجبارية أو مصدقة، وبرامج تدريب ذات صلة ألجل املوظفني املعنيني،                ‘٦‘
  كموظفي السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي؛

أن تضمن، رمبا بواسطة التخطيط حلاالت الطوارئ، توافر ما يلزم من تأهـب وقـدرة علـى                   ‘٧‘
  .مة البيولوجية أو األمن البيولوجييف جمال السالأوجه قصور االستجابة يف حال وجود 

و باإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدول األطراف أن تنظر، تبعاً لظروفها الوطنية وإجراءاهتا القانونية والدستورية، يف                  -٤
  :سبل لضمان قيام فرادى املرافق مبا يلي

ألنشطة ركني يف ا  ا، على مؤهالت وخربات وتدريب األشخاص املش      سب االقتضاء التصديق، ح   ‘١‘
  ذات الصلة بتطبيق إجراءات التدقيق األمين الرمسية؛

مطالبة موظفي السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي يف املؤسسة بأن يكونوا مسؤولني عن تطبيق   ‘٢‘
  التشريعات واللوائح واإلرشادات ذات الصلة؛

ة والتحقق من تـدريب مجيـع       مطالبة كبار املديرين باستعراض تدابري السالمة واألمن بصورة منتظم          ‘٣‘
 بـاإلجراءات ذات الـصلة      على الـدوام املوظفني على ممارسات السالمة واألمن والتأكد من االلتزام         

  .التزاماً دقيقاً
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عالقات مع أصحاب املصلحة املعنيني وإقامة تعاون فيما بينهم، وخدمةً ألغراض التنسيق والتوافـق              ال طويربغية ت   -٥
  :إلقليمي والدويل، ينبغي للدول األطراف أن تقوم مبا يليعلى األصعدة الوطين وا

  إنشاء ودعم مجعيات أو أفرقة عاملة وطنية وإقليمية معنية بالسالمة البيولوجية؛  ‘١‘

وضع ترتيبات دائمة إلبالغ أصحاب املصلحة بأي تغريات يف التشريعات أو اللوائح أو اإلرشـادات،                 ‘٢‘
  باستخدام أدوات االتصال احلديثة؛

استخدام املنتديات اإلقليمية ذات الصلة إلقامة شبكات بني أصحاب املصلحة ودعم اجلهود الوطنيـة                ‘٣‘
  املبذولة لتحسني تدابري السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي؛

إشراك القطاع اخلاص بنشاط، مبا يف ذلك عن طريق اإلدارة املؤسسية للمرافق املشاركة يف األنـشطة                  ‘٤‘
  ة، وكذلك عن طريق الزيارات التقنية؛ذات الصل

ي، وال سـيما علـى      ـعقد حلقات عمل وحلقات دراسية عن السالمة البيولوجية واألمن البيولوج           ‘٥‘
  .املستوى اإلقليمي

  بناء القدرات

تربات ينبغي للدول األطراف، بغية بناء قدراهتا يف جمايل السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي وحتسني سالمة املخ                -٦
  :وأمن مسببات األمراض والتكسينات، أن تقوم مبا يلي

العمل مع املنظمات الدولية املعنية، كمنظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة              ‘١‘
العاملية لصحة احليوان، وال سيما عن طريق براجمها املتصلة ببناء القدرات املختربية، على تعزيز              

   الصحة العامة واخلدمات البيطرية والزراعية الوطنية؛ ئردواقدرات وطاقات 

 املوارد ذات الصلة بتنسيق النظم التشريعية واللوائحية الوطنية اليت تتنـاول        قاسمتيسري تبادل وت    ‘٢‘
املخاطر البيولوجية، وحتسني التعاون فيما بني اإلدارات والوكاالت احلكومية، مبـا           كامل طيف   

  ك عادة يف احلد من األسلحة؛رافيها تلك اليت ال تش

تشجيع التواصل الشبكي بني املهنيني املعنيني بالسالمة البيولوجية واألمـن البيولـوجي علـى                ‘٣‘
  الصعيدين الوطين والدويل؛

 برامج التدريب على السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي يف مجيع          تقاسماملساعدة على وضع و     ‘٤‘
  ؛عملمراحل التعليم وال

 وشركاء للمساعدة على تنفيذ اجلهود الرامية إىل حتسني القدرات يف جمايل السالمة           واتحتديد قن   ‘٥‘
  .البيولوجية واألمن البيولوجي، مبا يف ذلك عن طريق املنظمات احلرفية والعلمية املعنية
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وم البيولوجية لألغـراض    وكجزء من اجلهود املبذولة لتعزيز تنفيذ االتفاقية وتشجيع التعاون الدويل يف جمال العل              -٧
السلمية، ينبغي أن توفر الدول األطراف املساَعدة، إن أمكن هلا، للدول األخرى، بناًء على طلبها، بغية بنـاء قـدراهتا يف    

  : جمايل السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي، بطرق منها

 بغية مساعدة الدول األطراف تصميم اجلهود الضرورية لبناء القدرات وفقاً ملتطلبات وطنية معينة  ‘١‘
   أو تعزيز القدرات الالزمة حسب احتياجاهتا وأولوياهتا؛طويرعلى ت

  ، والتكنولوجيا واألمن واإلدارة؛اتلمختربل ة األساسيبنيةتعزيز ال  ‘٢‘

 وتوفري التدريب املهين املستمر للموظفني ،وضع مناهج دراسية للتعليم االبتدائي والثانوي والعايل  ‘٣‘
  نيني املعنيني؛التق

تحديات كتلك اليت تفرضها األمراض اجلديدة      التكييف اجلهود لتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة          ‘٤‘
  واألمراض الظاهرة من جديد، وكذلك لتناول األمور املتصلة بالسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي؛

السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي تعاِلج التأكد من أن اجلهود املبذولة لتناول األمور املتصلة ب  ‘٥‘
  .أيضاً مسائل مثل ضمان اجلودة، والصيانة، واالستدامة، واملوارد غري امللموسة

  إدارة املخاطر

اعترافاً بأمهية إتباع هنج إدارة املخاطر لدى حتديد تدابري السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي وتنفيذها، ينبغـي                  -٨
  :للدول األطراف

أن تعتمد يف تقييم املخاطر على عناصر وإرشادات عامة موضوعة على املستوى الدويل ومنفذة على                 ‘١‘
  الصعيد احمللي وحمددة وفقاً ملتطلباهتا احمللية اخلاصة؛

أن تتأكد من تضمني تقييم املخاطر يف جمايل السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي املخـاطر الـيت                  ‘٢‘
   واحليوان والنبات؛يتعرض هلا البشر

أن تستفيد، حسب االقتضاء، من اإلرشادات واملساعدة اليت توفرها املنظمات الدولية املعنيـة، وأن                ‘٣‘
  تشرِك أصحاب املصلحة الرئيسيني من األوساط العلمية والتكنولوجية؛

ي للمخـاطر أمـر     االنعدام الكل أن تبت يف مستويات املخاطر اليت ميكن اعتبارها مقبولة، علماً بأن              ‘٤‘
  مستحيل يف أغلب األحيان؛

، وخطة التصدي ينرئويشمل ذلك املوظفني، والزا(أن تنظر يف خيارات إدارة املخاطر املتصلة بالبشر      ‘٥‘
مبا يـشمل   (، واملعدات   )للحوادث، وتدريب املوظفني، وتنمية ثقافة الوعي مبسائل األمن البيولوجي        

  ، واإلعالم؛) النقلاإلمدادات واملراقبة واملساءلة وأمن

  .رواملخاطر لتحسني االتصاالت مع أصحاب املصلحة وعامة اجلمهببالغ اإلأن تضع استراتيجيات   ‘٦‘
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أو وضع مدونات قواعد سلوك ملنع إساءة استخدام أوجه التقدم          /اإلشراف والتعليم والتوعية، واعتماد و      - ثانياً 
  ولوجيا اليت ميكن استخدامها ألغراض حتظرها االتفاقيةاحملرزة يف حبوث علم البيولوجيا وتكنولوجيا البي

  اإلشراف على العلوم

اعترافاً بأمهية وضع إطار وطين لإلشراف على العلوم كجزء من اجلهود املبذولة للحيلولـة دون الـتمكن مـن                   -٩
  : استخدام العوامل البيولوجية أو التكسينات كأسلحة، ينبغي للدول األطراف

 وتناسب تدابري اإلشراف واملخاطر، بغية جتنب فرض قيود ال لزوم هلا على البحث              أن تضمن توازن    ‘١‘
  ؛ واجملال العلمي والنشر والتكنولوجيا البيولوجيةطويروالت

، كمنح التصاريح، من جهة، وبـني       "لتنازليةا"أن توازن بني عمليات املراقبة احلكومية أو املؤسسية           ‘٢‘
جتريها املؤسسات العلمية، بل وجيريها العلماء أنفسهم، كمـا يف          اليت  " التصاعدية"عملية اإلشراف   

  استعراض النظراء، من جهة أخرى؛

أن تشرك أصحاب املصلحة املعنيني يف مجيع مراحل تصميم وإعمال أطر اإلشراف، ومـن بينـهم                  ‘٣‘
ط األكادميية  اخلرباء من خمتلف األجهزة احلكومية، والسلطات التنظيمية، واهليئات التمويلية، واألوسا         

، والقطاع الصناعي، وأوساط النشر، والعلوم      )على مستويي املدراء واملمارسني املهنيني على السواء      (
  االجتماعية واألخالقيات، فضالً عن اجملتمع املدين؛

ال لزوم هلا، وأهنا عملية، وصـاحلة لالسـتخدام،          أن تتأكد من أن آليات اإلشراف ال ُتَسبَِّب أعباء          ‘٤‘
زمام لتحكم يف   باألمهية بالنسبة إىل اجلهات اليت ستضطر إىل استخدامها، وأهنا تثري شعوراً با           وتتسم  

  األمور لدى أصحاب املصلحة؛

ـ  ـألشخاص واملوارد واملعارف يف القطاعني العام واخل      لل آليات اإلشراف    وأن تضمن مش    ‘٥‘ لى ـاص ع
ـ ل  الـيف ذلك خ  حد سواء، على مدار دورة احلياة العلمية، مبا          ـ  ـمراح تراح، والتمويـل،   ـل االق

  والتنفيذ، والتعميم؛

أن تعتمد تدابري حلماية العلماء الذين يبدون قلقهم إزاء أنشطة قد تنتهك االتفاقية أو التشريعات أو                  ‘٦‘
  ؛)املَبلِّغون عن التجاوزات(اللوائح الوطنية ذات الصلة 

  اإلشراف الوطنية واإلقليمية والدولية؛أن تقوم، حيثما كان ممكناً ومالئماً، بتنسيق آليات   ‘٧‘

تقوم، بصورة منتظمة، باستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة باالتفاقيـة، وأن            أن    ‘٨‘
  .تنظر يف إمكانية إنشاء هيئة دولية استشارية علمية لتحليل تلك التطورات بصفة مستقلة

   والتوعية التثقيف
 العاملني يف جمال العلوم البيولوجية بالتزامـاهتم يف إطـار االتفاقيـة والتـشريعات               اعترافاً بأمهية ضمان وعي     -١٠

واإلرشادات الوطنية ذات الصلة، وتفهمهم الواضح ملضمون أنشطتهم وأغراضها، وما يتوقع أن يترتب عليها من آثـار                  
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ا األسلحة البيولوجية، ينبغي للـدول      اجتماعية وبيئية وصحية وأمنية، وقيامهم بدور أنشط يف معاجلة املخاطر اليت تسببه           
  : اليتوالتوعيةثقيف األطراف أن تضع وتنفذ وتدعم برامج الت

ُتشرٍك مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف مؤسسات ومجعيات القطاعني العام واخلاص علـى حـد                 ‘١‘
 يف اجلامعات، ومؤسـسات األحبـاث، والـشركات    يريسواء، وكذلك، املسؤولني اإلداريني ومد  

  ؛ أصحاب املصلحةلتجارية، وفرادى العلماء، وتوَضع بالتعاون مع ا
توضـح  و ، للعلوم البيولوجية والتكنولوجيا البيولوجيـة     عيبتوضِّح املخاطر املرتبطة باالستخدام امل      ‘٢‘

  االلتزامات األخالقية واألدبية اليت جيب أن يلتزم هبا مستخِدمو العلوم البيولوجية؛

أن أنواع األنشطة اليت قد تتناىف وأغراض االتفاقية والقوانني واللـوائح الوطنيـة             توفِّر إرشادات بش    ‘٣‘
  ؛ واستريادهاوالدولية ذات الصلة، وكذلك بشأن تصدير املوارد البيولوجية

  .مجيع أصحاب املصلحة ال حيتاجون لتلقي نفس الرسالة - تصمَّم ألجل األوساط املستهَدفة   ‘٤‘
  :مبا يلي يف سعيها إىل تنفيذ هذه الربامج ورهناً بظروفها الوطنية، القياموينبغي للدول األطراف،   -١١

، ومتطلبـات التعلـيم املهـين املـستمر،         الرمسيةحتديد متطلبات برامج التدريب العلمي واهلندسي         ‘١‘
  كاحللقات الدراسية أو الربامج أو الدورات اإللزامية؛

  تفاقية والقوانني واملبادئ التوجيهية الوطنيـة واملـسائل        تصميم مواد تعليمية متاحة بُيسر تتناول اال        ‘٢‘
  ذات الصلة؛

 وجود العدد الكايف من األشخاص ذوي املؤهالت املالئمـة  ضمان برامج تدريب املدربني ل    استخدام  ‘٣‘
  إلدارة أنشطة التعليم والتوعية؛

   البصرية وتوفري املوارد هلا؛استخدام احللقات الدراسية وحلقات العمل واملنشورات واملعدات السمعية  ‘٤‘
وضع استراتيجيات توعية تستهدف كبار العلماء املكلفني مبسؤولية اإلشراف على األحباث أو تقييم               ‘٥‘

  املشاريع أو املنشورات؛
مبادرات مماثلة يف أماكن أخرى، من قبيل مبادرات منظمة         بتواز مع   تنسيق أنشطة التوعية باالتفاقية،       ‘٦‘

 يف جمايل السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي، وجهود جلنة جملس األمن املنشأة عمالً           الصحة العاملية 
  ، وما إىل ذلك؛ ١٥٤٠بالقرار 

تدعيم أنشطة التعليم والتوعية اإلقليمية والدولية، وتقدمي املساعدة للدول األطـراف األخـرى               ‘٧‘
  .والتعاون معها

  مدونات قواعد السلوك 

كن ملدونات قواعد السلوك أن تكمل األطر التشريعية والتنظيمية الوطنية وأن تساعد على             اعترافاً بأنه مي    - ١٢
 األحباث العلمية لكي ال يساء استخدامها ألغراض حمظورة، ينبغي للدول األطراف أن تضع استراتيجيات               توجيه
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علوم احلياة؛ وحمررو وناشرو  يف جمال  العاملنينيهنيغريهم من امل ومن بينهم الباحثون و- تشجع أصحاب املصلحة 
منشورات علوم احلياة ومواقع اإلنترنت؛ واملنظمات، واملؤسسات، والوكاالت احلكومية، والشركات اخلاصة اليت    
تنجز أو ترخص أو متول أو تيسر أو تفتش أو تقيم األحباث أو التعليم يف جمال علوم احلياة أو اليت تعمل يف جمال                       

  : على وضع واعتماد ونشر قواعد سلوك- يولوجية أو التكسينات املزدوجة االستخدام ختزين أو نقل العوامل الب

تتناول االلتزامات األدبية واألخالقية طوال دورة احلياة العلمية، مبا يف ذلك مراحـل االقتـراح              ‘١‘
  التمويل والتنفيذ والتعميم؛و

  وطنية ذات الصلة؛تشري إىل االتفاقية وإىل التشريعات والتنظيمات الدولية وال  ‘٢‘

مكّيفة ستمد من مبادئ عامة جامعة، تأو /قائمة و المارساتاملترتيبات والتستند كلما أمكن إىل   ‘٣‘
  اخللفيات الثقافية واالجتماعية املعنية؛تراعي متطلبات وطنية أو مؤسسية حمددة، وفق 

  الدويل ألغراض سلمية؛ال تعوق االكتشافات العلمية أو تقيد األحباث أو التعاون والتبادل   ‘٤‘

 اجملاالت  ديد معايري لتعريف األحباث احلساسة وحت     تضمن وعملية، ت  وجزةتوفر مبادئ توجيهية م     ‘٥‘
  اليت تنطوي على أكرب املخاطر؛

  تملة للمدونة وملعاجلة تلك االنتهاكات؛احملنتهاكات التشمل آلية للتحقيق يف ا  ‘٦‘

ت وحلقات العمل العلمية الدولية واإلقليمية والوطنية، يف املؤمتراتظل موضوع نقاش واستعراض   ‘٧‘
  .وكذلك يف املنشورات ذات الصلة

قواعد السلوك  سهر على أن تطالب مدونات      وينبغي للدول األطراف أن تشجع أصحاب املصلحة على ال          - ١٣
  :مبا يليبالقيام الذين تسري عليهم أولئك 

طنية ذات الصلة، وتطبيق املبادئ التوجيهية األساسية       االمتثال للتشريعات واللوائح الدولية والو      ‘١‘
وأفضل املمارسات القائمة، يف جماالت منها التوعية، والسالمة واألمن، والشحن والنقل، والتعليم 

  واإلعالم، واملساءلة، وسياسات النشر، واالتصاالت الداخلية واخلارجية، واإلشراف؛

حباث، والعمل على تقيـيم أحبـاثهم اخلاصـة لتحديـد           التيقظ إىل احتمال إساءة استعمال األ       ‘٢‘
  استخداماهتا املزدوجة احملتملة؛

علـى املؤلفـات واإلرشـادات واملتطلبـات املتـصلة          وماً على إطـالع     دلبقاء  السعي إىل ا    ‘٣‘
  دامات املزدوجة لألحباث؛ـباالستخ

  ؛حتذى سلوك مسؤول ُيهنجتثقيف اآلخرين، و  ‘٤‘

  .ن االنتهاكات احملتملة، حسب االقتضاء وعشواغلاإلبالغ عن ال  ‘٥‘
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