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الهيئة الوطن ّية إلتفاقية األسلحة البيولوج ّية

يتوجب عىل الدولة التي أنتمي إليها أن تُنشأ
ملاذا ّ
هيئ ًة وطن ّية؟
أق َّر مؤمتر املراجعة السادس إلتفاقية العام  1972حول األسلحة البيولوج ّية بأنّه
تعي نقط ًة وطن ّية مركزية مختصة بتنسيق تنفيذ اإلتفاقية
عىل الدول األطراف أن ّ
عىل الصعيد الوطني ،وكذلك بالتواصل مع بقية الدول األطراف واملنظامت
الدولية املعن ّية.
وقد تجد الدول األطراف انّه من املفيد لها أن تنشأ هيئ ًة
فيتوجب عندئ ٍذ عىل الدول أن تخطر وحدة دعم تنفيذ
ّ
‐ املتمركزة يف مكتب األمم امل ّتحدة لشؤون نزع السالح
إنشاء هيئتها الوطن ّية وأن متدّها بأرقامها الهاتف ّية وعناوينها.

ّ
تتول هذه املهام.
وطن ّية
إتفاقية األسلحة البيولوج ّية
(فرع جينيف) ‐ برتتيبات

إن إنشاء الهيئة الوطن ّية قد يساعد الدولة يف:
•
•
•
•

مراقبة أ ّية نشاطات واإلرشاف عليها ومن ضمنها عمليات نقل العنارص
البيولوج ّية والسمية والتكنولوجيا واملعدّات ذات اإلستعامل املزدوج؛
تعزيز األمن القومي والصحة العامة؛
الوفاء بإلتزاماتها تجاه اإلتفاقية وال س ّيام موجبات البند الرابع املتعلقة
بالتنفيذ عىل الصعيد الوطني؛
تقديم التقارير املطلوبة مبوجب اإلتفاقية و قرار مجلس األمن التابع لهيئة األمم
املتحدة رقم .1540

بنية الهيئة الوطن ّية
ميكن ألي دولة أن توكل مهمة القيام بدور الهيئة الوطن ّية إىل هيئ ٍة حكوم ّية موجودة
خصيصاً لهذه املهمة.
أص ًال كام ميكنها أن تختار استحداث هيئ ًة جديدة ّ
ميكن انشاء أو تعيني الهيئة الوطنية التفاقية األسلحة البيولوجية داخل وزارة
أو مديرية معنية أو كهيئة مشرتكة بني عدة وزارات أو كهيئة حكومية مستقلة.
كام تختلف تركيبة وبنية ووظيفة الهيئة الوطن ّية بإختالف الوضع الحايل الخاص
بكل دولة طرف (مث ًال إن كانت متتلك أو ال متتلك صناعة بيولوج ّية مهمة و /أو إن
كانت لديها نشاطات استرياد وتصدير ذات صلة باإلتفاقية)؛ فام من مقارب ٍة واحدة
إلنشاء أو تعيني الهيئة الوطن ّية إلتفاقية األسلحة البيولوج ّية .ولكن ،يجب أن ُتنح
هذه الهيئة الوطن ّية من خالل الترشيع السلطة الكافية ليك تقوم بكافة املهام
ا ُملناطة بها.

كيف ميكن لدولتي أن تُنشأ هيئ ًة وطن ّية؟
عىل الدولة أن تُق ّيم كخطو ٍة أوىل ما تحاتجه لتطبيق اإلتفاقية عىل الصعيد
الوطني .ثم ميكنها أن تق ّرر مقر مركز الهيئة الوطن ّية وكذلك عليها أن تق ّرر إن كانت
ُعي هيئ ًة موجود ًة أص ًال أو ستستحدث واحد ًة جديدة.
ست ّ
وميكن للدول أن تعتمد بنية مركز ّية ّ
تتول فيها هيئة واحدة (كوزار ٍة أو كمدير ّي ٍة مث ًال)
كافة املسؤول ّيات و الوظائف املرتبطة بتنفيذ إتفاقية األسلحة البيولوج ّية.

أو ميكن أيضاً للدول أن تعتمد بنية المركز ّية تقوم وفقاً لها الهيئة الوطن ّية بتنسيق
نشاطات التنفيذ لكافة الهيئات الحكوم ّية امل ْعن ّية كام تكون مسؤولة بشكلٍ
عام عن التعاون الدويل يف إطار كل ما يختص بإتفاقية األسلحة البيولوج ّية.
أ ّما الهيئات الحكوم ّية التي قد تكون تتم ّتع من ُ
قبل مبسؤول ّي ٍة متع ّلقة مبسائل
صحية وطن ّية مسؤولة عن إعطاء الرخص
ذات صلة باإلتفاقية ،فقد
تضم :هيئة ّ
ّ
للمختربات؛ ووزارة تجارة تجيز استرياد وتصدير العوامل البيولوج ّية والسمية
واملع ّدات الثنائ ّية اإلستعامل؛ وأيضاً وزارة خارج ّية عىل اتّصالٍ أص ًال بوحدة دعم
تنفيذ اإلتفاقية.

واملؤسسات األخرى التي
املؤسسات الحكوم ّية
ّ
ما هي ّ
تشرتك يف تطبيق اإلتفاقية؟
ّ
تتحل مبها ٍم خاصة وبخرب ٍة
واملؤسسات األخرى
بعض الوزارات واملدير ّيات
ّ
ذي صلة وثيقة بتنفيذ إتفاقية األسلحة البيولوج ّية .ولذلك ،يجب أن ُيطلب منها
التعاون مع الهيئة الوطن ّية لإلتفاقية .وقد يتم ذلك عرب تسمية ممثّلٍ
دائم يف قلب
ٍ
ٍ
الهيئة الوطن ّية أو عرب اجراء استشار ٍ
اجتامعات دور ّية منتظمة.
ات و
تنفيذ إتفاقية األسلحة البيولوج ّية قد يتط ّلب اشرتاك وتعاون:
•
•
•
•
•
•
•
•

مكتب رئيس الوزاراء أو رئيس الدولة؛
مكتب املدّعي أو النائب العام؛
وزارات الزراعة ،البيئة ،الخارج ّية ،الصحة ،الصناعة،
واملواصالت؛
األكادمي ّية الوطن ّية للعلوم ؛
املخرب الوطني للتحقيق الجنايئ؛
السلطات الوطن ّية ملراقبة الحدود (الجامرك وسلطات املرافئ)؛
الغرفة الوطنية للتجارة؛
متخصصة.
رابطة التكنولوجيا البيولوجية أو أ ّية جمعية أو هيئة علمية
ّ

الداخل ّية،

العدل

ما هي الوظائف التي ميكن للهيئة الوطن ّية يف دولتي
أن ّ
تتولها؟
ُّ
كل دول ٍة ح ّر ٌة يف أن تحدّد وظائف ومسؤول ّيات هيئتها الوطن ّية كونها وظائف
ومسؤول ّيات قابلة للتنظيم يضعها القانون .وبالرغم من ذلك ،مثة بضعة وظائف
ميكن ألي دولة أخذها بعني اإلعتبار:
فعىل الصعيد الدويل ،ميكن للهيئة الوطن ّية أن:
• تكون مبثابة نقطة اتّصال وطن ّية لوحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة
البيولوج ّية؛
ّ
• تقدّم املعطيات واملعلومات املتعلقة بتنفيذ التزاماتها الدول ّية تجاه بقية
الدول األطراف واملنظامت الدول ّية؛
• تشارك خرباتها وأن تقدّم العون لدولٍ أخرى ساعية لتنفيذ اتفاقية األسلحة
البيولوج ّية؛
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ّ
تحض تقرير تدابري بناء الثقة ليك ترفعه إىل
• تجمع أ ّية معلومة رضور ّية وأن
وحدة دعم تنفيذ اإلتفاق ّية.
وعىل الصعيد الوطني ،ميكن للهيئة الوطن ّية أن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقرتح وتدعم اعتامد تدابري قانون ّية أو تدابري أخرى لتطبيق إتفاقية األسلحة
البيولوج ّية؛
تراقب وترشف عىل وضع موضع التنفيذ الترشيعات والقوانني؛
اض سلم ّية؛
متنح الرخص
للترصف بالعنارص البيولوج ّية ألغر ٍ
ّ
تنشأ نظاماً وطن ّياً ملراقبة النشاطات املامرسة يف املنشآت املرخّ صة
والتح ّقق منها؛
ترخّ ص وتراقب النقل الداخيل والدويل للعنارص البيولوج ّية والسمية وللمعدات
والتكنولوجيا الثنائ ّية اإلستعامل؛
تخلق وتحافظ عىل نظا ٍم وطني يتجاوب مع الطوارئ البيولوج ّية؛
تخطر مجلس النواب والجمع ّية الوطن ّية بنشاطاتها؛
تسدي النصيحة إىل رئيس الوزراء أو إىل رئيس الدولة حول أ ّية مسألة متع ّلقة
بإتفاقية األسلحة البيولوج ّية؛
تنسق مع وتساعد أ ّية هيئة حكوم ّية أخرى ُ
توكل إليها ٌّأي من املهام السابقة؛
ّ
تدير وتس ّهل نشاطات التوعية والرتبية والتعريف والتدريب املتع ّلقة بإتفاقية
األسلحة البيولوج ّية ،باألمن والسالمة البيولوجية ،وبقوانني التنفيذ عىل
الصعيد الوطني ،وكذلك بالتدابري األخرى ومببادئ السلوك للعلامء.

هل تتط ّلب اإلتفاق ّيات املتع ّلقة باألسلحة الكيميائ ّية
والنوو ّية إنشاء هيئ ٍة وطن ّية؟

• مبوجب املادة السابعة من اتفاقية العام  1993املتع ّل قة باألسلحة
تعي أو أن تنشأ هيئ ًة وطن ّي ة ليك
الكيميائ ّي ة ،عىل كل دولة طرف أن
ّ
تفي بإلتزاماتها تُجاه اإلتفاقية .وتجمع الهيئة الوطن ّي ة إلتفاقية األسلحة
الكيميائ ّي ة كافة املعلومات الرضور ّي ة لتقديم اإلعالن املبديئ واإلعالنات
ّ
ملنظ مة حظر األسلحة الكيميائ ّي ة ،وتعطي الرخص للمنشآت
السنو ّي ة
وتشج ع وتقرتح التدابري القانون ّي ة لتنفيذ
الكيميائ ّي ة ،وتصدر تصاريح التصدير،
ّ
اإلتفاق ّي ة ،كام تس ّه ل عمليات التفتيش الدولية .وقد ارتأت بعض الحكومات
أن تدمج الهيئة الوطن ّي ة إلتفاقية األسلحة الكيميائ ّي ة والهيئة الوطن ّي ة
إلتفاقية األسلحة البيولوج ّي ة يف هيئ ٍة حكوم ّي ة واحدة.
ّ
منظمة تحدّد الرشوط
• وغالباً ما تتط ّلب اإلتفاق ّيات النوو ّية استحداث هيئ ٍة
والقوانني املتع ّلقة باستعامل وبإنتاج الطاقة النوو ّية ،وتعطي الرخص
تنسق
للمنشآت النوو ّية ،وتنشأ نظاماً للتفتيش يتح ّقق من تطبيق القانون ،كام ّ
ٍ
هيئات حكوم ّية أخرى (كالسلطات املعنية بالبيئة وبالصحة
نشاطاتها مع
العامة عىل سبيل املثال).

كيف ميكن لدولتي أن تتل ّقى املساعدة إلنشاء الهيئة الوطن ّية إلتفاقية األسلحة البيولوج ّية؟
إن العاملني يف وحدة دعم تنفيذ إتفاقية األسلحة البيولوج ّية جاهزون ملدّكم
باملعلومات ولتقديم املساعدة للدول الساعية إىل إنشاء هيئ ٍة وطن ّي ٍة لإلتفاقية.
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