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مقدمة
طوّر مركز البحوث و التدريب و المعلومات الخاصة بالتحقّق ( )VERTICهذه اإلرشادات التنظيميّة لمساعدة الدول في اعداد
التدابير القانونيّة و االداريّة التي قد تكون ضروريّة الستيفاء تشريعاتها األوّليّة وذلك لتنفيذ اتفاقية العام  1972حول األسلحة
البيولوجيّة و السميّة ( )BWCعلى الصعيد الوطني و كذلك لتنفيذ األحكام الخاصة باألسلحة البيولوجيّة في قرار مجلس األمن رقم
 .1541هذه اإلرشادات لم يتم اعدادها كنموذج للوائح تنظيمية  ،بل هي باألحرى اقتراحات و أفكار و روابط لمواقع على االنترنت
ألمثلة عن أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ االلتزامات الدولية السابق ذكرها و للدول الحق بمراجعتها و االستعانة بها آخذةً بعين
اإلعتبار إطارها القانوني الخاص و أعرافها الخاصة و مستوى تطوّر التكنولوجيا البيولوجيّة فيها أو أيّة اعتبارات وطنيّة أخرى .إن
اعداد اللوائح التنظيمية تتطلّب في العادة وقتا ً و جهداً لتُطَوّر ،لذا قد يرغب مستعملي هذه اإلرشادات اعطاء األولوية لتدابير معيّنة على
أخرى ،كأن يبدأوا مثالً بتأسيس الهيئة المختصة( .انظر ص  18-14من هذه االرشادات)

إن تصميم هذه اإلرشادات سيتبع بناء البابين الثالث و الرابع من قانون  VERTICالنموذجي لتنفيذ اتفاقية حظر األسلحة السميّة و
البيولوجيّة لعام  1972على الصعيد الوطني و اإللتزامات ذات الصلة بمقتضى قرار مجلس األمن رقم  1541لعام ( 2114القانون
النموذجي متوافر بالترجمة العربية على الموقع التالي .)www.vertic.org/NIM :جدير بالذكر أن البابين األ ّول و الثاني من
القانون النموذجي السابق ذكره ال يتطلّبان في أغلبيّة الدول أيّة تدابير تنظيميّة أو إداريّة إضافيّة .أما الباب الخامس فانه يخوّل دولةً ما
أن تصدر أيّة قوانين إضافيّة لم يتم النص عليها مباشرةً بموجب القانون النموذجي.
ير ّكز الباب األ ّول من هذه اإلرشادات على األمن البيولوجي (بالتطابق مع الباب الثالث من قانون  VERTICالنموذجي) .و تق ّدم هذه
اإلرشادات المشورة حول كيفيّة اعداد قوائم المراقبة للعناصر البيولوجيّة و للسموم وللمع ّدات و التكنولوجيا ذات اإلستخدام المزدوج،
بما في ذلك التكنولوجيا غير الملموسة .كما انّها تضم أيضا ً المشورة حول إنشاء نظام للتراخيص الخاصة بالعناصر و للسموم
الخاضعة للرقابة ،و التدابير الخاصة بمراقبة تحويالتها الداخليّة و الدوليّة و التدابير لتعزيز نقلها اآلمن و كذلك التدابير األخرى
المتعلّقة بالسالمة البيولوجيّة و باألمن البيولوجي في المختبرات.
أ ّما الباب الثاني من هذه اإلرشادات ،فير ّكز على االنفاذ (بالتطابق مع الباب الرابع من قانون  VERTICالنموذجي ) .و تضم هذه
اإلرشادات مقترحات حول تأسيس هيئة مختصة إلتفاقية األسلحة البيولوجيّة ( ،)BWCوكذلك تأسيس جهاز (على سبيل المثال :جهاز
اإلستجابة للطوارئ البيولوجيّة ودعم التحقيقات ) ))BERISSللتجاوب مع أيّة طوارئ بيولوجيّة  -سوا ًء كانت متع ّمدة أو عرضيّة-
قد يكون لها أثر ضار أو مميت على صحة اإلنسان و الحيوان و النبات .كما تق ّدم هذه اإلرشادات أيضا ً النصائح حول حفظ السجالت
و وضع التقارير ،وعمليّات التفتيش المحلّية باإلضافة إلى التحقيقات.
إن  VERTICستستمر في تطوير هذه اإلرشادات و مراجعتها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك .و تجدر اإلشارة إلى ّ
أن ترجمات لتلك
االرشادات متوافرة باللغات اإلنكليزيّة و الفرنسيّة و الروسيّة و اإلسبانيّة.
و تجدر اإلشارة أيضا ً إلى أنّ مركز البحوث و التدريب و المعلومات الخاصة بالتحقّق ( )VERTICجاه ٌز عند الطلب لتقديم
المساعدة في مجال تطوير القوانين و اللوائح التنظيمية المتعلّقة بتنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجيّة ( )BWCعلى الصعيد الوطني.
مجانية.
كما أنّ هذه الخدمة ّ

يمكنكم اإلتصال بنا عبر العناوين و األرقام التالية :
VERTIC
Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT, United Kingdom
Telephone: +44 (0) 20 7065 0880, Fax: +44 (0) 20 7065 0890
E-mail: NIM [at] vertic.org
Website: www.vertic.org
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إنّّ ( VERTICمركز البحوث و التدريب و المعلومات الخاصة بالتحقّق) منظمة مستق ّلة ،غير حكوميّة و ال تهدف إلى الربح .و يقع
مركزها الرئيس في لندن ،في المملكة المتّحدة .تعمل  VERTICعلى تشجيع التحقّق الفعّال باعتباره وسيلة لضمان الثقة في تنفيذ
اإلتفاقيات الدولية.
و قد قامت  VERTICبتطوير برنامج المساعدة الخاص بتدابير التنفيذ الوطنيّة National Implementation Measures
) (NIMبهدف مساعدة الدول على االحاطة بالتدابير المطلوبة على الصعيد الوطني الستيفاء اإللتزامات ال ُمدْرجة في مجموعةّ

كبيرة من اإلتفاقيات و االعراف و من قرارات مجلس األمن حول األسلحة النوويّة و الكيميائيّة و البيولوجيّة وكيفية تنفيذ تلك
االتزامات.
تشكر VERTICالحكومات التالية ،كندا )،(Global Partnership Program, DFAITو المملكة المتحدة )Strategic
)(Programme Fund, FCO,لدعمهم المالي لهذا المشروع .آراء  VERTICخاصة بها وال تعبربالضرورة عن آراء

الحكومات والمؤسسات الداعمة للبرنامج.
الّ أنّها ال تتحمل أي مسؤوليّة تنتج عن استخدامها بأيّ شكلّ من
بذلت  VERTICعناية فائقة في اعداد هذه اإلرشادات التنظميّة إ ّ
األشكال .كما تر ّحب  VERTICبتنبيهها إلى أيّة أخطاء او مالحظات قد ترد في هذه اإلرشادات.
جانفى 1122
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األول – األمن البيولوجي
الباب ّ
بموجب اتفاقية األسلحة البيولوجية يح ّ
ق للدول األطراف أن تدير على أراضيها أنشطة سلمية تستخدم العناصر و السموم البيولوجيّة.
يقوم الباحثون و التقنيون يوميا بأبحاث بيولوجية و إنتاج لقاحات و نشاطات تشخيصية ضروريّة لصحة اإلنسان و الحيوان و النبات.
و لكن ،و في بعض الحاالت ،يمكن لهذه األنشطة أن تش ّكل خطراً على صحة اإلنسان و الحيوان و النبات و على البيئة و األمن اذا ما
استخدمت على وجه الخصوص عناصر و سموم ُمميتة غير ُمنظّمة بفعاليّة و بحزمّ .
إن تدابير األمن البيولوجي كتلك الموضحة أدناه،
(ارشادات  )6 -1ستساعد في منع التفشي العرضي أو العمدي لهذه العناصر أو السموم و كذلك في ضمان استعمال علماء األحياء لها
بطريقة و في محيط سالمين و آمنين .كما ّ
أن إقرار تدابير األمن البيولوجي عبر اللوائح التنفيذيّة يكفل للحكومات المرونة الكافية
ّ
لالضافة أو التعديل كلّما برزت ضرورات و مخاطر جديدة أو تبدلت.

 -1العناصر و السموم الخاضعة للرقابة
ّ
إن نظاما ً محكما ً لألمن البيولوجي يجب أن يبدأ بقائمة للعناصر و السموم الخاضعة للرقابة (القانون النموذجي ،الجزء التاسع) و التي
ال يجوز أن تستخدم إالّ من قبل الجهات و األفراد الحائزين على الرخص وذلك لغرض الوقاية أو الحماية من األمراض أو أيّة
أغراض سلميّة أخرى .كما ّ
أن هذه القائمة ستكون أيضا ً بمثابة األساس لمراقبة عمليات النقل الداخليّة و الدولية كما سيلي في اإلرشاد
الرابع أدناه.
ثمة طريقتان إلقرار قائمة المراقبة .تقضي األولى بأن تع ّد الدولة قائمة العناصر و السموم البيولوجيّة الخاصة بها و المع ّدة وفق
احتياجاتها على أن تقوم بتحديثها .و تضم القائمة على وجه الخصوص العناصر و السموم التي تش ّكل تهديداً ج ّديا ً على الصحة العامة
و السالمة العامة و األمن القومي للدولة .و يمكن للهيئة المنظّمة و هي ت ُ ِع ّد هذه القائمة أن تأخذ التالي بعين اإلعتبار:





تأثير التعرّض لتلك العناصر و السموم على صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو على المنتجات الحيوانيّة و النباتية ؛
مدى قابليّة العدوى و وسائل نقل العدوى ؛
توافر العالجات المناسبة باألدوية أو التطعيمات المناسبة و مدى فعالية كال منهما ؛
أيّة معايير أخرى قد تعتبرها الهيئة المنظّمة مالئمة.

أ ّما الطريقة الثانية ،فتستند على مفهوم الفئات المعرّضة للخطر .و قد صنّفت منظّمة الصحة العالميّة هذه المجموعات في النسخة الثالثة
من كتيّب السالمة البيولوجيّة في المختبرات ( )Biosafety Laboratory Manualعام ( 2114راجع الجدول التوضيحي  5أدناه)
كالتالي:






الفئة األولى المعرّضة للخطر (ال خطر أو خطر ضعيف على الفرد و المجتمع)  :كائن مجهري/ميكروسكوبي من غير
المحتمل أن يسبّب مرضا ً لإلنسان أو للحيوان.
الفئة الثانية المعرّضة للخطر (خطر متوسّط على الفرد و خطر ضعيف على المجتمع)  :كائن ُم ْم ِرض/معدي يمكنه أن
يسبّب مرضا ً لإلنسان أو للحيوان و لكنّه من غير المحتمل أن يسبّب خطراً كبيراً سواء على موظّفي المختبرات أو على
المجتمع أو على البيئة بشكل عام .قد يسبّب التعرّض للكائن الممرض من هذه الفئة عدوى خطيرة ،و لكن العالج الفعّال و
التدابير الوقائيّة متوافران كما أن احتمال انتشار العدوى محدود.
الفئة الثالثة المعرّضة للخطر (خطر كبير على الفرد ،خطر ضعيف على المجتمع)  :كائن ُم ْم ِرض غالبا ً ما يسبّب مرضا ً
خطيراً لإلنسان أو للحيوان .و لكنّه عادةً ال ينتقل من فرد مصاب إلى آخر .كما يتوافر له عالج فعّال و تدابير وقائيّة مناسبة.
الفئة الرابعة المعرّضة للخطر (خطر كبير على الفرد و المجتمع)  :كائن ُم ْم ِرض يسبّب عادةً مرضا ً خطيراً لإلنسان أو
للحيوان و يمكنه أن ينتقل بسهولة من فرد إلى فرد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .كما أن العالج الفعّال و التدابير الوقائيّة
لمواجهته ال يتوافران عادةً.

عادةً ،قد تنظر الدولة في مسألة ض ّم العناصر البيولوجيّة من الفئتين الثالثة و الرابعة في قائمة للعناصر و السموم الخاضعة
للرقابة الخاصة بها.
ّ
إن أي قائمة تنتج عن دراسة وتدبر الطريقتان المطروحين أعاله فائدة مع مالئمتهما للواقع المحلي ستعكس االهتمامات الخاصة
بكل دولة بمسائل الصحة العامة ،و صحة الحيوان و النبات ،و البيئة و األمن .هذه االهتمامات قد تختلف بدرجات متفاوتة عن
اهتمامات الدول األخرى وفقا ً للمخاطر التي قد تتعرض لها .و لكن ،في الوقت نفسه ،هنالك دول عديدة ال تمتلك الموارد أو
6

القدرة الالزمة لتطوير هذه القوائم من دون مساعدة خارجيّة .ثمة أمثلة جيّدة عن قوائم العناصر و السموم الخاضعة للرقابة
(راجع الجدول التوضيحي  1أدناه).
الجدول التوضيحي  :1نماذج عن قوائم العناصر و السموم الخاضعة للرقابة


قوائم الرقابة الخاصة بمجموعة استراليا :
http://www.australiagroup.net/ar/controllists.html



قرار مجلس اإلتحاد األوروبي ( )ECرقم  1112/814الصادر في الخامس من مايو  1112والذي ينشأ نظاما ً مشتركا ً
لمراقبة عمليات التصدير و النقل و السمسرة و الترانزيت للمواد الثنائية اإلستخدام.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:EN:PDF
قانون المملكة المتحدة الصادر عام  1112حول مناهضة اإلرهاب و الجريمة و األمن ،الباب السابع (أمن الكائنات ال ُم ْمرضة
و السموم) :
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/contents
الملحق الخامس :
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/schedule/5



المملكة المتحدة ،القائمة المعتمدة للعوامل البيولوجيّة و الصادرة عن هيئة " " Health and Safety Executive
( ُحدّثت آخر م ّرة في  01ابريل :)1118
http://www.hse.gov.uk/press/2004/e04078.htm



قائمة من العناصر و السموم المختارة صادرة عن وزارتي الصحة و الخدمات اإلنسانية ( )HHSو الزراعة ()USAD
( ُحدّثت آخر م ّرة في  21نوفمبر : )1114
http://www.selectagents.gov/index.html





 -2المعدّات و التقنيات الخاضعة للرقابة
على الدول أيضا ً أن تنظر في مسألة اعتماد قائمة للمعدات و التقنيات البيولوجية و تحديثها المستمر .و تضم تلك القائمة
التكنولوجيا غير الملموسة والتي ستخضع للرقابة على عمليات النقل الدولية الخاصة بها (فالرقابة الداخلية على المواد الثنائيّة
اإلستعمال ستش ّكل عبئا ً إداريّا ً ثقيالً .لذا ،ال يُوصى بها .).و ستُع َرف هذه القائمة بقائمة المعدات و التقنيات الخاضعة للرقابة
(القانون النموذجي ،الجزء العاشر) .ثمة قوائم موجودة و متاحة للجميع و مستخدمة على نطاق واسع من شأنها أن تجعل هذه
العملية أسهل (راجع الجدول التوضيحي  2أدناه).

الجدول التوضيحي  :2نماذج عن قوائم المعدات و التقنيات الخاضعة للرقابة


قوائم الرقابة الخاصة بمجموعة استراليا :
http://www.australiagroup.net/ar/controllists.html



قرار مجلس اإلتحاد األوروبي ( )ECرقم  1112/814الصادر في الخامس من مايو  1112والذي ينشئ نظاما ً مشتركا ً
لمراقبة عمليات التصدير و النقل و السمسرة و الترانزيت للمواد الثنائية اإلستخدام.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:EN:PDF
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 - 3منح التراخيص للنشاطات التي تستخدم العناصر و السموم الخاضعة للرقابة :
ّ
إن قوانين منح التراخيص (القانون النموذجي ،الجزء  )11ستضمن مراقبة الحكومة للنشاطات التي تستخدم على وجه الخصوص
عناصر و سموم خ ِطرة وتنظيمها دون االثقال على العمل السلمي لعلماء األحياء و الباحثين و التقنيّين .كما يخ ّول منح التراخيص
الحكومة انشاء سجل معلومات يتضمن من يمتلك عناصر و سموم خاضعة للرقابة أو يستخدمها ،و ما هي تلك العناصر و السموم و ما
الغرض من استخدامها .وستقتضي هذه القوانين بأنّه على أ ّ
ي كيان قانوني أو حكومي أو فرد يقوم بتطوير عناصر و سموم خاضعة
للرقابة أو بإقتنائها أو بتصنيعها أو بنقلها أو بتخزينها أو باستعمالها أن يحصل على رخصة من الهيئة الحكوميّة المخت ّ
صة التي قد تكون
في بعض الدول الهيئة المختصة نفسها المسؤولة عن تنفيذ إتفاقية األسلحة البيولوجيّة (راجع اإلرشاد السابع في األسفل).
و يجب أيضا ً أن يُنظر في مسألة فرض منح التراخيص لكل عمل يشمل التعديل الوراثي للكائنات المجهرية.1
وقد ترغب الدول أن تدرج في لوائحها التنفيذيّة النقاط التالية :


اإلسم و العنوان الكامل للهيئة الحكوميّة المسؤولة عن منح التراخيص أو رفضها أو سحبها أو إلغائها؛



أن تضم الرخصة ما يلي :
 oاسم حامل الرخصة و عنوانه و أرقامه الهاتفيّة (و هو إ ّما جهة و/أو فرد أو أفراد)؛
 oمعلومات حول ملكية الكيان ،بما في ذلك أيّة تغيرات في الملكيّة؛
 oاإلسم و العنوان الكامل أليّة منشأة أو منشآت يديرها الكيان المر ّخص له تجري فيها نشاطات تستخدم عناصر و
سموم خاضعة للرقابة؛
 oما العناصر و السموم الخاضعة للرقابة التي يستخدمها الحاصلون على الرخصة؛
 oاسم مسؤول (أو مسؤولي) اإلمتثال في منشآت الكيان المر ّخص له و عنوانه و أرقامه الهاتفيّة و مسؤوليّاته و
من سيكون مسؤوالً عن تأمين اإلتّصال بين الكيان و المنشآت؛



الشروط التي بموجبها تُمنح التراخيص ،مثالً:
 oعلى حامل الرخصة أن يثبت انّه يستوفي شروطا ً معيّنة للسالمة البيولوجيّة و األمن البيولوجي في المختبرات
(تلك الشروط سيتم تفصيلها في االرشاد السادس أدناه)؛
 oعلى األفراد الحاملين للرخصة أن يتحلّوا بالمؤهالت المطلوبة إلستعمال العناصر و السموم الخاضعة للرقابة
المذكورة في الترخيص؛
ّ
ً
 oعلى الجهه ال ُمر ّخص لها أن يتحقق من خلفيّة موظفيه و مستخدَميه (مثال :السوابق القضائيّة ،الوضع المالي،
أرباب العمل السابقين ،المؤسّسات التعليمية أو التربويّة)؛



ي من التشريعات أو القوانين الواجب تطبيقها ،مخالفة
الشروط التي بموجبها قد يُرفض الترخيص أو يُعلّق أو يُلغى (مخالفة أ ٍّ
شروط الرخصة ،إلخ).؛



األفراد الممنوعون قانونا ً من الحصول على رخصة (مثالً :المجرمون ،مدمنو المخ ّدرات أو الكحول ،اإلرهابيّون
المعروفون ،إلخ)؛



سجل لحاملي الرخص يتم ادخال المعلومات الواردة في استمارة الرخصة ( ُمناقشة أعاله) فيه و تُحفظ بشكل آمن و قابل
لالسترجاع .و على اللوائح التنفيذيّة أن تح ّدد الهيئة الحكوميّة المسؤولة عن الحفاظ على السجل و تحديثه (في معظم الدول،
قد تكون الهيئة نفسها المسؤولة عن إصدار التراخيص)؛



إجراءات إبالغ الهيئة الحكوميّة المسؤولة عن منح التراخيص بسرقة عناصر أو سموم خاضعة للرقابة أو فقدها أو تفشيها
(سواء كان ذلك متع َّمداً أو عرضيّاً) .و هي تضم:

 1راجع على سبيل المثال قوانين العام  2111في المملكة المتحدة و المتعلقة باألجسام المع ّدلة وراثيّاً (لإلستعمال الضيّق) و تعديالتها (متوافرة باللغة اإلنكليزيّة على
الموقع اإللكتروني التالي .)http://www.legislation.gov.uk/uksi/2000/2831/contents/made :
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o

استمارة لإلبالغ عن السرقة أو الفقد أو التفشي و اإلجراءات الواجب اتّخاذها إلدخالها ضمن السجل ( الموصوف
أعاله ) التابع للهيئة المسؤولة عــن منــح التراخيـص  .و تضم:





o
o
o

تاريخ و ساعة اكتشاف السرقة أو الفقد أو التفشي للمرّة األولى؛
اسم الشخص (أو األشخاص) الذي إكتشف المخالفة باإلضافة إلى عنوانه الكامــل و مهامه و
مسؤوليّاته؛
اسم العنصر أو السم الخاضع للمراقبة موضوع المخالفة باإلضافة إلى وصف أليّة نشاطات تستخدمه؛
الخطوات التي اتُّ ِخذت إلستعادة المادة؛

مهلة زمنيّة مح ّددة لإلبالغ عن السرقة أو الفقد أو التفشي و تعليمات واضحة تح ّدد أين يجب ارسال اإلستمارة و
لِمن (مع العنوان الكامل)؛
ّ
إلزام حامل الرخصة و كذلك موظف اإلمتثال بإعالم سلطات تنفيذ القانون المحليّة أو هيئة منح الرخص التي
بدورها ستتّصل بسلطات تنفيذ القانون و تؤ ّمن الصلة معها؛
إلزام إضافي في حالة التفشي يقضي باإلتّصال فوراً بمسؤولي الصحة العامة و صحة الحيوان و النبات
باإلضافة إلى سلطات تنفيذ القانون المختصة و ذلك الحكام اجراءات منع التف ّشي (راجع المستند  8أدناه).

 -4مراقبة عمليّات النقل الداخليّة و الدوليّة للعناصر و السموم الخاضعة للرقابة و للمعدّات و التقنيات الخاضعة للرقابة
على الدول مراقبة عمليات النقل الداخليّة و الدوليّة للعناصر و السموم الخاضعة للرقابة و كذلك عمليات النقل الدوليّة للمع ّدات و
ي من قوائم المراقبة (راجع اإلرشادين األوّل و الثاني أعاله و راجع الجزئين  12و  13من
التقنيات الخاضعة للرقابة وال ُمدرجة في أ ٍّ
القانون النموذجي) .و تتم هذه المراقبة عادةً بواسطة نظام لتصاريح النقل و بواسطة سجل .و في بعض الدول ،ستقع هذه المهمة من
ضمن مسؤوليّات هيئة لمراقبة اإلستيراد و التصدير موجودة أصالً أو قد توكل إلى الهيئة المسؤولة عن تطبيق إتفاقية األسلحة
البيولوجيّة ( ُمناقشة في اإلرشاد السابع أدناه).
قد تنظر الدول أن توضيح اآلتي عبر الالئحة التنفيذية:



الهيئة الحكوميّة المسؤولة عن منح تصاريح النقل الداخلي و الدولي أو رفضها أو تعليقها أو إلغائها ،باإلضافة إلى عناوينها
الكاملة؛
كيفيّة إعداد سجل آمن و قابل للمراجعة عن كافة عمليّات النقل الداخليّة و الدوليّة .ويتض ّمن السجل المعلومات الواردة في
ك ّل اإلستمارات المق ّدمة إلى الهيئة الحكوميّة لطلب تصريح نقل (راجع أدنــاه) و إلى الهيئة المسؤولة عن الحفاظ على
السجل و تحديثه (و هي قد تكون في معظم الدول الهيئة نفسها التي تصدر تصاريح النقل).

باإلضافة إلى ذلك ،قد تحتاج الدول إلى لوائح تنفيذية مفصّلة خاصة بعمليّات النقل الداخليّة و الدوليّة.
في ما يتعلّق بعمليّات النقل الداخليّة ،على الدول أن تضم في لوائحها التنفيذيّة التالي:


استمارة طلب النقل يجب أن تتض ّمن المعلومات التالية:
o

o
o

أسماء أطراف عمليّة النقل (المرسلون و ال ُمرسل إليهم) و عناوينهم الكاملة بما في ذلك العناوين المفصّلة
للجهات و المنشآت و األفراد األطراف في عمليّة النقل ،باإلضافة إلى ارفاق نسخ من الرخص الممنوحة
لهم و التي تخوّلهم القيام بنشاطات تستخدم العناصر و السموم الخاضعة للرقابة (راجع اإلرشاد الثالث
أعاله)؛
ً
ْ
ُ
َ
نوعيّة و كميّة العناصر أو السموم الخاضعة للرقابة التي ستنقل داخليّا و بيان يشرح دواعي عمليّة النقل
الداخلي؛
وصف للمخاطر المرتبطة بعمليّة النقل الداخلي و للخطوات التي اتّ ِخذت لتقليص هذه المخاطر؛
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o



تفاصيل متعلّقة بمتعهّد النقل المحلي الذي سيتم التعامل معه بما في ذلك عناوينه الكاملة (لكي تتم ّكن بالتالي
الهيئة المسؤولة عن عمليّات النقل من أن تؤ ّكد انّه متعهّد معتمد (راجع اإلرشاد الخامس أدناه))؛

الشروط التي بموجبها ستُمنح تصاريح النقل الداخلي ،مثالً:
o
o

على الناقل أن يثبت انّه يحترم المعايير الوطنيّة للتعبئة و التغليف و التصنيف و الشحن المتعلّقة بالعناصر و
السموم الخاضعة للرقابة (راجع اإلرشاد الخامس أدناه)؛
على المرسل إليه أن يكون حائزاً على ترخيص أو إجازة بموجب اللوائح التنفيذيّة إلستعمال العناصر و
السموم الخاضعة للرقابة؛



ي من التشريعات أو القوانين الواجب تطبيقها،
الشروط التي بموجبها قد يُرفض التصريح أو يُعلّق أو يُلغى (مخالفة أ ٍّ
مخالفة شروط الترخيص أو التصريح ،عدم حيازة ترخيص صالح للقيام بنشاطات تستخدم العناصر و السموم
الخاضعة للرقابة ،إلخ)؛



األفراد الممنوعون قانونا ً من الحصول على تصريح (مثالً :المجرمون ،مدمنو المخ ّدرات أو الكحول ،اإلرهابيّون
المشتبه بهم ،إلخ)؛



إجراءات إبالغ الهيئة الحكوميّة المسؤولة عن إصدار التصاريح بسرقة عناصر و سموم خاضعة للرقابة أو فقدانها أو
تفشيها (سواء كان متع َّمداً أو عرضيّاً) .و هي تضم:
o

استمارة لإلبالغ عن السرقة أو الفقد أو التفشي و اإلجراءات الواجب اتّخاذها إلدخالها ضمن سجل الهيئة
المسؤولة عن عمليّات النقل (موضحة أعاله) .و تضم:



تاريخ و ساعة اكتشاف السرقة أو الفقد أو التفشي للمرّة األولى؛
اسم الشخص (أو األشخاص) الذي إكتشف المخالفة باإلضافة إلى عنوانه الكامــل و مهامه و
مسؤوليّاته؛
أسماء األطراف الناقلة و األطراف المنقول إليها و عناوينها الكاملة باإلضافة إلى اسم و عنوان متعهّد
النقل المحلي؛
اسم العنصر أو السم (العناصر أو السموم) الخاضع للراقبة موضوع المخالفة؛
الخطوات التي اتُّ ِخذت إلستعادة المادة؛





 oمهلة زمنيّة مح ّددة لإلبالغ عن السرقة أو الفقد أو التفشي و تعليمات واضحة تح ّدد إلى أين يجب أن ترسل
اإلستمارة و لِمن (مع العنوان الكامل)؛
 oإلزام حامل التصريح بإعالم سلطات تنفيذ القانون المحليّة أو الهيئة المسؤولة عن عمليات النقل الداخليّة و التي
بدورها ستتّصل بسلطات تنفيذ القانون و تؤ ّمن الصلة معها؛
 oإلزام إضافي في حالة التفشي يقضي باإلتّصال فوراً بمسؤولي الصحة العامة و صحة الحيوان و النبات باإلضافة
إلى سلطات تنفيذ القانون المختصة و ذلك لتسهيل منع التف ّشي (راجع المستند  8أدناه).
أ ّما في ما يتعلّق بعمليّات النقل الدوليّة للعناصر و السموم الخاضعة للرقابة أو للمع ّدات و التقنيات الخاضعة للرقابة ،فعلى الدولة أن
تح ّدد عبر القانون التالي:


أنواع تصاريح النقل التي ستكون متوافرة ،كتلك المتعلّقة مثالً ب :
o
o

2

اإلستيراد
التصدير

3

 2إحضار مواد قادمة من دولة أجنبيّة إلى النطاق المادي لسلطة دولةً ما أو إلى حدودها الجمركيّة.
 3شحن المواد أو نقلها خارج النطاق المادي لسلطة دولةً ما أو خارج حدودها الجمركيّة.
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o
o
o


4

إعادة التصدير
الشحن العابر أو اعادة الشحن أثناء النقل (المسافنة)
6
المرور العابر أو "الترانزيت"

5

استمارات تصاريح النقل (وفقا ً لنوع عمليّة النقل كما ورد أعاله) .و هي تتض ّمن المعلومات التالية:
o

o
o

أسماء الجهات المرسلة و الجهات ال ُمرسل إليها و عناوينها في كافة مراحل النقل بما في ذلك كافة التفاصيل
المتعلّقة بالجهة المحلية و بالمنشآت و باألفراد باإلضافة إلى ارفاق نسخ من الرخص الممنوحة لهم و التي تخوّلهم
القيام بنشاطات تستخدم العناصر و السموم الخاضعة للرقابة (راجع اإلرشاد الثالث أعاله)؛
نوعيّات و كميّات العناصر (العنصر) أو السموم (السم) الخاضعة للرقابة أو المع ّدات و التقنيات الخاضعة للرقابة
التي ستُ ْنقَل دوليّا ً باإلضافة إلى بيان يشرح لما تتم عمليّة النقل؛
تفاصيل متعلّقة بمتعهّدي النقل الذين سيتم التعامل معهم في كافة مراحل عملية النقل باإلضافة إلى عناوينهم
الكاملة (لكي تتم ّكن بالتالي الهيئة الحكوميّة من أن تؤ ّكد انّهم متعهّدون معتمدون (راجع اإلرشاد الخامس أدناه))؛



أيّة قيود على عمليّات النقل كمنع عمليات النقل إلى أو من دولة معيّنة على سبيل المثال ؛



الشروط التي بموجبها ستُمنح تصاريح النقل الدولي .فمثالً ،على الناقل أن يثبت انّه يحترم المعايير الوطنيّة للتعبئة و
التغليف و التصنيف و الشحن المتعلّقة بالعناصر و السموم الخاضعة للرقابة (راجع اإلرشاد الخامس أدناه)؛



ي من التشريعات أو القوانين الواجب تطبيقها،
الشروط التي بموجبها قد يُرفض التصريح أو يُعلّق أو يُلغى (مخالفة أ ٍّ
مخالفة شروط الترخيص أو التصريح ،عدم حيازة ترخيص صالح للقيام بنشاطات تستخدم العناصر و السموم
الخاضعة للرقابة ،إلخ)؛



األفراد الممنوعين قانونا ً من الحصول على رخصة (مثالً :المجرمون ،مدمنو المخ ّدرات أو الكحول ،اإلرهابيّون
المعروفون ،إلخ)؛



إجراءات إبالغ الهيئة الحكوميّة المسؤولة عن إصدار التصاريح بسرقة عناصر و سموم خاضعة للرقابة أو فقدانها أو
تفشيها (سواء كان متع َّمداً أو عرضيّاً) .و هي تضم:
o

استمارة لإلبالغ عن السرقة أو الفقد أو التفشي و اإلجراءات الواجب اتّخاذها إلدخالها ضمن سجل الهيئة
المسؤولة عـن عمليّــات النقـــل ( موصوف أعاله ) .و تضم:





o

تاريخ و ساعة اكتشاف السرقة أو الفقد أو التفشي للمرّة األولى؛
اسم الشخص (أو األشخاص) الذي إكتشف المخالفة باإلضافة إلى عنوانه الكامل و مهامه و
مسؤوليّاته؛
أسماء األطراف الناقلة و األطراف المنقول إليها و عناوينها الكاملة باإلضافة إلى أسماء و
عناوين متعهّدي النقل المحلييّن و الدولييّن؛
اسم العنصر أو السم (العناصر أو السموم) الخاضع للرقابة أو المعـ ّدات و التقنيات
الخاضعة للراقبة موضوع المخالفة؛

مهلة زمنيّة مح ّددة لإلبالغ عن السرقة أو الفقد أو التفشي و تعليمات واضحة تح ّدد إلى أين يجب أن ترسل
اإلستمارة و لِمن (مع العنوان الكامل)؛

 4شحن البضائع أو نقلها من دولة أجنبيّة إلى أخرى حيث قد استوردت هذه البضائع نفسها و أُخضعت في األصل لقوانين و أنظمة مراقبة التصدير لدولة أخرى.
ي من الطرق من وسيلة النقل التي دخلت بها إلى دولة ما و شحنها على متن أو داخل وسيلة النقل نفسها أو وسيلة
 5تحميل البضائع بعد أن ت ّم تفريغها و إنزالها بأ ٍّ
أخرى بقصد نقلها خارج حدود هذه الدولة.
 6نقل البضائع عبر أراضي دولة ما أو خارجها بواسطة وسيلة النقل ذاتها التي دخلت بها إلى هذه الدولة ،و من غير أن يتُم تفريغها.
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o

o

إلزام حامل التصريح بإعالم سلطات تنفيذ القانون المحليّة أو الهيئة المسؤولة عن عمليات النقل الدوليّة التي
بدورها ستتّصل بالسلطات الوطنيّة لتنفيذ القانون و كذلك بسلطات الدولة التي نُقِل منها أو إليها العنصر أو السم
الخاضع للرقابة أو المع ّدات و التقنيات الخاضعة للرقابة و المتابعة معها؛
إلزام إضافي في حالة التفشي يقضي باإلتّصال فوراً بمسؤولي الصحة العامـــــــــة و صحة الحيوان و النبات
باإلضافة إلى سلطات تنفيذ القانون المختصة و ذلك لتسهيل منع التف ّشي (راجع المستند  8أدناه)؛



إلزام يقضي بأن تُنقل العناصر أو السموم الخاضعة للرقابة أو المع ّدات و التقنيات الخاضعة للرقابة فقط إلى أفراد و
جهات و منشآت في دول تخضع فيها هذه المواد الحسّاسة لتشريـع و قوانين على نفس القدر من الصرامة؛



إلزام يقضي بض ّم شهادة استخدام نهائي (تع ّدها الجهة ال ُمرسل إليها) إلى استمارة النقل المناسبة (مذكورة أعاله) .و
تتض ّمن اآلتي:
o
o
o
o
o



تصريحا ً ّ
بأن العناصر أو السموم الخاضعة للرقابة أو المع ّدات و التقنيات الخاضعة للرقابة ستُستخدم فقط
ألغراض مشروعة؛
تصريحا ً ّ
بأن العناصر أو السموم الخاضعة للرقابة أو المع ّدات و التقنيات الخاضعة للرقابة لن يُعاد نقلها؛
نوع العناصر أو السموم الخاضعة للرقابة و ك ّميتها أو وصف للمع ّدات و التقنيات الخاضعة للرقابة التي سيتم
نقلها؛
اإلستخدام النهائي للعناصر أو السموم الخاضعة للرقابة أو للمع ّدات و التقنيات الخاضعة للرقابة التي سيتم نقلها؛
اسم (أسماء) و عنوان (عناوين) المستخدم النهائي (المستخدمين النهائيّن) و أيّة وسطاء؛

وصف للمخاطر (تقييم للمخاطر) من قبل الطرف الذي يطلب التصريح يجب أن يُض ّم إلى استمارة النقل المناسبة
(مذكورة أعاله) .و هو يتض ّمن تقييما ً لسالمة و أمن عمليّة النقل.
ُد ِّون في المستند  3أدناه نموذج اإلتّحاد األوروبي عن قوانين مراقبة التصدير و كذلك اإلستمارات المتعلّقة بها.

الحساسة
الجدول التوضيحي  :3نماذج عن اللوائح التنفيذ ّية و اإلستمارات المتعلّقة بتصاريح تصدير البضائع
ّ


قرار مجلس اإلتحاد األوروبي ( )ECرقم  1112/814الصادر في الخامس من مايو  1112و الذي ينشأ نظاما ً

مشتركا ً لمراقبة عمليات التصدير و النقل و السمسرة أو الوساطة و الترانزيت للمواد الثنائية اإلستخدام( .راجع على
وجه التحديد الملحقات):
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:
EN:PDF

 -4النقل اآلمن للعناصر و السموم الخاضعة للرقابة
ّ
إن النقل الح ِذر و اآلمن للعناصر و السموم الخاضعة للرقابة (القانون النموذجي ،الجزء  )14ضرور ٌّ
ي لتجنّب خطر انتشار
األسلحة البيولوجيّة و كذلك لتجنّب التفشي العرضي للمواد المعديةّ .
إن اللوائح التنفيذيّة الصادرة في دولة ما استنادا أليِّ
تشريع أُقِ ّر لتطبيق اتفاقية األسلحة البيولوجيّة يجب أن تضمن ّ
أن الجهات و األفراد ال ُمر ّخص لهم و كشرط للحصول على
تصاريح النقل (راجع اإلرشاد الرابع أعاله) يتعهّدون بالقيام بتعبئة و تغليف و تصنيف و شحن العناصر و السموم الخاضعة
للرقابة وفقا ً لمعايير السالمة و األمن الوطنيّة و الدوليّة.
و قد ترغب دولة ما في أن تعيّن عبر اللوائح التنفيذيّة وزارة النقل الخاصة بها (أو ما يعادلها) كالهيئة المسؤولة عن
الترخيص لمتعهّدي النقل .7و قد ترغب أيضا ً في أن تشترط في لوائحها التنفيذيّة أن يُسمح فقط لمتعهّدي النقل حاملي

 7و قد ترغب الدولة أيضاً في ض ّم ممثّل عن وزارة النقل ضمن الهيئة المختصة (راجع اإلرشاد السابع).
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الرخص بنقل عناصر و سموم خاضعة للرقابة و ّ
أن على هؤالء حيازة نسخة رسميّة طبق األصل عن تصريح النقل لعمليّة
شحن معيّنة.
و قد ترغب دولة ما في أن تح ّدد في لوائحها التنفيذيّة ّ
أن وزارة النقل ستضع الشروط التي يجب أن يتقيّد بها متعهّدو النقل
عند نقل عناصر و سموم خاضعة للرقابة .و هي تضم على سبيل المثال المواصفات التقنيّة لوسائل النقل و للترقيم و تدابير
السالمة و األمن في مستودعات النقل و منح الرخص للموظّفين و تدريبهم و التحقّق من خلفيّتهم باإلضافة إلى تتبّع الشحن
(عبر التصنيف اإللكتروني و استعمال الرموز ال ُمخطّطة و عبر توقيع المرسل إليه و التحقّق من هويّته ،إلخ).
األمثلة عن اإلرشادات المتعلّقة بنقل المواد ال ُمعْدية موضوعة من قَبْ ُل في متناول الدول لكي تُ ِع ّد قوانين وطنيّة تنظّم النقل
الح ِذر و اآلمن للعناصر و السموم الخاضعة للرقابة (راجع المستند .)4

الجدول التوضيحي  :4ارشادات للنقل اآلمن للعناصر و السموم الخاضعة للرقابة


الجمعيّة الدوليّة للنقل الجوّ ي ( :)IATAدليل عن المواد ال ُمعْدية و قانون متع ّلق بتصنيف المواد ال ُمعْدية و التعليمات رقم 051
المتع ّلقة بالتغليف و التعبئة (للمواد السامة و ال ُمعْدية):
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/infectious_substances.aspx



منظمة الصحة العالميّة :دليل عن قوانين نقل المواد ال ُمعْدية ،صادر عام :1114
http://www.who.int/ihr/biosafety/publications_WHO_HSE_EPR_2008_10/en/index.html

 -6األمن البيولوجي و السالمة البيولوجيّة في المختبرات
تلزم الجهات
على الدولة و كشرط للحصول على ترخيص بالقيام بنشاطات تستخدم العناصر و السموم الخاضعة للرقابة أن ِ
8
و المنشآت و األفراد بأن يثبتوا للهيئة المسؤولة عن منح الرخص إنّهم يحترمون معايير السالمة البيولوجيّة و األمن
البيولوجي 9الوطنيّة و الدوليّة الواجب تطبيقها في المختبرات.
أصدرت منظّمة الصحة العالميّة مرجعا ً شامالً هو كتيّب السالمة البيولوجيّة في المختبرات ( Biosafety Laboratory
 /Manualراجع المستند  5أدناه) الذي يجعل إعداد قوانين السالمة في المختبرات أسهل بكثير على الدولّ .
إن الجزء األوّل
من هذا الكتيّب على وجه التحديد يشرح مف ّ
صالً إرشادات السالمة البيولوجيّة المتعلّقة بالفئات األربع المعرّضة للخطر
ً
المذكورة في اإلرشاد األوّل .كما ح ّددت منظّمة الصحة العالميّة أيضا نوع المختبر المالئم و الممارسات في المختبرات و
تجهيزات السالمة المالئمة لك ّل مستوى من مستويات السالمة البيولوجيّة .ث ّمة جدول يحتوي على هذه المعلومات في
الصفحة األولى من كتيّب السالمة البيولوجيّة في المختبرات.
على هيئة منح الرخص المسؤولة عن مراقبة األنشطة التي تستخدم العناصر و السموم الخاضعة للرقابة أن ْتل ِزم الجهات و
المنشآت و األفراد أن يثبتوا انّهم يحترمون عند اإلقتضاء تدابير السالمة البيولوجيّة للنشاطات من المستوى الثالث (مستوى
السالمة البيولوجيّة  :3مختبر اإلحتواء) أو الرابع (مستوى السالمة البيولوجيّة  :4مختبر اإلحتواء بالدرجة القصوى) .في
أن تدابير السالمة البيولوجيّة للمستويات  1إلى  3يجب أن تنطبق على مختبر اإلحتواء و ّ
الممارسة ،يعني ذلك ّ
أن تدابير
السالمة البيولوجيّة للمستويات  1إلى  4يجب أن تنطبق على مختبر اإلحتواء بالدرجة القصوى.

 8السالمة البيولوجيّة هو المصطلح الذي يصف مبادئ اإلحتواء و تقنيّاته و ممارساته المطبّقة بغية تدارك التعرّض غير المقصود للكائنات ال ُم ْم ِرضة و للسموم أو
بغية تدارك تفشيها العرضي( .كتيّب السالمة البيولوجيّة في المختبرات ،النسخة الثالثة ،صادر عام  2114عن منظّمة الصحة العالميّة).
 9مصطلح األمن البيولوجي يشير إلى تدابير األمن اإلداريّة و الذاتيّة الهادفة إلى تالفي فقدان الكائنات ال ُم ْمرضة و السموم أو سرقتها أو سوء إستعمالها أو تحويلها
أو تفشيها المتع ّمد ( .كتيّب السالمة البيولوجيّة في المختبرات ،النسخة الثالثة ،صادر عام  2114عن منظّمة الصحة العالميّة).
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الجدول التوضيحي  :5تدابير السالمة البيولوج ّية في المختبرات


كتيّب السالمة البيولوجيّة في المختبرات ،النسخة الثالثة (عام  ،)1118صادر عن منظمة الصحة العالميّة و متوافر بلغا ٍ
ت
عدّة :
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_20 04
_11/en/



السالمة البيولوجيّة في مختبرات الطبّّ األحيائي و مختبرات علم األحياء المجهريّة ( Biosafety in
)  ،)Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBLالنسخة الخامسة ،مراكز مراقبة
األمراض و الوقاية منها ( ،)CDCPعام :1111
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl5/bmbl5toc.htm

و أصدرت منظمة الصحة العالميّة كذلك مرجعا ً آخر ممتاز بعنوان :إدارة الخطر البيولوجي – دليل متع ّلق باألمن
البيولوجي في المختبرات ( / Biorisk Management - Laboratory Biosecurity Guidanceراجع المستند 6
أدناه) و هو يجعل إعداد قوانين األمن البيولوجي في المختبرات أوضح بالنسبة للدول .و ينطبق هذا الدليل على المختبرات
اإلنسانيّة و البيطريّة و الزراعيّةّ .
إن أجزاء هذا الدليل الرابعة (إدارة الخطر البيولوجي) و الخامسة (مواجهة األخطار
البيولوجيّة) و السادسة (برنامج األمن البيولوجي في المختبرات) مفيدة بشكل خاص للدول الملتزمة بإعداد قوانين األمن
البيولوجي في المختبرات .ث ّمة مراجع أخرى مفيدة مذكورة في المستند .6

الجدول التوضيحي  :6تدابير األمن البيولوجي في المختبرات و إدارة الخطر البيولوجي


إدارة الخطر البيولوجي – دليل متع ّلق باألمن البيولوجي في المختبرات ( Biorisk Management - Laboratory
 ،)Biosecurity Guidanceصادر عن منظمة الصحة العالميّة في سبتمبر من العام ( 1110متوافر باللغتين
اإلنكليزيّة و اليابانيّة ):
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6/en/
منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية (OECD Best Practice Guidelines on Security for : )OECD
) ، Biological Resource Centres (BRCSإرشادات صادرة عام  1111و متوافرة فقط باللغة اإلنكليزيّة:
http://www.oecd.org/dataoecd/6/27/38778261.pdf
معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم (Handbook of Applied Biosecurity for Life Science :)SIPRI
 ، Laboratoriesكتيّب صادر عام  1112و متوافر باللغة اإلنكليزيّة:
http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=382#
اللجنة األوروبيّة للمعايير ()Laboratory : )European Committee for Standardization (CEN
 ،Biorisk Management Standardصادر في شهر فبراير من العام:1114
ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/wokrshop31/CWA15793.pdf



تدريب على األمن البيولوجي في المختبرات ،مراكز مراقبة األمراض و الوقاية منها (دروس عبر الكمبيوتر و باللغة
اإلنكليزيّة)http://www.cdc.gov/od/ohs/biosecurity_training/page2790.html :
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الباب الثاني – اإلنفاذ
ستحتاج الدول إلى مجموعة من التدابير الصارمة لكي تضمن ّ
أن قوانين األمن البيولوجي المذكورة آنفا ً في الباب األوّل مطبّقة و
منفّذة فعليّاًّ .
إن اإلرشادات أدناه ت ْتبع الجزء الرابع من قانون  VERTICالنموذجي .و هي تق ّدم للدول المزيد من المشورة حول إنشاء
أو تعيين الهيئات الحكوميّة المسؤولة عن تطبيق اتفاقية األسلحة البيولوجيّة و عن اإلستجابة للحوادث البيولوجيّة باإلضافة إلى تدابير
مراقبة اإلمتثال لهذه القوانين عبر حفظ السجالّت و وضع التقارير و عمليّات التفتيش و التحقيقات.

صة
 -7الهيئة المخت ّ
شجّع مؤتمر المراجعة السادس للدول األطراف في اتفاقية األسلحة البيولوجيّة أعضاء اإلتفاقية على تعيين نقطة وطنيّة مركزيّة
مخت ّ
صة بتنسيق تنفيذ اإلتفاقية على الصعيد الوطني ،وتكون معنية أيضا بالتواصل مع بقية الدول األطراف و المنظمات الدولية
11
11
المعنيّة  .كما ّ
أن تدبيراً مماثالً مقترح في الفقرة الرابعة من المادة السابعة من اتفاقية األسلحة الكيميائيّة (راجع المستند  . )7أ ّما في
قانون  VERTICالنموذجيّ ،
فإن إنشاء أو تعيين الهيئة المختصة (أو الوطنيّة ) إلتفاقية األسلحة البيولوجيّة مذكور في الجزء الخامس
عشر.
على الدولة أن تُقيّم كخطوة أولى ما تحاتجه لتطبيق اإلتفاقية على الصعيد الوطني .فتكون بذلك قادرةً على أن تقرّر ما إن كانت ستقوم
بتعيين هيئةً موجودة أصالً كهيئة مختصة بإتفاقية األسلحة البيولوجيّة أم ستستحدث هيئةً جديدة .و يمكن للدولة أن تعتمد بنية مركزيّة
تتولّى فيها هيئة واحدة (كوزارة أو كمؤسسة مثالً) كافة المسؤوليّات و الوظائف المرتبطة بتنفيذ إتفاقية األسلحة البيولوجيّة .أو يمكن
أيضا ً للدول أن تعتمد بنية المركزيّة تقوم وفقا ً لها الهيئة الوطنيّة بتنسيق نشاطات التنفيذ لكافة الهيئات الحكوميّة المعْنيّة كما تكون
مسؤولة بشكل عام عن التعاون الدولي في إطار كل ما يختص بإتفاقية األسلحة البيولوجيّة .أ ّما الهيئات الحكوميّة التي قد تكون تتمتّع
أصال بمسؤوليات متعلّقة بمسائل ذات صلة باإلتفاقية ،فقد تض ّم  :الهيئة الصحّية الوطنيّة المسؤولة عن إعطاء الرخص للمختبرات؛ و
وزارة التجارة بإجازتها لعمليّات استيراد و تصدير المواد ثنائيّة اإلستعمال؛ و أيضا ً وزارة الخارجيّة والتي تتصل بوحدة دعم تنفيذ
اإلتفاقية أو تشارك باإلجتماعات و المؤتمرات المتعلّقة باإلتفاقيّة و المنعقدة في جينيف.
و قد اعتمدت بعض الدول طريقة مختلفة ،فدمجت النقاط المركزيّة التابعة لها و الخاصة باتفاقيّات األسلحة البيولوجيّة و الكيميّائيّة في
هيئة حكوميّة واحدة ألسباب تتعلّق بالفعاليّة و الكفاية .كما أضافت المسؤوليّات المتعلّقة باتفاقية األسلحة البيولوجيّة إلى مسؤوليّات
هيئتها الوطنيّة الموجودة اصالً إلتفاقيّة األسلحة الكيميائيّة.
للدول الحرية في تحديد وظائف و مسؤوليّات هيئتها المخت ّ
صة على اعتبار أنّها ؤظائف و مسؤوليّات يح ّددها التشريع و القانون .و
بالرغم من ذلك ،هنالك وظائف و مسؤوليّات أساسيّة ذات أهمية خاصة.
فعلى الصعيد الدولي ،على الهيئة المختصة أن:





تكون بمثابة نقطة اتّصال وطنيّة لوحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجيّة و أن تُ ْعلِم الوحدة باسمهـا و بعناوينها الكاملة12؛
تق ّدم المعطيات و المعلومات المتعلّقة بتنفيذ التزاماتها الدوليّة تجاه بقية الدول األطراف و المنظمات الدوليّة بما في ذلك جمع
أيّة معلومة ضروريّة لتحضير تقرير تدابير بناء الثقة الذي سترفعه إلى وحدة دعم تنفيذ اإلتفاقيّة (راجع اإلرشاد التاسع)؛
تشارك بخبراتها و تق ّدم العون للدول أخرى الساعية لتنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجيّة؛
تشارك في اإلجتماعات التي تتعلّق بإتفاقيّة األسلحة البيولوجيّة كمؤتمرات المراجعة مثالً أو اإلجتماعات األخرى التي تنعقد
ما بين الدورات.

و على الصعيد الوطني ،على الهيئة المخت ّ
صة أن:
 11البيان النهائي لمؤتمر المراجعة السادس للدول األطراف في اتفاقية حظر استحداث و انتاج و تخزين األسلحة الجرثوميّة (البيولوجيّة) و الس ّمية و تدمير تلك
األسلحة 8 ،ديسمبر .BWC/CONF.VI/6 ،2116
 11بتاريخ  21جانفى  2111من العام  ،2119كانت  182دولة من أصل  188دولة طرف في اتفاقية األسلحة الكيميائيّة قد عيّنت أو أنشأت هيئتها الوطنيّة.
 12وحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجيّة (( )BWC Implementation Support Unitمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ،فرع جينيف):
.http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/CEC2E2D361ADFEE7C12572BC0032F058?OpenDocument
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تع ّد و تصدر قوائم بالعناصر و السموم الخاضعة للرقابة و بالمع ّدات و التقنيّات الخاضعة للرقابة (راجع اإلرشادين األ ّول و
الثاني)؛
ً
تقيم نظاما لمنح الرخص للنشاطات التي تستخدم العناصر و السموم الخاضعة للرقابة (راجع اإلرشاد الثالث)؛
تمنح التصاريح لعمليّات النقل الداخليّة و الدوليّة للعناصر و السموم الخاضعة للرقابة و للمعــــــــ ّدات و التقنيّات الخاضعة
للرقابة و أن تراقب اإلمتثال لشروط هذه التصاريح (راجع اإلرشاد الرابع)؛
تنشأ نظاما ً وطنيّا ً يتعامل مع الحوادث البيولوجيّة و تعمل على تحديثه المستمر (أو تنسّق معه عند اإلقتضاء) (راجع اإلرشاد
الثامن)؛
تنشئ نظاما ً وطنيّا ً لمراقبة النشاطات الممارسة في المنشآت المر ّخصة والتحقّق منها (راجع اإلرشادين التاسع و العاشر)؛
تقترح و تدعم اعتماد تدابير قانونيّة أو تدابير أخرى إداريّة و تنظيميّة لتطبيق إتفاقية األسلحة البيولوجيّة؛
تراقب و تشرف على وضع التشريعات و القوانين موضع التنفيذ ؛
ّ
تسدي النصيحة إلى رئيس الوزراء أو إلى رئيس الدولة حول أيّة مسألة متعلقة بإتفاقية األسلحة البيولوجيّة؛
تخطر مجلس النواب و الجمعيّة الوطنيّة سنويّا ً بنشاطاتها؛
تنسّق و تساعد أيّة هيئة حكوميّة أخرى توك ُل إليها أ ٌّ
ي من المهام السابقة؛
تدير و تسهّل نشاطات التوعية و التعريف و التدريب المتعلّقة بإتفاقية األسلحة البيولوجيّة ،وباألمن البيولوجي و والسالمة
البيولوجيّة ،و بقوانين التنفيذ على الصعيد الوطني ،و كذلك بالتدابير األخرى و بمبادئ السلوك للعلماء ،و ذلك بالتعاون مع
األوساط األكاديميّة و الصناعيّة.

بعض الوزارات و المديريّات و المؤ ّسسات تتحلّى بمهام خاصة و بخبرة ذي صلة وثيقة بتنفيذ إتفاقية األسلحة البيولوجيّة .و لذلك ،قد
يُطلب منها التعاون مع الهيئة المخت ّ
صة .و قد يتم ذلك عبر تسمية ممثّل في الهيئة المختصّة أو عبر اجراء استشارات و اجتماعات
دوريّة منتظمة .و بالتالي ،يمكن للدول أن تفرض عبر القانون اشتراك ممثّلي الوزارات و الهيئات التالية في نشاطات الهيئة المخت ّ
صة
:13









مكتب رئيس الوزراء أو رئيس الدولة؛
مكتب الم ّدعي أو النائب العام (أو ما يعادله)؛
وزارات الزراعـة و الدفـاع و البيئـة و الخارجيّـة و الصحـة و الصناعـــة و الداخليّـة و العــــــــــدل و المواصالت؛
السلطات الوطنيّة لمراقبة الحدود (الجمارك و سلطات المرافئ )؛
األكاديميّة الوطنيّة للعلوم؛
المخبر الوطني للتحقيق الجنائي؛
الغرفة الوطنية للتجارة؛
رابطة التكنولوجيا البيولوجيّة أو أيّة جمعيات أو هيئات علمية متخصّصة.

أخيراً ،على اللوائح التنفيذيّة المتعلّقة بإنشاء أو تعيين الهيئة المخت ّ
صة أن تح ّدد:




كيفيّة إدارة إجتماعات الهيئة المخت ّ
صة؛
ميزانيّة الهيئة المخت ّ
صة؛
هيكل أمانة س ّر الهيئة المختصّة و وظائفها اإلداريّة و نظامها.

ّ
إن المرسوم النموذجي إلنشاء الهيئة الوطنيّة المسؤولة عن تطبيق اتفاقية األسلحة الكيميائيّة الذي أع ّدته منظمة حظر األسلحة
الكيميائيّة ( )OPCWقد يكون مفيداً بشكل خاص للدول الملتزمة إعدا َد لوائ ِحها التنفيذيّة المتعلّقة بالهيئة المختصّة بتطبيق اتفاقية
األسلحة البيولوجيّة .كما ّ
أن  VERTICقد أع ّدت أيضا ً ورقة معلومات عن هذا الموضوع (المستند .)7

ّ 13
إن هذه الالئحة توضيحيّة ف َحسْب ،و لذلك يجب أن تُكيّف وفقاً لألنظمة الدستوريّة و القانونيّة للدولة و وفقاً لظروفها و لحاجاتها ،إلخ.
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الجدول التوضيحي  :7إنشاء الهيئة المختصة


المرسوم النموذجي إلنشاء الهيئة الوطنيّة المسؤولة عن تطبيق اتفاقية حظر استحداث و انتـــــــــــاج و تخزين و
استعمال األسلحة الكيميائيّة و تدمير تلك األسلحةhttp://www.opcw.org/ar/our-work/national- :
implementation/implementing-legislation/models-checklists-questionnaires/



 ،VERTICورقة معلومات  :21الهيئة الوطنيّة إلتفاقيّة األسلحة البيولوجيّة (متوافرة باللغة العربيّة):
http://www.vertic.org/pages/homepage/programmes/national-implementationmeasures/biological-weapons-and-materials/fact-sheets.php

 -8جهاز اإلستجابة للطوارئ البيولوجيّة و دعم التحقيقات ()BERISS
جهاز يتجاوب مع أيّة طوارئ بيولوجيّة ،سواء كانت متعمّدة أو
باإلضافة إلى الهيئة المختصة ،على الدول أن تف ّكر في تأسيس
ٍ
عرضيّة ،قد يكون لها أثر ضار أو مميت على صحة اإلنسان و الحيوان و النبات .و تماشيا ً مع أغراض القانون النموذجي و هذه
اإلرشادات ،قامت  VERTICبتسمية هذا الجهاز "جهاز اإلستجابة للطوارئ البيولوجيّة و دعم التحقيقات" ( .)BERISSو برزت فكرة
ً
صراحة التنسيق و التعاون ما بين سلطات تنفيذ القانون و دوائر اإلستخبارات
 BERISSعلى أثر اإلستنتاج بقلة الدول  -التي تشترط
و الصحة العامة و الزراعة في حال تف ّشي األوبئة.
إنّ الدول التي تختار أنّ تنشئ جهاز  BERISSالمنصوص عليه في الجزء السادس عشر من قانون  VERTICالنموذجي تحتاج عاد ًة
إلى هيئ ٍة حكوميّة جديدة توكل إليها المسؤوليّات التالية:













إدارة و تنسيق و قيادة اإلستجابة الوطنيّة و المحلّية للحوادث المرتبطة بالعناصر و السموم البيولوجيّة و ذلك بالتنسيق مع
الهيئة المختصّة؛
تأسيس آليّات مراقبة الصحة العامة و الزراعة و آليّات وضع التقارير المتعلّقة بالنشاطات التي تستخدم العناصر و السموم
ت حكوميّة أخرى؛
الخاضعة للرقابة؛ و ذلك بالتنسيق مع هيئا ٍ
جهاز عام لإلعالن عن حاالت الطوارئ؛
ضمان فعاليّة
ٍ
ّ
لموظفي إنفاذ القانون و لمسعفي الطـــوارئ و للقائمين على االسعاف االولي وكذلك
ضمان التدريب و التجهيز المناسبين
للمستشفيات خالل اإلستجابة للحوادث التي تشمل عناصر البيولوجيّة وسمومها ؛
وضع استراتيجيّات للكشف عن التهديدات التي تواجه الصحة العامة و الطب بغية الكشف عن األوبئة المرتبطة بالعناصر
والسموم البيولوجيّة تحديدا؛
تلقّي معلومات استخباراتيّة متعلّقة بالتهديدات البيولوجيّة و مراجعتها؛
تلقّي المعلومات الخاصة بالصحة العامة و مراجعتها،
جمع و حفظ و تقديم األدلّة الضروريّة الالزمة لتحقيقات الطب الشرعي الخاصة باألوبئة و للمالحقات القضائيّة؛
إرسال البيانات و المعلومات المتعلّقة بالطوارئ و بالحوادث البيولوجيّة إلى الهيئة المختصّة؛
ت أخرى تتعلّق باالستعداد و اإلستجابة للحاالت الطارئة المرتبطة بالعناصر و السموم البيولوجيّة بما في ذلك
القيام بنشاطا ٍ
ّ
موظفي إنفاذ القانون؛
التعاون مع
ّ
اإل ّتصال بالمنظمات الدوليّة المعْ نيّة و القادرة على تقديم المساعدة و المشورة؛
البقاء على إ ّتصال مع األطراف الدوليّة األخرى التي تطوّ ر أجهزتها الخاصة و ذلك لإلفادة من أفضل الممارسات و من
الخبرات.

ت و قوانين سارية و السيّما تلك المتعلّقة بإنفاذ القانون؛ و
نحو مالئم في تشريعا ٍ
بعض هذه المهمّات قد يكون محدّداً أصالً و على ٍ
بصحة اإلنسان و الحيوان و النبات و بالحجر الصحّي؛ و بمراقبة األمراض؛ و باإلستجابة للكوارث؛ و بجمع المعلومات
اإلستخباراتيّة و مراقبتها؛ و بتبادل المعلومات و حمايتها ؛ و بالتصاريح األمنيّة و أسرار الدولة؛ و بأصول المحاكمات الجزائيّة بما
في ذلك جمع األدلّة و تسلسل الحيازة .و يمكن بالتالي لللوائح التنفيذيّة التي تنشئ جهاز  BERISSو تحدّد مسؤوليّاته أن تشير إلى هذه
التدابير الساريــــــــــة .وبالرغم من ذلك ،ثمة قوانين إضافيّة قد تكون ضروريّة لكي يتم ّكن جهاز  BERISSمن إعداد تدابير عمليّة
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خاضعة للقانون و لكي يتم ّكن أيضا ً من إبرام إتفاقيّات التعاون و التنسيق مع مسؤولي المخابرات و سلطات إنفاذ القانون و الصحة و
كذلك مع الهيئة المختصة.
و قد ترى الدول ضرورة النص بلوائحها التنفيذية على إشتراط اشتراك الخبراء ،الوارد ذكرهم في ما يأتي ،في نشاطات جهاز
اإلستجابة للطوارئ البيولوجيّة و دعم التحقيقات:










ّ
ممثل عن السلطة المختصّة يكون بمثابة صلة الوصل مع جهاز BERISS؛
ّ
ممثلون عن وزارة الصحة (و ربّما هيئة سالمة الغذاء و الدواء) و عن وزارتي الزراعة و البيئة؛
طبيب حاالت طارئة؛
مسؤول عن إنفاذ القانون يُستحسن أن يكون مدرّبا ً على التعامل مع حاالت الطوارئ البيولوجيّة؛
ّ
ممثلون عن السلطات الوطنيّة لمراقبة الحدود (الجمارك و سلطات الموانئ)؛

عالم أوبئة؛
عالم بيطري؛
خبير في الصحّة النباتيّة؛
أخصّائيّون في األمراض الجرثوميّة و السموميّة و الفيروسيّة و الفطرية و في أمراض الريكتسيّة (نوع من الجراثيم
المُعدية) و البريون (من الجزئيّات البروتينيّة المُعدية)؛
 خبير عالقات عامة.
أخيراً ،إنّ اللوائح التنفيذيّة قد تكون ضروريّة لتحديد:




كيفيّة إدارة إجتماعات جهاز اإلستجابة للطوارئ البيولوجيّة و دعم التحقيقات؛
ميزانيّة الجهاز؛
41
بنية أمانة س ّر الجهاز و وظائفها اإلداريّة و نظامها .

لكي يكون جهاز اإلستجابة للطوارئ البيولوجيّة و دعم التحقيقات فعّاالً ،يحتاج فريقه إلى أن يُدرّب كي يقوم بالمسؤوليّات المُناطة به
في حال تف ّشي وبا ٍء ما .إنّ مركز اإلنتربول للمراجع المتعلّقة بمكافحة اإلرهاب البيولوجي مرج ٌع ممتاز يربط بمواقع إلكترونيّة حول
مكافحة الحوادث البيولوجيّة و اإلستجابة لها و كذلك حول التعاون ما بين سلطات الصحة العامة و سلطات إنفاذ القانون.
الجدول التوضيحي  :8جهاز  -BERISSالتدريب و التعاون


مركز اإلنتربول للمراجع المتعلّقة بمكافحة اإلرهاب البيولوجي ( Interpol’s Bioterrorism Prevention
( )Resource Centreو هو يربط بمستندا ٍ
ت تتعلّق بمواضيع عدّة نذكر منها :أدوات الكشف و الهيئات الحكوميّة و
مختبرات اإلحتواء البيولوجي و إبطال العدوى و معالجــــــــة العمالء و مراقبتهم و معدّات الحماية الشخصيّة):
http://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/CBRNE-programme/Bioterrorism



برنامج اإلنتربول لمكافحة اإلرهاب البيولوجي (و كذلك :دليل التحضّر المسبق لحوادث اإلرهاب البيولوجي و اإلستجابة
لها :) Bioterrorism Incident Pre-Planning & Response Guide/
http://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/CBRNE-programme/Bioterrorism





إدارة الخطر البيولوجي – دليل متع ّلق باألمن البيولوجي في المختبرات ( Biorisk Management - Laboratory
 ،)Biosecurity Guidanceصادر عن منظمة الصحة العالميّة في سبتمبر من العام ( 1110متوفّر باللغتين اإلنكليزيّة
و اليابانيّة)(راجع تحديداً الفقرتين الثانية و الثالثة من الجزء السادس):
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6/en/
http://www.who.int/ihr/ar/index.htm l: 2005اللوائح الصحية الدولية

 14راجع اإلرشاد السابع.

18

 -9حفظ السجالّّّ ت و وضع التقارير
وقد ترى الدول فرض عبر قانونينها ولوائحها التنفيذية على كافة الجهات و المنشآت و األفراد المر ّخص لهم ،اإلبقاء على السجالّت
المتعلّقة بأنشطتهم التي تستخدم العناصر و السموم الخاضعة للرقابة (القانون النموذجي ،الجزء السابع عشر).و على حاملي الرخص
أن يكونوا دائما قادرين على تقديم بيان عن أ ّ
ي عناصر أو سموم خاضعة للرقابة في حوزتهم من لحظة دخول العنصر أو السم
الخاضع للرقابة على منشأتهم حتى لحظة تدميره أو نقله إلى مكان آخر .و على هذا البيان سواء كان بالنسخة الورقيّة أو اإللكترونيّة أن
يُحفظ و أن يُدرج ضمن األرشيف أو المحفوظات بحيث تكون في المتناول في حالة التفتيش (راجع اإلرشاد العاشر) أو في حالة طلب
المعلومات من قبل الهيئة المختصّة و كذلك لكي يتم ّكن حامل الرخصة من أن يع ّد بفعاليّة التقارير الدوريّة الواجب تقديمها للهيئة
صة .و على اللوائح التنفيذيّة ّ
المخت ّ
أن تح ّدد كم من الوقت يجب اإلحتفاظ بهذه التقارير .أ ّما الكتيّبات المذكورة في المستند  ،9فهي
ّ
تحتوي على نصائح واضحة بخصوص التوثيق الواجب على حاملي الرخص القيام به و اإلبقاء عليه لكي يقدموا البيانات عن العناصر
و السموم الخاضعة للرقابة الموجودة في حوزتهم.
الجدول التوضيحي  :9السجالّت و المحفوظات أو األرشيف


إدارة الخطر البيولوجي – دليل متع ّلق باألمن البيولوجي في المختبرات ( Biorisk Management - Laboratory
 ،)Biosecurity Guidanceصادر عن منظمة الصحة العالميّة في سبتمبر من العام ( 1110متوافر باللغتين
اإلنكليزيّة و اليابانيّة)(راجع تحديداً الفقرة األولى من الجزء الخامس):
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CD S_EPR_2006_6/en/



منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية (OECD Best Practice Guidelines on Security for : )OECD
) ، Biological Resource Centres (BRCSإرشادات صادرة عام  1111و متوافرة فقط باللغة اإلنكليزيّة:
( http://www.oecd.org/dataoecd/6/27/38778261.pdfراجع تحديداً الفقرة السادسة من الجزء السادس )



معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم (Handbook of Applied Biosecurity for Life Science :)SIPRI
 ، Laboratoriesكتيّب صادر عام  1112و متوافر باللغة اإلنكليزيّة:
( http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=382#راجع تحديداً الفقـــــــرات  2.3.2و
)2.3.2.1

و على الدول أيضا ً أن تنظّم حفظ السجالّت من قبل متعهّدي النقل ال ُمر ّخص لهم بشحن العناصر و السموم الخاضعة للرقابة محليّا ً أو
دوليّا ً (راجع اإلرشاد الخامس) .و قد يرى أن تفرض اللوائح التنفيذيّة على متعهّدي النقل اإلحتفاظ بكافة النسخ عن المستندات التالية:





نسخ طبق األصل عن التصاريح التي تُجيز لحامليها النقل الداخلي أو الدولي للعناصر و السموم الخاضعة للرقابة و للمع ّدات
و التقنيات الخاضعة للرقابة؛
كافة المستندات المتعلّقة بشحن العناصر و السموم الخاضعة للرقابة و المع ّدات و التقنيات الخاضعة للرقابة (مثالً :بيانات
الحمولة ،بوالِص أو وثائق الشحن ،إلخ)؛
ّ
وثائق التصديق الصادرة عن وزارة النقل أو عن الهيئة الحكوميّة المختصة بإصدار الوثائق و التي تثبت أن متعهّد النقل هو
من الناقلين المعتمدين؛
التقارير عن المخالفات (سرقة ،تحويل ،فقد ،تفشي).

و يجب على اللوائح التنفيذيّة أن تح ّدد كم من الوقت يجب اإلحتفاظ بهذه السجالّت.
و على الدول أن تصدر لوائح تنفيذيّة تجيز للهيئة المخت ّ
صة طلب المعلومات من أي حاصل على رخصة –هذا باإلضافة إلى التقارير
الدوريّة -و أن تح ّدد:




موظّف الهيئة المختصّة الذي يجب ارسال البالغ اليه ،باإلضافة إلى عناوينه الكاملة؛
بيان ضمن الطلب يوضّح سبب إرساله؛
المهلة الزمنيّة التي يجب أن يُر ِسل في خاللها حامل الرخصة المعلومات المطلوبة إلى الهيئة المخت ّ
صة؛
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العناوين الكاملة للموظّف الذي يجب أن تُر َسل إليه هذه المعلومات؛
المعلومات الواجب تقديمها إلى الهيئة المختصّة باإلضافة إلى الشكل المح ّدد لتقديمها.

لزم حاملي الرخص برفع التقارير دوريّا ً إلى الهيئـــــة المخت ّ
صة و أن تح ّدد:
كما يجب على الدول أن تصدر لوائح تنفيذيّة تُ ِ




عدد المرّات التي يجب أن تُع ّد فيها التقارير و أن تُق ّدم للهيئة المخت ّ
صة؛
المعلومات التي يجب أن تحتوي عليها التقارير باإلضافة إلى الشكل المح ّدد لتقديم هذه التقارير؛
العناوين الكاملة للموظّف المسؤول عن استالم التقارير.

وعلى اللوائح التنفيذيّة أن تجيز للهيئة المخت ّ
صة التصرّف بتقارير حاملي الرخص عندما تطلب منها جهة مختلفة – غير الهيئة
المختصة ــ نشر أيّة معطيات .فتصنّف هذه التقارير و تجمعها بقصد حمايــــــــة المعلومـــــــات و ُمعْطيات البحث المتعلّقة بتجارة
المواد الحسّاسة .و قد يُسمح كذلك للهيئة المخت ّ
صة بإعداد التقارير السنويّة التي ستُرفع إلى مجلس النوّاب و المتعلّقة بتطبيق
التشريعات و القوانين الوطنيّة التي تتعلّق بتنفيذ اتّفاقيّة األسلحة البيولوجيّة.
أخيراً ،يجب أن يُسمح للهيئة المخت ّ
صة بإعداد تقارير اإلمتثال الوطنيّة و رفعها إلى الهيئات الدوليّة بما في ذلك وحدة دعم تنفيذ اتفاقية
األسلحة البيولوجيّةّ .
لزمة سياسيّا ً عن تدابير بناء الثقة و تقديم هذه
إن الحفظ المنضبط للسجالّت سيسهّل إعداد التقارير السبع ال ُم ِ
التقارير إلى وحدة دعم تنفيذ اإلتفاقية .و هي تض ّم:








تدبير بناء الثقة أ :الجزء األوّل :تبادل ال ُمعْطيات المتعلّقة بمراكز البحث و بالمختبرات  /الجزء الثاني :تبادل المعلومات
حول البرامج الوطنيّة للبحث و التطوير في مجال الدفاع البيولوجي؛
تدبير بناء الثقة ب :تبادل المعلومات حول تف ّشي األمراض ال ُمعْدية أو الحوادث المشابهة التي سبّبتها السموم؛
تدبير بناء الثقة ج :تشجيع نشر النتائج و تشجيع استعمال المعارف؛
تدبير بناء الثقة د  :تعزيز اإلتّصاالت بصورة فعّالة ؛
تدبير بناء الثقة هـ :إعالن التشريعات و القوانين و التدابير األخرى؛
تدبير بناء الثقة و :التصريح عن نشاطات سابقة متعلّقة ببرامج البحث و التطوير في مجالي الدفاع و/أو الهجوم البيولوجي؛
تدبير بناء الثقة ز :اإلفادة عن منشآت تصنيع اللقاحات.15

و يجب تقديم هذه التقارير قبل الخامس عشر من شهر ابريل من ك ّل عام.
-11عمليّات التفتيش
قد ترغب دولة ما في توسيع آليّة اإلمتثال المتعلّقة بحفظ السجالّت و بوضع التقارير في المنشآت الوطنيّة التي تستخدم العناصر و
السموم الخاضعة للرقابة (راجع اإلرشاد التاسع) لكي تشمل عمليّات التفتيش (القانون النموذجي ،المادتين  18و .)19
و قد تختار الدولة أن تعيّن الهيئة المخت ّ
صة كالهيئة المسؤولة عن عمليّات التفتيش الوطنيّة و أن تمنحها صالحيّة تشكيل فريق تفتيش.
وفي حالة قلة المنشآت التي تستخدم العناصر و السموم الخاضعة للرقابة و الموجودة على أراضيها  ،يمكن أن تطلب الدولة من الهيئة
المخت ّ
صة أن تعتمد على مفتّشين يعملون من قب ُل في مجاالت الصحة و السالمة في العمل و نوعيّة الغذاء و الدواء و الزراعة و منح
الشهادات للمستشفيــــــــــــات و للعيّادات و للمختبرات أو في أيّة مجاالت مماثلة لكي يتولّوا هذه المسؤوليّات .و بالرغم من ذلك ،على
صة أن تؤ ّكد ّ
الهيئة المخت ّ
أن هؤالء المفتّشين مؤهّلون للعمل في أماكن خاضعة لتدابير اإلحتواء و اإلحتواء بالدرجة القصوى .و إالّ،
يجب على الهيئة المختصّة أن تؤ ّمن التدريب المناسب للعدد القليل من المفتّشين المطلوبين.
إذا ما قرّرت دولة ما أن تتمتّع بالقدرة على التفتيش المحلي ،فستحتاج إلى أن تفرض في لوائحها التنفيذيّة التالي:


ّ
أن المفتّشين موكلون بمراقبة اإللتزام بالتراخيص و بالتصاريح الممنوحة بموجب التشريعــــــــــــات و القوانين الوطنيّة و
كذلك بمراقبة االلتزام بشروط هذه التراخيص و التصاريح؛

 15ثمة معلومات إضافيّة عن تدابير بناء الثقة و كذلك استمارات قابلة للتحميل متوافرة على الموقع التالي:
.http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/CEC2E2D361ADFEE7C12572BC0032F058?OpenDocument
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ّ
أن المفتّشين يجب أن يُعْطوا حرّية الوصول إلى أيّة منشآت تُستعمل فيها العناصر أو السموم الخاضعة للرقابة بما في ذلك
كافة نقاط النقل و مستودعات متعهّدي النقل.

أن للمفتّش الحق ّ
و على الدولة أن تصدر اللوائح التنفيذيّة التي تؤ ّكد ّ
بأن:















يفتّش أي مبنى؛
ّ
يطالب بأمر تفتيش لتفتيش المنشآت في حال ُمنِع من الدخول إليها (و يمكن للوائح التنفيذيّة أن تح ّدد إجراءات خاصة
للحصول على المذ ّكرة المتعلّقة بعمليّات التفتيش هذه أو أن تُ ِحيل إلى إجراءات تصاريح الدخول المتّبعة في األنواع األخرى
من عمليّات التفتيش)؛
يش ّغل أي جهاز تصوير أو تسجيل فيديو في أ ّ
ي مكان داخل المبنى أو من حوله بشرط أن تسمح أنظمة األمان المعمول بها
في المبنى بذلك؛
يطلب حضور أي شخص يعتقد انّه سيساعده في عمليّة التفتيش و أن يستجوبه؛
يفتّش أي مادة أوسلعة قد يراها ذات صلة بموضوع عمليّة التفتيش و أن يفحصها و يأخذ عيّنات منها ويحتفظ بها أو ينقلها
(و يمكن للّوائح التنفيذيّة أن تح ّدد إجراءات أخذ العيّنات بما في ذلك تسلسل الحيازة و أمن العيّنة)؛
ي شخص و ألغراض التفتيش تقديم أو نسخ أ ّ
يطلب من أ ّ
ي وثيقة يعتقد انّها تنطوي على معلومات ذات صلة بالتفتيش (يجب
ّ
بسجالت دقيقة ألجل هذه الغايــــــــة وألجل الغايات المذكورة أدناه ،و ذلك حسبما
أن يُطلب من حاملي الرخص اإلحتفاظ
ورد في اإلرشاد التاسع)؛
ّ
ّ
ً
يحث على استخدام أ ّ
ي من البيانات أو السجالت أو دفاتر الحسابات أو
ي من المع ّدات المتوافرة في المكان لنسخ أ ٍّ
يستخدم أو
أي وثيقة أخرى؛
ّ
يحث على استخدام أ ّ
ي من البيانات الموجودة أو
ي جهاز كمبيوتر أو جهاز لمعالجة البيانات و ذلك للنظر في أ ٍّ
يستخدم أو
المتوفّرة على الكمبيوتر أو الجهاز؛
ي سجل من البيانات على شكل نسخة مطبوعة أو أ ّ
ينسخ أو يطلب نسخ أ ّ
ي شكل آخر مفهوم كالنسخ اإللكترونيّة مثالً و أن
يأخذ النسخة المطبوعة أو الشكل اآلخر ليفحصه أو ينسخه؛
يش ّغل أي جهاز بما في ذلك المع ّدات اإللكترونيّة الموجودة في المباني؛
يصطحب معه عند اإلقتضاء خبيراً يختاره هو و تأذن له الهيئة المختصة بذلك؛
يطلب من أ ّ
ي شخص مسؤول عن المباني اتّخاذ أيّة تدابير مناسبة يراها المفتّش مالئمة.

على الدولة ّ
أن تصدر لوائح تنفيذيّة تنظّم سير عمليّات التفتيش و سلوك المفتّشين وذلك لضمان حرفيّة عمليّات تفتيش المنشآت و لعدم
تعطيل النشاطات البيولوجيّة أو النشاطات األخرى الشرعيّة التي تستخدم العناصر و السموم الخاضعة للرقابة ،و لذلك يمكن أن تض ّم
تلك اللوئح مايلي:


تحديد هويّة المفتّش من خالل شهادة تحتوي على المعلومات التالية:
o
o
o
o



اسم المفتّش و لقبه؛
عناوين المفتّش الكاملة و صورته؛
ّ
الختم الرسمي للهيئة المختصّة و اسم الموظف الذي منح الشهادة؛
تاريخ انتهاء الصالحيّة؛

إخطار مسبق بالقدوم إلى المنشأة و يتض ّمن استمارةً تحتوي على المعلومات التالية:
o
o
o
o
o

تاريخ الوصول و الم ّدة التقريبيّة لعمليّة التفتيش؛
بيان عن الهدف من عملية التفتيش؛
اسماء أعضاء فريق التفتيش و اسم قائد الفريق؛
وصف مقتضب لبروتوكول عمليّة التفتيش (الوصول /التفتيش /المغادرة /التقرير)؛
العناوين الكاملة للمكتب المسؤول عن عمليّات التفتيش في قلب الهيئة المخت ّ
صة؛
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تزويد فريق التفتيش بمعلومات تمهيديّة تتعلّق بالمنشأة و بموظّف أو بموظّفي اإلستقبــال و بالعناصر والسموم الخاضعة
للرقابة التي يتم استخدامها هناك و كذلك بالنشاطات التي تجري في المنشأة؛



اتّفاقيّات تتعلّق بالسرّية و تنظّم سلوك المفتّشين و مسؤوليّاتهم و ذلك بقصد حماية المعلومات التي تصل إلى ايديهم خالل
ممارستهم لمهامهم؛



بروتوكوالت الوصول أو اإلستقبال أو اإلجراءات الواجب اتّخاذها في حال غياب موظّف اإلستقبال (و يمكن للّوائح
التنفيذيّة أن تح ّدد إجراءات تراخيص دخول و إجراءات حجز خاصة بعمليّات التفتيش هذه أو أن تحيل إلى إجراءات
تراخيص الدخول و الحجز المطبّقة على أنواع أخرى من عمليّات التفتيش)؛



طريقة تص ّرف المفتشين في مباني المنشأة و تض ّم:



 oالمسائل المتعلّقة بالصحة و السالمة؛
 oإجراءات الطوارئ؛
 oطريقة التعامل مع المعلومات و ُمعْطيات البحث المتعلّقة بتجارة المواد الحسّاسة؛
إجراءات عمليّة التفتيش (راجع صالحيّات المفتّش أعاله)؛



اإلجراءات الواجب اتّخاذها عند اإلشتباه في عدم اإلمتثال للقوانين أو للّوائح التنفيذيّة أو لشروط الترخيص أو التصريح ،بما
في ذلك اإلحالة إلى التحقيق (راجع اإلرشاد الحادي عشر)؛



إجراءات المغادرة؛

و يجب على اللوائح التنفيذيّة أن تفرض تقديم تقرير عن عمليّة التفتيش و أن تح ّدد شكل التقرير الذي يتض ّمن المعلومات التالية:





اسماء أعضاء فريق التفتيش و اسم قائد الفريق؛
تاريخ عمليّة التفتيش مع ساعة بداية العمليّة وساعة نهايتها؛
اسم المنشأة التي ت ّم تفتيشها و كذلك اسم موظّف (أو موظّفي) اإلستقبال مع العناوين الكاملة؛
وصف لعمليّة التفتيش يتض ّمن:
o
o
o
o

نشاطات العمليّة؛
الوثائق التي ت ّمت مراجعتها؛
المقابالت التي أُجريت مع موظّفي المنشأة؛
أ ّ
ي مخالفة ُسجِّلت بين ساعة الوصول و ساعة المغادرة.

كما على اللوائح التنفيذيّة أن تفرض على التقرير أن يض ّم توصيات إلى الهيئة المختصّة بشأن التدابير اإلصالحيّة أو تدابير األمن
المقترحة أو بشأن اإلحالة إلى التحقيق في الحاالت الخطيرة (راجع اإلرشاد الحادي عشر) .و على اللوائح التنفيذيّة أيضا ً أن تسمح
للمنشأة التي ت ّم تفتيشها بمراجعة التقرير و بإعداد مجموعة من التعليقات تُر َسل إلى الهيئة المختصّة وفق صيغة مح ّددة.
فتلزمها بإحترام بعض معايير األمن البيولوجي و تتأ ّكد من
و في بعض الحاالت ،قد تقرّر الهيئة المختصّة إعطاء توجيهات لمنشأة ما ِ
إمتالكها خطّة أمنيّة ُمح ّدثة و من إلتزامها بتدابير إضافيّة لكي تُحقّق اإلمتثال العام للتشريعات و القوانين الوطنيّة (القانون النموذجي،
الجزء  .)21و يمكن لهذه التوجيهات أن تصدر بشكل منتظم أو يمكن للّوائح التنفيذيّة أن تح ّدد صيغة هذه التوجيهات التي تتض ّمن
المعلومات التالية:






اسماء أعضاء فريق التفتيش و اسم قائد الفريق؛
تاريخ عمليّة التفتيش مع ساعة بداية العمليّة وساعة نهايتها؛
اسم المنشأة التي ت ّم تفتيشها و كذلك اسم موظّف (أو موظّفي) اإلستقبال مع العناوين الكاملة؛
تدابير األمن الخاصة الواجب اتّخاذها مع المهلة الزمنيّة المح ّددة إلتمامها؛
اسم موظّف الهيئة المختصّة الذي أصدر التوجيهات و عناوينه الكاملة.
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أخيراً ،قد تبدو اللوائح التنفيذيّة ضروريّة لتحديد التالي:



ميزانيّة فريق التفتيش بما في ذلك الرواتب؛
بنية أمانة س ّر فريق التفتيش و وظائفها اإلداريّة و تنظيمها.

 -11التحقيقات
صة ّ
ّ
إن التحقيقات تختلف بشكل كبير عن عمليّات التفتيش :ففي حالة عمليّات التفتيش ،تفترض الهيئة المخت ّ
أن المنشأة المر ّخص لها
تقوم بنشاطات سلميّة و قانونيّة تستخدم العناصر أو السموم الخاضعة للرقابة .و لكن ،يجب أن يُس َمح للهيئة المختصّة أن تطلب تحقيقا ً
إذا ما توافرت لديها األسباب التي تدفعها إلى اإلشتباه ّ
بأن جهةً أو منشأةً أو فرداً يستخدم العناصر أو السموم الخاضعة للرقابة دون
التزام بالتشريعات و القوانين الوطنيّة أو بشروط الترخيص أو التصريح أو إذا ما لو ِحظ تباين خطير خالل عمليّة تفتيش محليّة
(اإلرشاد العاشر) (القانون النموذجي ،الجزء  .)22عالوةً على ذلك ،يجب أن يُسمح لسلطات إنفاذ القانون و بالتنسيق مع الهيئة
المخت ّ
صة و جهاز اإلستجابة للطوارئ البيولوجيّة و دعم التحقيقات أن تقود التحقيق و أن تحوّله إذا اقتضى األمر إلى تحقيق جنائي.
و قد تحتاج الدولة إلى إصدار لوائح تنفيذيّة تسهّل التعاون في حالة التحقيق ما بين سلطات إنفاذ القانون و الهيئة المختصّة و جهاز
اإلستجابة للطوارئ البيولوجيّة و دعم التحقيقات و مكتب الم ّدعي العام (أو ما يعادله) .و قد يرى ابرام اتفاق تعاون لتوضيح
مسؤوليّات ك ّل طرف.
وقد يعطي هذا اإلتّفاق مسؤولي إنفاذ القانون اإلذن بقيادة التحقيق في حين انّــــه قد يطلب من الهيئة المخت ّ
صة ومن جهاز اإلستجابة
للطوارئ البيولوجيّة و دعم التحقيقات إطّالعهم على المعلومات ذات الصلة بموضوع التحقيق بما في ذلك تقارير المنشآت أوأيّة وثائق
أخرى في حوزة الهيئة المخت ّ
صة و جهاز اإلستجابة للطوارئ البيولوجيّة ودعم التحقيقات (مع األخذ بعين اإلعتبار ُمعْطيات البحث و
المعلومات المتعلّقة بتجارة المواد الحسّاسة) .وقد يفرض اإلتّفاق على الهيئة المخت ّ
صة و على جهاز اإلستجابة للطوارئ البيولوجيّة و
دعم التحقيقات تقديم المساعدة التقنيّة خالل التحقيق الذي يختلف بشكل كبير عن أنواع التحقيقات األخرى التي يقوم بها عادةً مسؤولي
إنفاذ القانون .و لذلك ،قد يفرض اإلتّفاق أيضا ً على جهاز اإلستجابة للطوارئ البيولوجيّــــــة ودعم التحقيقات أن يوفّر لمجموعة
مخت ّ
صة من موظّفي إنفاذ القانون تدريبا ً يشمل المواضيع التالية:










معلومات عامة عن اإلرهاب البيولوجي؛
ّ
األطر القانونيّة الوطنيّة و الدوليّة للوقاية من الطوارئ البيولوجيّة و اإلستجابة لها باإلضافة إلى شرح إلتفاقية األسلحة
البيولوجيّة و لألنشطة المحظورة؛
اإلستخدام المالئم لمع ّدات الحماية الشخصيّة؛
تدابير أمنية أخرى ذات الصلة؛
ّ
ّ
تقنيّات تحقيق متخصّصة مثل المقابالت و حفظ السجالت باإلشتراك مع موظفي الصحة العامة؛
إجراءات اإلحتواء؛
تقييم الخطر البيولوجي؛
جمع األدلّة و استردادها على غرار أخذ العيّنات؛
إجراءات اإلثبات مثل تسلسل الحيازة.

إن طبيعة التحقيقات التي تشمل العناصر أو السموم الخاضعة للرقابة أو أماكن خاضعة إلجراءات اإلحتواء و اإلحتواء بالدرجة
القصوى تختلف حتما ً عن طبيعة أنواع التحقيقات المتبعة في أحوال أخرى .ولذلك فيما يتعلّق بالتقنيّات واالجراءات التي تشترك فيها
هذه التحقيقات مع أنواع التحقيقات األخرى  ،على اللوائح التنفيذيّة أن تحيل إلى قانون أصول المحاكمات الجزائيّة (أو إلى أيّة قوانين
أخرى أو إلى مجموعة من اللوائح التنفيذيّة) و ذلك لتجنّب أ ّ
ي تداخل ال ضرورة له .و لكن في ما يتعلّق بالتقنيّات األخرى ،قد تحتاج
اللوائح التنفيذيّة المعدة وفقا ً لهذه االسترشادات أن تكون أكثر دقةً و السيّما في ما يتّصل بإستخدام مع ّدات الحماية الشخصيّة في ساحة
الجريمة و بالعمل في بيئة تخضع إلجراءات احتواء وتعيين تلك االماكن كساحة جريمة وبتقييم الخطر البيولوجــي وبجمع العيّنات
واألدلّة وضمان أمنها والحفاظ على تسلسل الحيازة الخاص بها .وهي أدلة قـد يكون بعضها ملوَّثا ً أو ُمعْديّاً .وعلى اللوائح التنفيذيّة أن
تح ّدد أيضا ً كيفيّة إتالف العيّنات أو األدلّة ال ُمعْدية أو الملوَّثة حالما تصبح غير ضروريّة لتحقيق ما أو لمالحقةً قضائيّةً ما (القانون
النموذجي ،الجزء .)23
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الجدول التوضيحي  :11التحقيقات


مركز اإلنتربول للمراجع المتعلّقة بمكافحة اإلرهاب البيولوجي ( Interpol’s Bioterrorism Prevention
( )Resource Centreو هو يربط بمستندا ٍ
ت تتعلّق بمواضيع عدّة نذكر منها :أدوات الكشف و الهيئات الحكوميّة و
مختبرات اإلحتواء البيولوجي و إبطال العدوى و معالجة العمــــــــالء و مراقبتهم و معدّات الحماية الشخصيّة):
http://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/CBRNE-programme/Bioterrorism



برنامج اإلنتربول لمكافحة اإلرهاب البيولوجي (و كذلك :دليل التحضّر المسبق لحوادث اإلرهاب البيولوجي و اإلستجابة
لها :) Bioterrorism Incident Pre-Planning & Response Guide/
http://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/CBRNE-programme/Bioterrorism



إدارة الخطر البيولوجي – دليل متع ّلق باألمن البيولوجي في المختبرات ( Biorisk Management - Laboratory
 ،)Biosecurity Guidanceصادر عن منظمة الصحة العالميّة في سبتمبر من العام ( 1110متوافر باللغتين
اإلنكليزيّة و اليابانيّة)(راجع تحديداً الفقرتين األولى والثانية من الجزء السادس):
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6/en/
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