
BWC

تدابري التنفيذ الوطنية لـ

إتفاقيــة حظر اســتحداث وانتــاج وتخزين األســلحة البيولوجية والســمية 

وتدمري تلك األسلحة للعام 1972

معلومات حول االتفاقية

حّيز  ودخلت   1972 أبريل  من  العارش  يف  عليها  للتوقيع   1972 للعام  البيولوجية  األسلحة  إتفاقية  عرضت 

النفاذ يف 26 مارس 1975. 

عليها  للتوقيع   1972 للعام  البيولوجية  األسلحة  حظر  إتفاقية  عرضت 

يف العارش من أبريل 1972 ودخلت حّيز النفاذ يف 26 مارس 1975. 

تضّم االتفاقية 173 دولة طرف و9 دولة موّقعة )حّتى  11 مايو 2015(. أما الجهات 

والواليات  املتحدة  واململكة  الفدرالية  روسيا  حكومات  فهي  لالتفاقية  املودعة 

املتحدة.

وفق  البيولوجية  األسلحة  تعريف  يتم  االتفاقية،  من   1 املادة  مبوجب 

الغرض منها )معيار الغرض العام( وذلك عىل النحو التايل:

أسلوب  أو  منشؤها  كان  أيا  سمية،  أو  بيولوجية  أو  ميكروبية  عنارص  “أي 

أو  األمراض  من  الوقاية  بأغراض  مربرة  غري  كميات  و  وبأمناط  انتاجها، 

الحامية أو أية أغراض سلمية أخرى” و

تلك  الستخدام  املصممة  االيصال  ووسائل  واملعدات  األسلحة   “

العنارص أو السموم ألغراض عدائية أو يف النزاعات املسّلحة”.

هل الدولة التي أنتمي اليها ملزمة بتطبيق إتفاقيــة حظر 

األسلحة البيولوجية؟

ما إن تصادق أي دولة عىل االتفاقية أو تنضّم إليها حّتى تصبح ملزمة مبحتوى االتفاقية 

ومجربة عىل تطبيق مقتضياتها.

وبصورة خاصة، تلزم املادة الرابعة من االتفاقية الدول األطراف، مبا يتوافق مع إجراءاتها 

الدستورية، باتخاذ أي تدابري رضورية ملنع و إعاقة تطوير األسلحة البيولوجية أو إنتاجها 

أو تخزينها أو اقتنائها أو االحتفاظ بها سواء عىل أراضيها أو يف أي مكان يخضع 

لسلطتها أو سيطرتها. وقد وافقت الدول األطراف عىل أن منع استخدام األسلحة 

البيولوجية الصادر يف بروتوكول عام 1925 حول منع استخدام الغازات الخانقة أو 

السامة أو غريها ووسائل الحرب الجرثومية يندرج تحت إطار إتفاقية األسلحة البيولوجية.
 

فضال عن ذلك، فان املادة الثالثة تلزم كافة الدول األطراف باالمتناع عن نقل األسلحة 

البيولوجية إىل أي شخص و كذلك االمتناع عن مساعدة أي شخص أو تشجيعه أو إقناعه 

بتصنيع تلك األسلحة أو اقتنائها.

العلامء يتعاملون مع عينات مأخوذة من حيوانات بالقرب من كيكويت بالكنغو خالل تفيش وباء االيبوال عام 1995 - مكتبة صور الصحة العامة، مركز مراقبة األمراض والوقاية منها.
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ما هي الترشيعات املختلفة التي يفرتض أن تأخذها 

دولتي باالعتبار؟

بغية تفعيل إتفاقية األسلحة البيولوجية، يفرتض أن تعتمد الدول   •
األطراف تدابري جزائية تعترب تطوير وانتاج وتصنيع وتخزين واقتناء 

واالحتفاظ بـ ونقل واستخدام األسلحة البيولوجية جرماً. كام ويجب 

أن تعاقب كل التدابري التحضريية للقيام بتلك النشاطات مبا يف ذلك 

املساعدة عىل تحقيقها والتشجيع أو االقناع.
 

عىل الدول األطراف اعتامد تدابري األمن والسالمة البيولوجية، عىل   •
غرار التدابري التي تضمن املحاسبة واالمن بشأن االنتاج واالستخدام 

والتخزين والنقل والسيام يف ما خّص الكائنات املمرضة الخطرة بشكل 

خاص أو النشاطات التي تتضمن كائنات برشية أونباتات أو حيوانات 

حيث تسبب االصابة بالعدوى خطراً. هذا باالضافة إىل إجراءات منح 

الرتاخيص لألنشطة ذات الصلة وتدابري األمن والسالمة يف املختربات 

وتدابري اإلحتواء والضوابط املتعلقة بالهندسة الوراثية.
 

عىل دولتك اعتامد نظام للرقابة عىل االسترياد والتصدير. ولهذا ميكنها   •
االستعانة بقوائم مجموعة اسرتاليا الخاصة بالكائنات املمرضة 

والسموم الخطرة وبالتقنيات واملعدات ذات االستخدام املزدوج  

فتكون بذلك مبثابة أساس لعمليات الرقابة تلك. يستوجب استرياد أو 

تصدير السلع املدرجة عىل قوائم الرقابة طلب تراخيص خاصة بذلك. 

كام يجب اتخاذ تدابري لضامن مراقبة عامة لعمليات الرتحيل والنقل. 

كام ويفرتض تعيني هيئة رسمية إلنفاذ تلك التدابري بالطريقة املناسبة.

أخرياً، يجب اعتامد تدابري إنفاذ لتسهيل الرصد املستمر لنشاطات علوم   •
البيولوجيا وملراعاة االتفاقية وبالتايل ملالحقة املذنبني ومعاقبتهم.

 

اتخاذ تدابري أخرى رضورية لتسهيل التعاون واملساعدة املحلية   •
والدولية.

هل من تدابري إضافية يفرتض أن تّتخذها دولتي؟

لقد اعتمدت الدول األطراف تفاهامت إضافية خالل مؤمترات املراجعة الست 

األخرية . وقد دعت تلك التفاهامت االضافية إىل اعتامد التدابري اإلضافية التالية:

عىل الدول أن تقّدم سنوياً بيانات حول سبعة تدابري بناء ثقة CBM إىل    •
وحدة دعم تنفيذ إتفاقية األسلحة البيولوجية ISU  )أنظر يف األسفل(. 

وبغية تلقي تلك التدابري وتحضريها وإرسالها إىل الوحدة، عىل دولتك 

تعيني دائرة حكومية أو مسؤول رسمي لتويّل تلك املهام. كام عليها 

اعتامد تدابري تضمن احالة االفراد واملختربات املكلفة املعلومات اىل 

الدائرة أو املسئول املختص.
 

عىل الدول كذلك تعيني نقطة اتصال وطنية يكون دورها التواصل مع   •

الدول األطراف األخرى واملنظامت الدولية املعنية والتنسيق لتنفيذ 

وتطبيق إتفاقية األسلحة البيولوجية عىل الصعيد الوطني وإعداد 

تدابري بناء الثقة وإحالتها إىل وحدة دعم التنفيذ.

أين ميكن أن يجد املرشعون يف دولتي ا املساعدة؟ 
 

ليس هناك من منظمة ما بني الحكومات ترشف عىل تنفيذ االتفاقية. غري اّن 

واضعي املسودات الترشيعية ميكنهم اللجوء إىل عدد من موفري املساعدة 

الذين يقدمون خدمات قانونية وترشيعية.

لقد تم تأسيس وحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية ISU يف إطار األمم 

املتحدة يف أغسطس 2007 ، لتوفري الدعم االداري يف ما يخّص االتفاقية ولتلقي 

وتوزيع تدابري بناء الثقة CBM عىل الدول األطراف وللرتويج إلضفاء العاملية 

عىل االتفاقية ولتكون مبثابة نقطة مركزية لتبادل املعلومات عن التدابري الوطنية 

املوجودة ولتلقي الطلبات والعروض الخاصة باملساعدة.
 

يقّدم مركز البحوث والتدريب واملعلومات الخاصة بالتحقق VERTIC املساعدة 

يف صياغة مشاريع القوانني الوطنية الخاصة بإلتزامات اتفاقية األسلحة 

البيولوجية. فتقوم VERTIC باملساعدة عيل تقييم شمولية التدابري والترشيعات 

الوطنية الحالية وتحديد الفجوات واقرتاح بدائل لتنفيذ االتفاقية.
 

يقّدم االتحاد األورويب املساعدة للتنفيذ الوطني التفاقية األسلحة البيولوجية مبوجب وثيقة العمل 

املشرتك عىل اتفاقية األسلحة البيولوجية والسمية. للمزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل موقع 

www.unog.ch/bwc > BWC Action االنرتنت

كيف ميكن االتصال مبوّفري املساعدة عىل تطبيق االتفاقية؟

BWC اتفاقية األسلحةالبيولوجية  ISU وحدة دعم إنفاذ

UN Office for Disarmament Affairs 
Room C.115-117 

Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 

Switzerland
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