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اتفاقية حظـر األطراف يفاجتماع الدول 
تكـديس األسـلحة وإنتاج و  استحداث

والتكـسينية) البيولوجية(البكتريولوجية  
 سلحةوتدمري تلك األ

  ٢٠١٠اجتماع 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠-٦جنيف، 

  تقرير اجتماع الدول األطراف    

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

والتكسينية وتـدمري   ) البيولوجية( األسلحة البكتريولوجية    وتكديسحظر استحداث وإنتاج    
، يف الفرع الذي يتناول املقررات والتوصـيات، املقـرر          )(BWC/CONF.VI/6تلك األسلحة   

  :التايل
  :يقرر املؤمتر ما يلي"

عقد أربعة اجتماعات سنوية للدول األطراف مـدة كـل منـها          )أ(  
ؤمتر االستعراضي السابع املقرر عقده يف      ، قبل امل  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؛نفاذ بني املؤسسات الوطنية املعنية بإفيما
  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؛
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أو وضع مدونات قواعد    /م، والتوعية، واعتماد و   اإلشراف، والتعلي  '٤'
سلوك ملنع إساءة استخدام أوجه التقدم احملرزة يف حبـوث علـم            

 اليت ميكن استخدامها ألغراض     ةيولوجيتكنولوجيا الب الالبيولوجيا و 
 حتظرها االتفاقية؛

من أجل تعزيز التعاون واملساعدة والتبادل على الصعيد الدويل يف           '٥'
 لألغراض السلمية، وتعزيز بناء كنولوجيا البيولوجيةالعلوم والتجمال  

فها وتشخصيها واحتواء   كشالقدرات يف ميادين مراقبة األمراض و     
بالنسبة للدول األطراف اليت    ) ١( : القيام مبا يلي   ،األمراض املعدية 

حتتاج إىل مساعدة، حتديد االحتياجات وطلبات تعزيز القـدرات؛         
ادرة على توفري املساعدة، فـضالً      بالنسبة للدول األطراف الق   ) ٢(

عن املنظمات الدولية، إتاحة الفرص لتقدمي املساعدة ذات الـصلة          
 هبذه امليادين؛

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

راقبة األمـراض وكـشفها     مبا يف ذلك حتسني القدرات الوطنية مل      
 ؛وتشخيصها ونظم الصحة العامة

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

  عـام يف‘ ٢‘و‘ ١‘ن يتنـاول البنـد   :من اجتماعات الدول األطراف هي كاآليت
‘ ٦‘؛ والبند ٢٠٠٩عام يف ‘ ٥‘؛ والبند ٢٠٠٨عام يف ‘ ٤‘و‘ ٣‘ن ي؛ والبند٢٠٠٧

ويتوىل رئاسة االجتماع األول ممثل عن جمموعة حركة عدم االحنياز          . ٢٠١٠ عاميف  
ودول أخرى، واالجتماع الثاين ممثل عن جمموعة دول أوروبا الشرقية، واالجتماع           

ممثل عن جمموعة حركـة عـدم   الثالث ممثل عن اجملموعة الغربية، واالجتماع الرابع     
  ؛االحنياز ودول أخرى

   اخلرباء بإعداد تقارير وقائعية تصف أعماهلا؛اجتماعاتتقوم  )ج(  
 واجتماعات الدول األطراف مجيعها إىل      اخلرباءتتوصل اجتماعات    )د(  

  أية استنتاجات أو نتائج بتوافق اآلراء؛
ـ      االستعراضيينظر االجتماع    )ه(   ائج هـذه    السابع يف أعمـال ونت

  ."االجتماعات ويقرر اإلجراءات األخرى الواجب اختاذها
 يف  ٢٠١٠ عقد اجتماع اخلرباء لعـام       ٢٠٠٩األطراف لعام   الدول  وقرر اجتماع     -٢

، وعقد اجتماع الدول األطـراف      ٢٠١٠أغسطس  /  آب ٢٧ إىل   ٢٣جنيف يف الفترة من     
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، وفقـاً   ٢٠١٠يسمرب  د/  كانـون األول  ١٠ إىل   ٦ يف جنيف يف الفتـرة من       ٢٠١٠ لعام
  .ملقرر املؤمتر االستعراضي السادس

 كـانون   ٢ املعتمد بدون تـصويت يف       ٦٤/٧٠اجلمعية العامة، يف القرار     وطلبت    -٣
، إىل األمني العام، يف مجلة أمور، مواصلة تقدمي املساعدة الالزمـة إىل             ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

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

  .والجتماعات اخلرباء
 / آب ٢٧ إىل   ٢٣ جبنيـف، يف الفتـرة مـن         ،٢٠١٠وانعقد اجتماع اخلرباء لعام       -٤

، تقريره  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٧ املعقودة يف    ،واعتمد يف جلسته اخلتامية   . ٢٠١٠أغسطس  
  .(BWC/MSP/2010/MX/3)بتوافق اآلراء 

  تنظيم اجتماع الدول األطراف  - ثانياً  
  ، ُعقد اجتماع الـدول األطـراف      ٢٠٠٩وفقاً ملقرر اجتماع الدول األطراف لعام         -٥

، ٢٠١٠ديـسمرب  / كانون األول١٠ إىل ٦ بقصر األمم يف جنيف يف الفترة من    ٢٠١٠لعام  
  .يارثيو شيلي بيدرو أبرئاسة سفري

 كـانون   ٦واعتمد اجتماع الدول األطـراف، يف جلـسته األوىل املعقـودة يف               -٦
ــسمرب /األول ــه ٢٠١٠دي ــدول أعمال ــه (BWC/MSP/2010/1)، ج ــامج عمل  وبرن

(BWC/MSP/2010/3)     كما وجه الرئيس انتباه الوفـود إىل       .  على النحو الذي اقترحه الرئيس
 وتقرير الرئيس عن أنشطة حتقيق (BWC/MSP/2010/2)عم التنفيذ تقرير وحدة د :تقريرين مها

  .(BWC/MSP/2010/4)عاملية االتفاقية 
أن اجتماع الدول األطراف، بناء على اقتراح من الرئيس،         قرر  ها،  نفسويف اجللسـة     -٧

ـ       يعتمد يف أعماله النظام الداخلي للمؤمتر        اين االستعراضي السادس، بصيغته الواردة يف املرفق الث
  . مع إدخال ما يلزم من تعديالت)BWC/CONF.VI/6(من الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي 

وعمل السيد ريتشارد لينان، رئيس وحدة دعم التنفيذ، أمينـاً الجتمـاع الـدول                -٨
وعمل السيد بريس ميليت، موظف الشؤون السياسية بوحدة دعم التنفيذ، نائبـاً            . األطراف
السيدة نغوك بونغ هويينه، موظفة الشؤون الـسياسية املعاونـة           األمانة   يفوعملت  . لألمني

  . بوحدة دعم التنفيذ
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  املشاركة يف اجتماع الدول األطراف  - ثالثاً  
، ة من الدول األطراف يف االتفاقيـة       دول ٩٢ يف اجتماع الدول األطراف   شاركت    -٩

 وأرمينيا وإسـبانيا وأسـتراليا      االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني واألردن    : وهي التالية 
وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا وأوغندا وأوكرانيـا وإيـران          وألبانيا  وإستونيا  

وآيرلندا وإيطاليا وباكستان والربازيل والربتغال وبلجيكا وبلغاريـا        )  اإلسالمية -مجهورية  (
اجلماهرييـة العربيـة    اجلزائر و س و وبيالروس وتايلند وتركيا وتون   وبولندا وبريو   وبنغالديش  

ومجهورية الكونغـو   ومجهورية كوريا   واجلمهورية الدومينيكية   الليبية واجلمهورية التشيكية    
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا وجنـوب أفريقيـا          الدميقراطية  

ـ          سنغال والـسويد   وجورجيا والدامنرك ورومانيا وسري النكا وسلوفاكيا وسـلوفينيا وال
وغانا وغواتيماال وفرنـسا    وعمان  والعراق  وطاجيكستان  وسويسرا وشيلي وصربيا والصني     

تان والكرسـي  وكازاخـس وفنلندا وقربص وقطر   )  البوليفارية -مجهورية  (والفلبني وفرتويال   
والكويت وكينيا والتفيا ولبنـان ولكـسمربغ       وكولومبيا  الرسويل وكرواتيا وكندا وكوبا     

يا وليختنشتاين ومالطة وماليزيا ومدغشقر واملغرب واملكـسيك واململكـة العربيـة            وليتوان
السعودية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا ونيجرييـا           

  .ونيوزيلندا واهلند وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليمن واليونان
 دول وقعت على االتفاقية لكنها مل تصدق عليهـا          أربعافة إىل ذلك، شاركت     وإض  -١٠

بعد يف اجتماع الدول األطراف دون املشاركة يف اختاذ القرارات، وفقاً ملـا تـنص عليـه                 
  . ومصر وميامنار وهاييتبوروندي:  من النظام الداخلي، وهي٤٤ من املادة ١ الفقرة
 عليهـا، يف  ةيف االتفاقية وال موقع   اًست ال طرف  ، إسرائيل، لي  ة واحدة وشاركت دول   -١١

  .٤٤من املادة ) أ(٢ اجتماع الدول األطراف بصفة مراقب، وفقاً للفقرة الفرعية
وحضرت األمم املتحدة، مبا فيها مكتب شؤون نزع السالح ومعهد األمم املتحـدة        -١٢

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

املنظمة الدوليـة للـشرطة     واألورويب واللجنة الدولية للصليب األمحر      حتاد  وُمنح اال   -١٣
املنظمة العامليـة  والكيميائية ومنظمة الصحة العاملية  األسلحة حظر ومنظمة) إنتربول(اجلنائية 

 مـن  ٤ب للمشاركة يف اجتماع الدول األطراف وفقاً للفقـرة          مركز املراق للصحة احليوانية   
  .٤٤املادة 
 عشرة منظمة غري حكومية ومؤسسة حبـث   اثنتاوحضرت اجتماع الدول األطراف       -١٤

  .٤٤ من املادة ٥وفقاً للفقرة 
املـشاركني يف اجتمـاع الـدول األطـراف يف الوثيقـة       مجيع  وترد قائمة بأمساء      -١٥

BWC/MSP/2010/INF.2و Add.1.  
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  أعمال اجتماع الدول األطراف  -رابعاً   
، أجرى اجتماع الدول األطراف مناقشة عامة       )BWC/MSP.2010/3(وفقاً لربنامج العمل      -١٦

األرجنـتني وأرمينيـا وأسـتراليا وبلجيكـا        :  التالية ببيانات  ٢٩    لأدلت فيها الدول األطراف ا    
باسم اليابان وأسـتراليا وكنـدا      (ازيل وكندا   والرب) باسم االحتاد األورويب  (وبنغالديش واجلزائر   

باسم جمموعة حركة   (وشيلي والصني وكوبا    ) )١(ومجهورية كوريا وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا    
)  اإلسـالمية  -مجهورية  (واالحتاد الروسي وأملانيا وإندونيسيا وإيران      ) عدم االحنياز ودول أخرى   

يا وطاجيكستان وغانـا وكينيـا واملغـرب        وباكستان وتركيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وصرب     
وأدلت ببيان يف املناقشة العامـة      . واملكسيك ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابان      

وَعِقَب املناقشة  . أيضاً منظمة حضرت االجتماع بصفة مراقب هي املنظمة العاملية للصحة احليوانية          
 مـن املنظمـات غـري       ١٢مسية، إىل بيانات أدلت هبا      العامة استمع االجتماع، يف جلسة غري ر      

  .احلكومية ومؤسسات البحث
، عقد اجتماع الدول األطـراف      ديسمرب/كانون األول  ٩ و ٧ويف الفترة املمتدة بني       -١٧

عدداً من جلسات العمل ُخصصت للنظر يف تقدمي املساعدة والتنسيق مع املنظمات املختصة،             
 حالة االستخدام املزعوم لألسلحة البيولوجية أو التكسينية، بناء على طلب أية دولة طرف، يف

مبا يف ذلك حتسني القدرات الوطنية فيما يتعلق مبراقبة األمراض وكشفها وتشخيصها وُنظـم              
، ُخصصت جلسة   ديسمرب/كانون األول  ٧ويف  ).  من جدول األعمال   ٦البند  (الصحة العامة   

 ٢٠١١اضي السابع وجلنته التحـضريية يف عـام         عمل للنظر يف ترتيبات عقد املؤمتر االستعر      
ُخصصت دورة عمل للنظـر يف      ديسمرب  /كانون األول  ٩ويف  ).  من جدول العمال   ٩البند  (

 من  ٧البند  (التقارير املقدمة من الرئيس والدول األطراف بشأن أنشطة جعل االتفاقية عاملية            
  ). األعمال من جدول ٨البند (وتقرير وحدة دعم التنفيذ ) جدول األعمال

 االستناد إىل عدد من ورقـات       ،األطراف، يف أثناء عمله   الدول  واستطاع اجتماع     -١٨
العمل اليت قدمتها الدول األطراف، وإىل البيانات والعروض اليت قدمتها الـدول األطـراف              

  .واملنظمات الدولية ووحدة دعم التنفيذ واليت ُعّممت يف االجتماع
، بناء على طلب أية دولة      املختصةالتنسيق مع املنظمات    وخبصوص تقدمي املساعدة و     -١٩

طرف، يف حالة االستخدام املزعوم لألسلحة البيولوجية أو التكسينية، أقّرت الدول األطراف            
. بأن هذه املسألة هلا أبعاد صحية وأمنية على املستويني الوطين والدويل علـى حـد سـواء                

نفيذ ما يلزم من مبادرات يف هذا اجملـال عـن      وأبرزت الدول األطراف أمهية االستمرار يف ت      
وأشارت الدول األطراف إىل ضرورة ضمان      . طريق التعاون الفعال وإقامة شراكات مستدامة     

فعالية اجلهود املضطلع هبا بصرف النظر عما إذا حدث تفشي مرض من األمراض بـصورة               
     لحق ضـرراً بالبـشر     طبيعية أو متعمدة، وتغطية كل األمراض والتكسينات اليت ميكن أن تُ          

__________ 

 .راليا وكندا ومجهورية كوريا وسويسرا والنرويج ونيوزيلنداجتمع غري رمسي يضم اليابان وأست )١(
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وأقرت الدول األطراف أيضاً بضرورة تـوافر القـدرات         . أو احليوانات أو النباتات أو البيئة     
الالزمة قبل أن تنشأ احلاجة إىل استخدامها من أجل كشف أي استخدام مزعـوم لـسالح                

  .بيولوجي أو تكسيين والتصدي له بسرعة وفعالية والتخلص من آثاره
دول األطراف بأن وضع تدابري فعالة لتوفري املـساعدة والتنـسيق مـع             وإذ تقر ال    -٢٠

املنظمات املختصة بغية التصدي الستخدام سالح بيولوجي أو تكسيين يشكل مهمة معقدة،            
  :أشارت إىل التحديات التاليةفإهنا 

احلاجة إىل وضع إجراءات واضحة لتقدمي طلبات احلصول على املساعدة أو             )أ(  
  حلالة استخدام مزعوم ألسلحة بيولوجية أو تكسينية؛طلبات التصدي 

احلاجة إىل موارد إضافية يف جمايل الصحة البشرية واحليوانية، وعلى وجـه              )ب(  
  أخص يف جمال الصحة النباتية، ال سيما يف البلدان النامية؛

 معقدة ودقيقة بني االستجابة الدولية على مـستوى         قد تكون وجود عالقة     )ج(  
  مة والشواغل األمنية الدولية؛الصحة العا

ضرورة التصدي بسرعة ويف الوقت املناسب من أجل تلبيـة املقتـضيات              )د(  
  .اإلنسانية واملتعلقة بالصحة العامة

وأشارت الدول األطراف إىل التفاوتات القائمة فيما بني الدول األطراف من حيث              -٢١
ثري هذه التفاوتات يف القدرة الوطنيـة  مستوى منوها وقدراهتا ومواردها الوطنية، وإىل مدى تأ 

وإذ تـضع   . والدولية على التصدي الفعال الستخدام مزعوم لسالح بيولوجي أو تكـسيين          
الدول األطراف يف االعتبار ما أخذته على نفسها من التزامات مبوجب املـادتني الـسابعة               

  : منها ما يليوالعاشرة، فإهنا أكدت على أمهية مساعدة الدول األطراف األخرى بوسائل
تعزيز القدرات يف اجملاالت ذات الصلة بوسائل منـها تـشجيع وتيـسري               )أ(  

استحداث املعارف والتكنولوجيات اجلديدة ونقلها وحيازهتا وفقاً لشروط متفق عليها ومبـا            
يتمشى مع القوانني الوطنية واالتفاقات الدولية، فضالً عن تشجيع وتيسري استحداث ونقـل             

   واملعدات؛وحيازة املواد
 البحث وتقاسم   تالنهوض باملوارد البشرية وحتديد فرص التعاون يف جماال         )ب(  

  التقدم احملرز يف جمايل العلم والتكنولوجيا؛
ـ تقاسم املمارسات املالئمة والفعالة فيما يتعلق مبعايري التحكم يف األخ           )ج(   ار ط

  . والتكسيناتالبيولوجية يف املختربات اليت ُتعاِلج العوامل البيولوجية
وأقرت الدول األطراف، يف ضوء التزاماهتا مبوجب االتفاقية، وخباصـة التزاماهتـا              -٢٢

مبوجب املادة السابعة، بأهنا املسؤول األول عن توفري املساعدة والتنـسيق مـع املنظمـات               
وشـددت الـدول    . املختصة يف حالة االستخدام املزعوم لألسلحة البيولوجية أو التكسينية        
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ِقَب تعرضها  اعدة إىل أي دولة طرف تطلب ذلك ع       اف على أمهية التعجيل بتقدمي املس     األطر
وملَّا كانت درجة التأهب على الصعيد الوطين تساهم يف تعزيز          . خلطر نتيجة انتهاك االتفاقية   

 الدويل، أقرت الدول األطراف بأنه ينبغي هلا أن تعمل علـى             على الصعيد  القدرات والتعاون 
  .الوطنية وفقاً الحتياجاهتا وظروفها اخلاصةبناء قدراهتا 

وقد أقرت الدول األطراف بأمهية اجلهود املبذولة يف جمال كشف األمراض ومراقبتها              -٢٣
 بضرورة العمل، وفقاً للظـروف      واعترفتمن أجل حتديد أسباب تفشي املرض وتأكيدها،        

ا يف هذا اجملال، والتعاون مـع       والقوانني والُنظُم الوطنية اخلاصة بكل منها، على تعزيز قدراهت        
وميكن أن يشمل التعـاون يف      . الدول األطراف األخرى اليت تطلب مساعدهتا يف بناء قدراهتا        

  :جمال بناء القدرات ما يلي
  القدرة على تشخيص األمراض ذات الصلة؛  )أ(  
  أدوات أخذ العينات والقيام باالستعالمات واالستقصاءات الوبائية؛  )ب(  
  ت وأدوات ومعدات التشخيص والكشف؛تقنيا  )ج(  
  اخلربة التقنية املالئمة؛  )د(  
  شبكات املختربات الدولية واإلقليمية والوطنية؛  )ه(  
  املعايري وإجراءات التشغيل املوحَّدة وأفضل املمارسات ذات الصلة؛  )و(  
  تقاسم املعلومات بشكل فعال؛  )ز(  
جماالت البحث والتطوير ذات الصلة التعاون، وخباصة مع البلدان النامية، يف       )ح(  

  .باللقاحات والكواشف التشخيصية، وبني املختربات املرجعية الدولية ومؤسسات البحث
وإن الدول األطراف، إذ تدرك أمهية استقصاء اآلثار اليت ميكـن أن تـنجم عـن                  -٢٤

ا أشـارت   استخدام مزعوم لألسلحة البيولوجية أو التكسينية، وإىل التخفيف من حدهتا، فإهن          
وضع هنج حكومي منـسق     : إىل أمهية اختاذ اإلجراءات التالية وفقاً لقوانينها ونظمها الوطنية        

إلدارة حاالت الطوارئ؛ معاجلة الطائفة الكاملة لآلثار املمكنة؛ إنشاء قنوات واضحة املعامل            
ة لالتـصال؛  لالتصال والقيادة؛ استشارة اخلرباء؛ توفري التدريب والتمارين؛ اعتماد استراتيجي    

  .تيسري التنسيق فيما بني القطاعات بتقدمي التمويل الكايف
والدول األطراف، إذ تشري إىل أن التصدي الفعال يستوجب تنسيقاً حمكمـاً بـني                -٢٥

اجلهات الفاعلة املعنية، فقد أقرت بأمهية تنسيق إجراءات التصدي بني قطاعي إنفاذ القـانون              
ضاً بضرورة العمل، وفقاً لقوانينها ونظمها الوطنيـة،        وسلمت الدول األطراف أي   . والصحة

على تعزيز التعاون الفعال بني هذين القطاعني بوسائل منها تعزيز الوعي املتبادل والتفـاهم               
  .وحتسني سبل تبادل املعلومات واالضطالع بأنشطة مشتركة يف جمال التدريب
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ري املساعدة والتنـسيق مـع      وخبصوص الدور الذي ينبغي أن تؤديه االتفاقية يف توف          -٢٦
 الدول األطراف إجراءات التشاور املتفق عليهـا يف املـؤمترات           أكدتاملنظمات املختصة،   

  : أن االتفاقية تشكل هيئة مناسبة وقادرة على القيام مبا يليتاالستعراضية السابقة والحظ
 إجراء مشاورات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف من أجل التعجيـل             )أ(  

كسينية يرفع اء باستخدام أسلحة بيولوجية أو تبتقدمي املساعدة يف الوقت املناسب قبل أي ادع       
  إىل جملس األمن؛

وضع إجراءات أكثر وضوحاً وتفصيالً لتقدمي طلبـات احلـصول علـى              )ب(  
  كسينية؛اء باستخدام أسلحة بيولوجية أو تاملساعدة وللتعجيل بتقدمي املساعدة عقب ادع

أو إنشاء آلية   /موعة شاملة من املعلومات بشأن مصادر املساعدة و       وضع جم   )ج(  
  .لطلب املساعدة

وأشارت الدول األطراف إىل أن املؤمتر االستعراضي السادس قـد أحـاط علمـاً                -٢٧
بالرغبات اليت أبديت للنظر على وجه السرعة يف أي طلب يقدم للحصول علـى املـساعدة        

لب إليها ذلك، كن للدول األطراف يف هذا الصدد، إذا طُواالستجابة له بشكل مالئم وبأنه مي     
  .أن تقدم املساعدة الطارئة يف الوقت املناسب إىل أن ينظر جملس األمن يف اختاذ القرار

وأشارت الدول األطراف إىل الدور الذي تؤديه املنظمات الدولية املعنية، بالتعـاون              -٢٨
 أحكام االتفاقية، يف جمال تـوفري املـساعدة         والتنسيق الوثيقني مع الدول األطراف يف إطار      

وتشمل هذه املنظمات األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمـة األغذيـة            . والتنسيق
ية للـشرطة   دولوالزراعة واملنظمة العاملية للصحة احليوانية ومنظمة اجلمارك العاملية واملنظمة ال         

يع هذه املنظمات على العمل جنبـاً إىل        وأشارت الدول األطراف إىل ضرورة تشج     . اجلنائية
جنب على حنو أوثق، يف حدود احترام الوالية املنوطة بكل منها، ملعاجلة اجلوانـب احملـددة                

كسينية وملساعدة الـدول    استخدام األسلحة البيولوجية والت   ملختلف التهديدات اليت يطرحها     
  .األطراف يف بناء قدراهتا الوطنية

اف إىل أمهية التحقيق بشكل فعال يف حـاالت االسـتخدام           وأشارت الدول األطر    -٢٩
الئمة اليت يقـدمها اخلـرباء      املربات  اخلكسينية باستخدام   زعوم لألسلحة البيولوجية أو الت    امل

مع مراعاة التطورات اليت تشهدها العلوم والتكنولوجيـا        ذلك  واملختربات على حٍد سواء، و    
 من االتفاقيـة    ٦أمهية اآللية املنشأة مبوجب املادة      وأكدت الدول األطراف جمدداً     . البيولوجية

 والـيت أقرهتـا     A/44/561والحظت أن آلية التحقيق التابعة لألمني العام، واملبيَّنة يف الوثيقة           
ية للتحقيق يف حاالت االسـتخدام      ل، متثل آلية مؤسسية دو    ٤٥/٥٧اجلمعية العامة يف قرارها     

اآلراء اخـتالف   وإن الدول األطراف، إذ تالحظ      . نيةكسيتاملزعوم لألسلحة البيولوجية أو ال    
  .بشأن هذه القضية، فإهنا أشارت إىل أن املؤمتر االستعراضي السابع سيواصل النظر فيها
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تتسم باألمهية لبناء   ) ٢٠٠٥(والحظت الدول األطراف أن اللوائح الصحية الدولية          -٣٠
 واحلماية منه ومراقبته والتـصدي       منع تفشي األمراض على الصعيد الدويل      يف جمال القدرات  

  . والحظت الدول األطراف أن مثل هذه األهداف مكملة ألهداف االتفاقية. له
ورأت الدول األطراف كذلك أن بإمكاهنا، لـدى الـسعي لتحقيـق االتفاقـات                -٣١

 املبينة أعاله، ووفقاً لظروف كل منها وعملياهتا الدستورية والقانونية، مراعـاة            واإلجراءات
عتبارات والدروس ووجهات النظر والتوصيات واالستنتاجات واملقترحات املستمدة مـن          اال

املعـروض  الوفود بشأن املوضوع    ة من   قدم امل واملداخالتالعروض والبيانات وورقات العمل     
اجتماع اخلرباء، على النحو الوارد يف املرفـق األول مـن تقريـر اجتمـاع اخلـرباء                 على  

(BWC/MSP/2010/MX/3) إلضافة إىل توليف هذه االعتبارات والدروس ووجهات النظر        ، با
 امللحقة هبذا   BWC/MSP/2010/L.1والتوصيات واالستنتاجات واملقترحات الوارد يف الوثيقة       

لالجتماع، وبالتـايل  نتيجة قترح هذا املرفق لكي ُيعتمد كُيومل . التقرير بوصفها املرفق األول  
  .ر االتفاق على املرفق وبالتايل ليس له أي مركز ولذلك مل جي.مل يناقش لتلك الغاية

، يف مجلة أمـور   الدول األطراف على إبالغ املؤمتر االستعراضي السابع،        شجعت  و  -٣٢
بأي إجراءات أو تدابري أو خطوات أخرى قد تتخذها بناء على املناقشات الـيت جـرت يف                 

 من أجل تيـسري     ،٢٠١٠ ونتائج اجتماع الدول األطراف لعام       ٢٠١٠اجتماع 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(٧، اجلزء الثالث، الفقرة (BWC/CONF.VI/6االستعراضي السادس 

 الدول األطراف التقدم احملرز يف سبيل حتقيق عاملية االتفاقية ونظر         اجتماعواستعرض    -٣٣
 ويف تقارير الـدول     (BWC/MSP/2010/4)يف تقرير الرئيس عن أنشطة حتقيق عاملية االتفاقية         

وأعادت الدول األطراف التأكيد    . األطراف عن أنشطتها للتشجيع على حتقيق عاملية االتفاقية       
يق الدول املوقعة على االتفاقية أمر يتسم بأمهية خاصة، وعلى أمهية قيام الدول             على أن تصد  

اليت مل توقع عليها بعد باالنضمام إليها دون تأخري لإلسهام يف حتقيق عامليـة االنـضمام إىل                 
ويف هذا الصدد، أحاط االجتماع علماً بالتقارير وناشد مجيع الـدول األطـراف             . االتفاقية

 على حتقيق عاملية االتفاقية ودعم أنشطة الرئيس ووحدة دعـم التنفيـذ يف              مواصلة التشجيع 
  . ملقرر املؤمتر االستعراضي السادسسبيل ذلك وفقاً

ونظــر اجتمــاع الــدول األطــراف أيــضاً يف تقريــر وحــدة دعــم التنفيــذ   -٣٤
(BWC/MSP/2010/2)          وأحاط االجتماع  . ، مبا يف ذلك التقرير عن املشاركة يف تدابري بناء الثقة

والحظ االجتمـاع بارتيـاح أن      . دة دعم التنفيذ  حعلماً بالتقرير وأعرب عن ارتياحه لعمل و      
املشاركة يف تدابري بناء الثقة ارتقت إىل مستوى منقطع النظري ولكنه أعرب عن القلق مـن أن                 

مجيع الدول األطراف على تقدمي     االجتماع  وشجع  . طراف مل تشارك  أكثر من نصف الدول األ    
 تدابري بناء الثقة، وفقاً لقرارات كل مؤمتر استعراضـي علـى حـدة،              خبصوصإسهام سنوي   
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ودعا االجتماع الدول األطراف إىل     .  املساعدة عن طريق وحدة دعم التنفيذ عند اللزوم        ملتمسةً
 التنفيذ لدى االضطالع بواليتها وفقاً ملقرر املـؤمتر         مواصلة العمل بشكل وثيق مع وحدة دعم      

  .االستعراضي السادس
ونظر اجتماع الدول األطراف يف ترتيبات عقد املؤمتر االستعراضي السابع وجلنتـه              -٣٥

عقد املؤمتر االستعراضي يف جنيف يف الفترة       وقرر االجتماع أن يُ   . ٢٠١١التحضريية يف عام    
 وأن تعقد اللجنة التحضريية يف جنيف يف الفترة         ٢٠١١يسمرب  د/ كانون األول  ٢٢ إىل   ٥من  
موعة الغربية ترشيح الـسفري     اجملوأقر االجتماع قرار    . ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥ إىل   ١٣من  

ووافق . بول فان دن إيسل، من هولندا، رئيساً للمؤمتر االستعراضي ورئيساً للجنة التحضريية           
للمؤمتر االستعراضي واللجنة التحضريية، كما هي مبيَّنة االجتماع أيضاً على التكاليف املقدرة 

  .BWC/MSP/2010/5/Rev.1يف الوثيقة 

  الوثائق  -خامساً  
يتضمن املرفق الثاين هلذا التقرير قائمة بالوثائق الرمسية الجتماع الدول األطراف، مبا              -٣٦

 هذه القائمة متاحـة  وكل الوثائق الواردة يف . فيها ورقات العمل املقدمة من الدول األطراف      
 ومن خالل نظام    http://www.unog.ch/bwcيف موقع وحدة دعم التنفيذ على عنوان اإلنترنت         

  .http://documents.un.org:  على عنوان اإلنترنت التايل(ODS)األمم املتحدة للوثائق الرمسية 

  اختتام اجتماع الدول األطراف  -سادساً  
، اعتمد اجتمـاع    ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٠ة يف   يف اجللسة اخلتامية املعقود     -٣٧

، BWC/MSP/2010/CRP.1األطراف تقريره بتوافق اآلراء، على النحو الوارد يف الوثيقة         الدول  
  .BWC/MSP/2010/6بالصيغة املعدلة شفوياً، على أن يصدر بوصفه الوثيقة 
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  املرفق األول

ـ               يات توليف لالعتبـارات والـدروس ووجهـات النظـر والتوص
واالستنتاجات واملقترحات املستمدة من العروض والبيانات وورقـات        

  العمل واملداخالت بشأن املواضيع قيد البحث يف اجتماعات اخلرباء

  األهداف والتحديات  -أوالً   
إن الدول األطراف، إذ تعترف بأن توفري املساعدة والتنسيق مع املنظمات املختـصة              -١

لألسلحة البيولوجية أو التكسينية مسألة هلا أبعاد صحية وأمنيـة          يف حالة االستخدام املزعوم     
على املستويني الوطين والدويل على حد سواء، وبأنه يتعني بالتايل على الدول األطراف وسائر 
اجلهات الفاعلة املعنية أن توليها العناية الواجبة يف إطار جهد مشترك يهـدف إىل ضـمان                

  :غي هلا أن حترص على ضمان ما يليالسالمة واألمن العامليني، ينب
فعالية اجلهود املضطلع هبا بصرف النظر عما إذا حدث تفشي مرض مـن               )أ(  

  األمراض بصورة طبيعية أو متعمدة؛
        تغطية كل األمراض والتكسينات اليت ميكـن أن تلحـق ضـرراً بالبـشر        )ب(  

  أو احليوانات أو النباتات أو البيئة؛
جلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة على الـصعيد احمللـي          مشاركة مجيع ا    )ج(  

  يف توفري املساعدة والتنسيق مع املنظمات املختصة؛ والوطين واإلقليمي والدويل
توافر القدرات الالزمة قبل أن تنشأ احلاجة الستخدامها من أجل كشف أي              )د(  

  والتخلص من آثاره؛استخدام مزعوم لسالح بيولوجي أو تكسيين والتصدي له بسرعة وفعالية 
إقامة شراكات فعالة ومستدامة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، وفيما            )ه(  

  .بني البلدان املتقدمة، وفيما بني البلدان النامية
وإذ تقر الدول األطراف بأن وضع تدابري فعالة لتوفري املـساعدة والتنـسيق مـع                 -٢

 سالح بيولوجي أو تكسيين ميثل مهمـة صـعبة،   املنظمات املختصة بغية التصدي الستخدام  
  :ينبغي هلا أن تنظر يف أفضل الطرق للتصدي للتحديات التالية

        عدم توافر إجراءات واضحة لتقدمي طلبـات احلـصول علـى املـساعدة          )أ(  
  أو طلبات التصدي حلالة استخدام مزعوم ألسلحة بيولوجية أو تكسينية؛



BWC/MSP/2010/6 

GE.11-60016 12 

االت اليت تنطوي على استخدام فعلـي أو مزعـوم          اجلوانب السياسية للح    )ب(  
  ألسلحة بيولوجية أو تكسينية؛

انعدام املوارد يف جمايل الصحة البشرية واحليوانية، وعلى وجه أخص يف جمال   )ج(  
  الصحة النباتية، ال سيما يف البلدان النامية؛

 االختالف الكبري بني التصدي ملرض يتفشى بصورة طبيعية وآخر يتفـشى            )د(  
  نتيجة استخدام عوامل بيولوجية أو تكسينات ألغراض عدائية؛

الفاصل الزمين بني مرحلة الكشف عن تفشي املرض ومرحلة حتديد ما إذا              )ه(  
  كان املرض قد تفشى بصورة متعمدة أم ال؛

معقدة ودقيقة بني االستجابة الدولية علـى    قد تكون   وجود عالقة متداخلة      )و(  
  شواغل األمنية الدولية؛مستوى الصحة العامة وال

  .واجب املستخِدم توخي احليطة عند نشر موظفني يف حميط قد يكون ملوثاً  )ز(  

  بناء القدرات الوطنية  -ثانياً   
إن الدول األطراف، إذ تعترف بالتفاوتات القائمة فيما بني الدول األطـراف مـن                -٣

ـ        ذه التفاوتـات يف القـدرة   حيث مستوى منوها وقدراهتا ومواردها الوطنية، ومبدى تأثري ه
الوطنية والدولية على التصدي الستخدام مزعوم لسالح بيولوجي أو تكسيين، وإذ تقر بـأن              
التأهب على الصعيد الوطين يساهم يف تعزيز القدرات الدولية والتعاون الدويل، ينبغي للدول             

  : يلياألطراف القادرة على ذلك أن تساعد الدول األطراف األخرى بوسائل منها ما
تعزيز القدرات يف اجملاالت ذات الصلة، بوسائل منها نقل الدراية العلميـة              )أ(  

  وتبادل حقوق امللكية الفكرية على أساس طوعي؛
النهوض باملوارد البشرية عن طريق احللقات الدراسية املتكررة وحلقات العمل            )ب(  

  قاسم التجارب وأفضل املمارسات؛والدورات الدراسية الدولية، إضافة إىل التدريب واحملاكاة وت
     حتديد الفرص لتنمية البحوث التعاونية يف جماالت مثل معـدات الكـشف              )ج(  

أو البحوث األساسية والتحويلية، فضالً عن حتديد الفرص املتاحة لنقـل التكنولوجيـات ذات            
  الصلة؛

ة الكـشف  تقاسم التقدم احملرز يف جمايل العلم والتكنولوجيا، كتطوير أجهز          )د(  
احملمولة ومعدات احلماية الشخصية واللقاحات اجلديدة والعقاقري الفعالة واملعدات احلديثـة           

  إلزالة التلوث؛



BWC/MSP/2010/6 

13 GE.11-60016 

حتديد احلواجز القانونية والتنظيمية وغريها من احلواجز اليت تقف حجر عثرة             )ه(  
 املعتمـدة لتحديـد     أمام التعاون املتعدد األطراف الفعال، من قبيل انعدام االتساق بني املعايري          

العوامل باالستعانة بالطب الشرعي، واملسؤولية املتصلة باللقاحات، ومنح التراخيص الستخدام          
  تدابري طبية مضادة يف حاالت الطوارئ، وإجياد احللول املناسبة إلزالة تلك احلواجز؛

تقدمي املساعدة الفورية إىل أي دولة طرف تطلب ذلك بـسبب تعرضـها               )و(  
  . عن االستخدام الفعلي أو املزعوم ألي سالح بيولوجي أو تكسيينخلطر ناجم

والدول األطراف، إذ تقر، يف ضوء التزاماهتا مبوجب االتفاقية، بأهنا املسؤول األول              -٤
عن توفري املساعدة والتنسيق مع املنظمات املختصة يف حالة االستخدام املزعـوم لألسـلحة              

ة التأهب على الصعيد الوطين تساهم يف تعزيز القـدرات          البيولوجية أو التكسينية، وبأن درج    
الدولية والتعاون الدويل، ينبغي هلا أن تعمل على بناء قدراهتا الوطنيـة وفقـاً الحتياجاهتـا                

  :وظروفها اخلاصة، بوسائل منها ما يلي
وضع خطط وطنية وخطط للطوارئ من أجل التصدي الستخدام األسلحة            )أ(  

ية، مستخدمةً يف ذلك، عند االقتضاء، هنجاً يراعي مجيـع املخـاطر،            البيولوجية أو التكسين  
  واحلفاظ على تلك اخلطط؛

وضع إجراءات وممارسات من أجل تقييم االحتياجات الوطنيـة يف حالـة              )ب(  
االستخدام املزعوم ألسلحة بيولوجية أو تكسينية، وإبالغ اجملتمع الدويل هبذه االحتياجـات            

  ؛بسرعة وبشكل واضح وفعال
تعزيز اهلياكل الصحية واألمنية املعنية وكذلك القدرات واملوارد البـشرية            )ج(  

واإلجراءات التشغيلية املوحدة واحلفاظ عليها واستعراضها بانتظام، مبا يـشمل اإلسـعافات            
األولية، والفرز، واإلجالء والعالج؛ واللقاحات؛ والقدرة على إزالـة التلـوث؛ وتفتـيش             

مداد باملاء والغذاء؛ ومعدات احلماية الشخصية؛ ومجع العينات ونقلـها          املوظفني؛ وتأمني اإل  
  واختبارها؛ والعمل يف املواقع امللوثة؛

حتمل املسؤولية عن سالمة وأمن مجيع املواد واملرافق البيولوجية املوجـودة             )د(  
  .داخل إقليمها أو الواقعة حتت سيطرهتا

هود املبذولة يف جمال كـشف األمـراض        وإن الدول األطراف، إذ تسلم بأمهية اجل        -٥
ومراقبتها، وإذ تقر بأمهية خدمات التشخيص السريع والدقيق من أجل كشف أسباب تفشي             
املرض وحتديدها وتأكيدها، ينبغي هلا أن تتحقق من أن قدراهتا وكـذلك قـدرات الـدول         

  :األطراف األخرى تشمل ما يلي
لناشئة أو اآلخذة يف الظهور جمدداً      القدرة على حتديد األمراض اجلديدة أو ا        )أ(  

  أو الغريبة، وكذلك األمراض املعدية املعروفة جيداً؛
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الثابتـة منـها    (السريعة  استخدام تقنيات الكشف الكيميائية والبيولوجية        )ب(  
  ؛)واحملمولة
  األدوات احلديثة ألخذ العينات والقيام باالستعالمات واالستقصاءات الوبائية؛  )ج(  
  استعراضات منتظمة للتقنيات واألدوات واملعدات؛إجراء   )د(  
توافر الدعم الالزم من خالل شبكات التعاون اإلقليمي، فضالً عن التعاون             )ه(  

  مع شركاء دوليني وصناعيني؛
فر اخلربات الكافية يف جماالت منها العلوم األساسية للبيولوجيا اخللويـة           اتو  )و(  

ىل خمتربات متطورة ومتخصصة قادرة علـى إجـراء         واجلزيئية، وإمكانية الوصول السريع إ    
  اختبارات سريعة من أجل تشخيص مسببات األمراض النادرة أو اخلطرة؛

تشخيصات ذات جودة عالية، ومعدات تشخيص مناسـبة، وإجـراءات            )ز(  
  تشغيلية موحدة ومفصلة وبروتوكوالت مرنة؛

بتقصري مسافة نقل   قدرة ال مركزية ومرنة يف جمال التشخيص األويل تسمح            )ح(  
  العينات وبإجراء حتاليل سريعة؛

  تقاسم البيانات واملعلومات بني خمتربات التشخيص؛  )ط(  
التقييم اخلارجي لنوعية املرافق ذات الصلة، مبا يف ذلك مـنح شـهادات               )ي(  

  االعتماد وفقاً للمعايري الدولية؛
ألدلة يف حال إجراء    توافر القدرات الالزمة يف جمال الطب الشرعي لتقدمي ا          )ك(  

  .حماكمة تتعلق باالستخدام املزعوم لسالح بيولوجي أو تكسيين

  االستعداد للتصدي بفعالية  -ثالثاً   
إن الدول األطراف، إذ تسلِّم باحلاجة إىل استقصاء اآلثار اليت ميكن أن تنجم عـن                 -٦

ينبغي هلا أن تنظر يف     َحَدث معيَّن وإىل التخفيف من حدهتا ومالحقة املسؤولني أمام القضاء،           
  :اختاذ التدابري التالية

 ومعاجلة الطائفة   اعتماد أفضل املمارسات يف جمال إدارة حاالت الطوارئ،         )أ(  
الكاملة لآلثار املمكنة، مبا يف ذلك حاالت الوفيـات واإلصـابات األوىل، واألخطـار أو               

ات، واألثـر         األحداث الثانوية، واألضـرار الالحقـة باملمتلكـات، وانقطـاع اخلـدم           
   االقتصادي، والقضايا الصحية يف املدى البعيد؛-االجتماعي 

إنشاء قنوات واضحة املعامل لالتصال وتدفق املعلومات، باالعتمـاد علـى             )ب(  
  الترتيبات القائمة، حيثما أمكن ذلك؛
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استشارة اخلرباء من أجل مساعدة اجلهـات املتدخِّلـة األوىل وصـانعي              )ج(  
حلرص على أن ُتقدَّم مشورة اخلرباء يف الوقت املناسب وبشكل مبسَّط، ويفضَّل            القرارات وا 

  يف هذا الصدد االستعانة مبصدر واحد متفق عليه؛
توفري التدريب والتمارين، النظرية منها وامليدانية، إلقرار اخلطـط والـُنظُم             )د(  

  براز أوجه الضعف؛بشكل مدروس، وتدريب اجلهات املتدخِّلة يف مستوى خط املواجهة، وإ
اعتماد استراتيجية إلدارة املعلومات، مبا يف ذلك حتديد املعلومـات الـيت              )ه(  

سُتبلَّغ لوسائط اإلعالم، والتحقق من أن املعلومات املستخَدمة هي معلومات صحيحة ودقيقة            
  .هبدف جتنُّب بعث الذعر أو االستخدام الالمسؤول للمعلومات

م بأمهية التنسيق الفعال إلجـراءات التـصدي، وتعزيـز          والدول األطراف، إذ تسلِّ     -٧
االحترام والتفاهم املتباَدلني، ينبغي هلا أن ُتقيم اتصاالً منتظماً وأن تنظِّم متارين مشتركة بـني               

. مجيع اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والـدويل            
  :وتشمل هذه اجلهات ما يلي

  لوكاالت احلكومية؛ا  )أ(  
  املنظمات الدولية؛  )ب(  
  املؤسسات األكادميية؛  )ج(  
مجيع املشغِّلني الذين يعاجلون مواد تنطوي على خماطر عالية ويعملـون يف              )د(  

  مرافق خطرة؛
املوظفون العاملون يف جمال األمن، كأفراد الشرطة وقوات الـدفاع وإدارة             )ه(  

  املطافئ وخفر السواحل؛
  .النقلقطاع ع اخلاص، مبا يف ذلك صناعات األدوية والغذاء والقطا  )و(  

والدول األطراف، إذ تسلِّم باألمهية البالغة لتنسيق إجراءات التصدي بني قطـاعي              -٨
إنفاذ القانون والصحة، ينبغي هلا أن تسعى إىل حتسني التعاون الفعال بني هـذين القطـاعني         

  :بوسائل منها ما يلي
تباَدل والتفاهم وحتسني ُسُبل تبـادل املعلومـات يف إطـار         تعزيز الوعي امل    )أ(  

  التحقيقات املنفصلة؛
دعم هنج مشترك يف جماالت التدريب واالتصال وعمليات التدخل األوليـة            )ب(  

  والتقدير والتحقيق وحتديد اإلجراءات واالتصال؛
ات وضع وتنفيذ بروتوكوالت للعمل املشترك يف جماالت مثل تبادل املعلوم           )ج(  

  وتقييم املخاطر والتهديدات وإجراء املقابالت؛
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االستعانة باالتفاقات الرمسية من أجل تعزيز االتصاالت الشخـصية غـري             )د(  
  الرمسية وإضفاء شكل رمسي على املفاهيم واملبادئ املعتمدة إلجراء حتقيقات مشتركة؛

 املختـربات   القيام مسبقاً بتحديد التخوم الفاصلة بني الـدعم املقـدَّم إىل            )ه(  
  .ألغراض التشخيص والدعم املقدَّم ألغراض األنشطة اليت تدخل يف نطاق الطب الشرعي

  الشركاء الدوليون واآلليات الدولية  -رابعاً   
إن الدول األطراف، إذ ُتدرك أمهية الدور الذي تؤديه االتفاقيـة يف تـوفري املـساعدة                  -٩

       تفاقية تشكِّل هيئة مناسبة وتقـدر علـى القيـام         والتنسيق مع املنظمات املختصة، تالحظ أن اال      
  :مبا يلي

 أي ادعاء إىل دفعإجراء مشاورات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف قبل   )أ(  
جملس األمن خبصوص استخدام أسلحة بيولوجية أو تكسينية، وتقدمي توصـيات إىل جملـس              

  الدعاء؛األمن بشأن الطريقة املُثلى لالستجابة ملثل هذا ا
وضع إجراءات أكثر وضوحاً وتفصيالً لتقدمي طلبـات احلـصول علـى              )ب(  

  املساعدة وللتعجيل بتقدمي املساعدة َعِقَب ادعاء باستخدام أسلحة بيولوجية أو تكسينية؛
أو إنشاء آلية   /وضع جمموعة شاملة من املعلومات بشأن مصادر املساعدة و          )ج(  

  .لطلب املساعدة
دول األطراف بدور املنظمات الدولية، مثل األمم املتحـدة ومنظمـة           وإذ تسلِّم ال    -١٠

ـ الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واملنظمة العاملية ل           يـة صحة احليوان ل
واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، ينبغي هلا أن تشجع هذه املنظمات على العمـل جنبـاً إىل           

عاون فيما بينها، كلّ يف إطار الوالية املنوطة هبـا، مـن أجـل              جنب وعلى توثيق أواصر الت    
التصدي للتهديدات اليت يطرحها استخدام األسلحة البيولوجية والتكسينية، وذلك بوسـائل           

  :منها ما يلي
تقييم مواطن القوة ومواطن الـضعف يف شـبكات املختـربات الدوليـة               )أ(  

  واإلقليمية والوطنية وحتسني تلك الشبكات؛
  وضع املعايري ذات الصلة وإجراءات تشغيلية موحدة وممارسات فُضلى؛  )ب(  
إبالغ الدول األطراف آنياً بنتائج عمليات تقييم األخطـار وبالتوصـيات              )ج(  

  ذات الصلة؛
  تكثيف جهودها من أجل مساعدة الدول األطراف يف تعزيز قدراهتا؛  )د(  
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من أجل التصدي لألخطـار     تنسيق املساعدة اليت تطلبها الدول األطراف         )ه(  
  واستكمال هذه املساعدة؛

حتسني تقاسم املعلومات داخل املنظمات وفيما بينها وتنسيق اإلجـراءات            )و(  
  واللوائح التنظيمية واستخدام املوارد واملعدات؛

تنسيق التعاون، وخباصة مع البلدان النامية، يف جماالت البحث والتطوير ذات             )ز(  
  .كواشف التشخيصية، وبني املختربات املرجعية الدولية ومؤسسات البحثالصلة باللقاحات وال

وإن الدول األطراف، إذ تعترف بأن آلية التحقيق التابعة لألمني العام لألمم املتحدة               -١١
تشكل أداة حمايدة وفعالة للتحقيق يف االستخدام املزعوم لألسلحة البيولوجيـة والتكـسينية             

نبغي هلا أن تشجع األمني العام على احلفاظ علـى هـذه اآلليـة              تكمِّل أحكام االتفاقية، ي   
  :وحتسينها بوسائل منها ما يلي

حتديث اآللية وحتسينها من أجل مراعاة التطورات اليت تـشهدها العلـوم              )أ(  
  والتكنولوجيات البيولوجية؛

االستفادة من أعلى مستويات اخلربة الـيت يتيحهـا كـل مـن اخلـرباء                 )ب(  
  واليت تقدمها الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛واملختربات، 

االستفادة من توثيق التعاون التقين مع الشركاء الدوليني الستعراض األدلـة          )ج(  
وبرامج التدريب واإلجراءات، وتوفري الدعم الالزم إلجراء التحقيقات عن طريـق انتـداب             

  س املستفادة؛ات الضرورية واخلربات امليدانية والدروداخلرباء وتقاسم املع
  احلصول على متويل مستدام من الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛  )د(  
  .نشر التذييالت احملدَّثة  )ه(  

           وإن الدول األطراف، إذ ُتقـّر بـأن الـدور الـذي تؤديـه اللـوائح الـصحية                    -١٢
لى الـصعيد   يف جمال بناء القدرات من أجل احليلولة دون انتشار املرض ع          ) ٢٠٠٥(الدولية  

الدويل واحلماية منه ومكافحته ومواجهته، هو دوٌر يتفق مع أهداف االتفاقية، وإذ تدرك أن              
التنفيذ الفعال للنظامني سيساهم يف تعزيز كل من اللوائح واالتفاقية، ينبغي هلا أن تنظـر يف                

  :فوائد اللوائح الصحية الدولية كوسيلة لبناء القدرات يف اجملاالت التالية
  الكشف املبكر عن األمراض؛  )أ(  
توفري ُسُبل الرد املناسب باالستناد إىل عمليات تقييم األخطار القائمة على             )ب(  

  أسس سليمة؛
  التعاون واملساعدة الدوليان؛  )ج(  
  تبادل املعلومات الدقيقة يف الوقت املناسب؛  )د(  
  . واحتوائهاتبادل التكنولوجيات يف جمال مراقبة األمراض وكشفها وتشخيصها  )ه(  



BWC/MSP/2010/6 

GE.11-60016 18 

  املرفق الثاين

  قائمة الوثائق    
  العنوان    لرمزا 

BWC/MSP/2010/1    مقدم من الرئيس-جدول األعمال املؤقت   
BWC/MSP/2010/2 

  
 مقدم مـن    - ٢٠١٠تقرير وحدة دعم التنفيذ لعام      

  وحدة دعم التنفيذ
BWC/MSP/2010/3    مقدم من الرئيس-برنامج العمل املؤقت   
BWC/MSP/2010/4 

  
 مقدم - أنشطة حتقيق عاملية االتفاقية عنتقرير الرئيس 
  من الرئيس

BWC/MSP/2010/5/Rev.1 

  

التكاليف املقـدرة للجنـة التحـضريية واملـؤمتر         
 للدول األطـراف يف اتفاقيـة       بعاالستعراضي السا 

 األسلحــة   تكـديس حظر استحداث وإنتاج و   
لك والتكسينية وتدمري ت  ) البيولوجية(البكتريولوجية  

   مذكرة من األمانة- األسلحة
BWC/MSP/2010/6   تقرير اجتماع الدول األطراف  
BWC/MSP/2010/INF.1 
 

  

معلومات أساسـية عـن التطـورات العلميـة         
: والتكنولوجية اليت قد تكون ذات صلة باالتفاقيـة       

 بيجني    تقرير عن حلقة العمل الدولية املعقودة يف        
  مقدَّمة من وحدة دعم التنفيذ -

BWC/MSP/2009/INF.2 and Add.1 

]باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية فقط[    
List of participants 

BWC/MSP/2010/L.1 

  

                                               توليف لالعتبارات والـدروس ووجهـات النظـر        
                                               والتوصيات واالستنتاجات واملقترحات املستمدة من     
                                                 العروض والبيانات وورقات العمل واملداخالت بشأن      

          مقدم من -                     بحث يف اجتماعات اخلرباء               املواضيع قيد ال
       الرئيس

BWC/MSP/2010/CRP.1 

]باإلنكليزية فقط[    
Draft report of the Meeting of States Parties 

BWC/MSP/2010/MISC.1 

]باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية فقط[    
Provisional list of participants 

BWC/MSP/2010/WP.1 

]باإلنكليزية فقط[    
Co-chairs' summary of the international workshop 
on "Strengthening International Efforts to Prevent 
the Proliferation of Biological Weapons: The 



BWC/MSP/2010/6 

19 GE.11-60016 

  العنوان    لرمزا 
Role of the Biological and Toxin Weapons 
Convention" – Submitted by China, Canada and 
the Implementation Support Unit 

BWC/MSP/2010/WP.2 

]باإلنكليزية فقط[    Proposals to strengthen the existing confidence-
building measure submission and review 
process – Submitted by Canada 

BWC/MSP/2010/WP.3/Rev.1 

]باإلنكليزية فقط[    
National implementation of the BTWC: 
compliance assessment: a concept paper – 
Submitted by Canada 

BWC/MSP/2010/WP.4 

]باإلنكليزية فقط[    
Strengthening response capabilities in the case 
of alleged use of biological or toxin weapons – 
Submitted by Japan on behalf of JACKSNNZ  

BWC/MSP/2010/WP.5 

]ة فقطباإلنكليزي[  

  

United States Government law enforcement 
efforts to strengthen cooperation and 
collaboration among security, health, and 
science communities – Submitted by the United 
States of America 

BWC/MSP/2010/WP.6 

]باإلنكليزية فقط[   
United States initiatives building on the 2007-
2010 BWC work program – Submitted by the 
United States of America 

BWC/MSP/2010/WP.7 

]باإلنكليزية فقط[  
 

Timely pathogens diagnosis as a basis for 
preventing and minimizing epidemics of natural 
or intentional origin – Submitted by the Russian 
Federation 

BWC/MSP/2010/WP.8 

]باإلنكليزية فقط[   
 

Organization of prevention and elimination of 
potential outbreaks of dangerous infectious 
diseases in the Russian Federation – Submitted 
by the Russian Federation 

        


