
 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمر االستعراضي الثامن التفاقیة األسلحة البیولوجیة: وضع المشھد

 

) البیولوجیةولوجیة (البكتری األسلحةوتخزین لحظر إستحداث وإنتاج  1972في إتفاقیة یوفر المؤتمر اإلستعراضي الثامن 

مع األخذ بعین  ،ة كاملة ألھداف وبنود اإلتفاقیةوتدمیر تلك األسلحة الفرصة للدول األطراف إلجراء مراجعوالتكسینیة 

 .ذو الثالثة أسابیع في جنیف. یقام المؤتمر اإلستعراضي ذات الصلة اإلعتبار التطورات العلمیة والتكنولوجیة

  

 ،ة غیر مسبوقةفي خطو. قدا على جلستین في نیسان وأغسطسعُ  التحضیریةلجنة لسبق المؤتمر اإلستعراضي إجتماعان 

من . أیة إستنتاجاتعلماً بأن اللجنة غیر مفوضة بالوصول الى   ،عدد من المسائل الموضوعیة إلىریة نظرت اللجنة التحضی

على  ،یة المطروحة لھذه السنةل الموضوعشأن ھذه األیام اإلضافیة من النقاشات الموضوعیة المساعدة في النظر في المسائ

ً الرغم من وجود مخاطر من تكرار مناقشة بعض المسائل الموضوعیة عوضاً عن ا  . لبناء على ما تم النظر بھ مسبقا

 

جنباً الى وقد تم تعمیم مسودة جدول األعمال ھذا . ول األعمال المؤقت الذي وافقت علیھ اللجنة التحضیریةجدسیتَِبع المؤتمر 

وقد وضع ما تقدم على الموقع . مولنارجنب مسودة برنامج العمل من قبل الرئیس المكلف السفیر المَجري جورجي 

ئق وثا. >http://ww.unog.ch/bwc<. حة البیولوجیة الذي تدیره وحدة دعم التنفیذاألسلاإللكتروني التابع إلتفاقیة 

ً على ھ ،المؤتمر األخرى ً موجودة أیضا . المستندات ذا الرابطمثل أوراق العمل والمعلومات األساسیة التي تم تقدیمھا مسبقا

ً  ") دأ "بإتفاقیة األسلحة البیولوجیةالرسمیة (التي تب قاعدة البیانات التابعة لألمم  ضمنموجودة أیضا

للمؤتمر اإلستعراضي للعام . التقریر الیومي لمشروع منع األسلحة البیولوجیة >http://documents.un.org <المتحدة

المدرجة على موجودة عبر الروابط  )بما فیھا إجتماعات اللجنة التحضیریةیع اإلجتماعات الرسمیة لتاریخھ (وجم ،2006

 . الصفحة التالیة

 

 الثامن لمراجعة إتفاقیة األسلحة البیولوجیةالقضایا المتعلقة بالمؤتمر 
 

لمواضیع التي تم فیما یلي مجموعة مختارة من ا .ناقشتھا خالل المؤتمر اإلستعراضيھناك عدد من القضایا التي سوف یتم م

ً الى جنب مع الخطوط العریضة  ،تخصیصھا للتسھیل تحدید  مكانیةاقد أشار الرئیس المكلف الى . ولقضایا أخرىجنبا

 .تسھیالت أخرى في وقت الحق

 

المیّسر ل"االعالن الرسمي" ھو السفیر الجزائري  .على بیان سیاسي شاملجزء أساسي من الوثیقة النھائیة ھو أن یحتوي 

 بوجمعة دلمي.

 

ُ  ،لمادة العاشرة من بنود اإلتفاقیةجب اوإن اإلستخدامات السلمیة لعلوم الحیاة مغطاة بم صفقة أن التخلي عن األسلحة جسد التي ت

ستخدام علوم امثل ھذه الطریقة لتسھیل وتشجیع بتنفذ  ینبغي أن و التي الحیاةالبیولوجیة ومراقبة اإلستخدامات العدائیة لعلوم 

 المیّسر ل "المساعدة والتعاون" ھو زاھد رستم (مالیزیا). .الحیاة ألغراض سلمیة

 

 التطورتفاقیة األسلحة البیولوجیة تعمل ضمن السیاق المتغیر بسرعة احیاة یعني أن السریع الجاري في مجال علوم ال التقدم

وقد أدت الحاجة  .ك اإلستخدامات المعادیة المحتملةوكذل ،لإلستخدامات السلمیةیتضمن التقدم العلمي والتكنولوجي والذي 

من خاللھا ستمرار لمختلف المقترحات بشأن الكیفیة التي یمكن أن یتم االعمل بفعالیة ضمن ھذا السیاق المتغیر ب الىلإلتفاقیة 

ھا. المیّسر ل"العلم والتكنولوجیا " ھو للتطورات العلمیة والتكنولوجیة المتعلقة بنشاء شكل من أشكال المراجعة المستمرة ا

 (سویسرا). ماسمیجان لوران

للمؤتمر االستعراضي الثامن األول ریالتقر  
٢٠١٦نوفمبر  ٧االثنین   



	

للمؤتمر الثامن االستعراضي. وقد تم إنتاج ھذه التقاریر لجمیع اجتماعات نوفمبرھذا ھو التقریر األول من اجتماع   

من قبل مشروع منع األسلحة ٢٠٠٦م اتفاقیة األسلحة البیولوجیة الرسمیة منذ انعقاد المؤتمر االستعراضي السادس في عا  

http://www.bwpp.org وھي متوفرة عبر (BWPP) البیولوجیة 

.http://www.cbw-events.org.uk/RC16-01.pdfو 

او ٢٦ ٠١ ٥٠٧ ٤١+ ویمكن اإلتصال بھ عبر )Richard Guthrie( ریتشارد غوثري تم اعداد التقاریر من قبل  

<. richard@cbw-events.org.uk> 

.وسطأسلحة الدمار الشامل في الشرق االالمتخصصة بشؤون مراقبة  MENACS ھذا التقریر بواسطة شبكة ترجمةتم   

:اإللكتروني باآلنسة تیارا شعیا على البرید االتصالیرجى  ،MENACS شبكة للمزید من المعلومات حول  

.<tshaya@miis.edu>  

 

ف تدابیر تنفیذ محلیة لدى العدید من دول األطرا. إللتزامات اإلتفاقیة بإنتظامطني ضوء على أھمیة التنفیذ الووقد تم تسلیط ال

أضف الى ذلك أن التطورات العلمیة والتكنولوجیة  .نطاق أن ھنالك مجال كبیر للتحسینعتراف واسع الاوھناك  ،غیر مكتملة

ر ل"التنفیذ الوطني" ھو السفیر  االلماني المیسّ . تعني أن المراجعات المنتظمة لھذه التدابیر تساعد على الحفاظ على فعالیتھا

 مایكل بییونتینو.

 

ل األطراف في ستخدام األسلحة البیولوجیة یندرج ضمن المادة السابعة التي تنص على المساعدة المقدمة من الدواالرد على 

 .ألیس غوتون ة ھي السفیرة الفرنسیةللمادة السابعة من اإلتفاقیالمیّسر . إن بسبب الخرق لإلتفاقیةحالة " التعرض للخطر " 

ینظر المؤتمر اإلستعراضي في نطاق  ،في تجدید التفویض .في ھذا المؤتمر اإلستعراضي عم التنفیذدوحدة  تفویض نتھيی

لبرنامج العمل  لدورات. نطاق العمل سوف یكون مرتبط بما بین اومستوى التوظیف في المؤتمر تنفیذالدة دعم عمل وح

 . ق علیھالمتفسلسلة من اإلجتماعات بین مؤتمرات اإلستعراض) (

 

ھما . الراعي لبرنامج العمل المستقبلي بین الدورات و وحدة دعم التنفیذ لیات ما بین الدورات حتى اآلنوقد أجریت ثالث عم

من . وقد إرتفع عدد أعضاء إتفاقیة األسلحة البیولوجیة یلالسفیرة الباكستانیة تھمینا جانجو والسفیر األسترالي إیان ماكونیف

كوت  ،أندورا ،موریتانیا ،مینامار ،ماالوي ،غیانا ،ناوورو ،مع جزر مارشال, الكامرون 177الى  2011في مؤتمر  165

. )المؤتمر اإلستعراضينھار الجمعة قبل بدایة العضوین األخیرین باإلنضمام أو التصدیق (لیبیریا والنیبال  ،أنغوال ،دیفوار

راف عند نیل حول الخالفة القانونیة عبر مجموعة واسعة من المعاھدات المتعددة األطكان ھناك غموض في بعض األحیان 

 .ھذه الدول إستقاللھا

 

 في الدولتین المؤتمنتین دومینیكا وفانواتو. تبقى العضویةتوضیحات رسمیة من مركز الخالفة  وردت  ،2016خالل العام 

ھي مسألة التحقق من رغبات بعض  ،ربما ،األكثر إثارة للجدل. بالمعاھدات النوویة والكیمیائیة أقل من ما كانت علیھ مقارنة

قترحت بعض الترتیبات ا . وقدلى عكس ذلكإما یشیر البعض اآلخر الوفود ببدء المفاوضات حول الترتیبات الجدیدة بین

فیذ من خالل الشفافیة في تنالتي تھدف الى بناء المزید من الثقة في اإلمتثال  ،وتقییم اإلمتثالتعراض األقران سامثل  ،التكمیلیة

 .عن إنشاء ترتیبات التحقق الرسمیةتصرف اإلنتباه . وھناك حجة مضادة لھذه المقترحات وھي أنھا وطني فعال

 

 األحداث السیاقیة 
 

أعمالھا في نھاء اللجنة األولى للجمعیة العامة لألمم المتحدة انعقاد المؤتمر اإلستعراضي بعد أقل من أسبوع على اویجري 

عتراضیة لمشاریع القرارات امما أدى الى أصوات األسلحة الكیمیائیة السوریة نزع  و النوويعدم االتسلح نیویورك . مع 

على الرغم من أن ھذا لم   ،نقساماً على ما كانت علیھ في السنوات األخیرةاكثر شھدت الدورة األولى للجنة جواً أ ،المطروحة

تفاقیة األسلحة البیولوجیة الذي أعتمد بتوافق اآلراء . في حین أن العدید من سفراء ابشأن ) L56(یؤثر على مشروع القرار 

وسفر  ،في نیویورك خالل األسابیع القلیلة الماضیةبعد أن عملوا معاً نزع السالح من جمیع أنحاء العالم قد عادوا الى جنیف 

تفاقیة حظر األسلحة البیولوجیة من العواصم وھذا ربما كان لھ تأثیراً على الوقت الالزم إلعداد االمتخصصین في  العدید من 

ألسلحة الكیمیائیة اإلختالفات في اآلراء في مجلس األمن الدولي وفي المجلس التنفیذي لمنظمة حظر االمؤتمر اإلستعراضي. 

 قد تؤثر أیضاً على السیاق السیاسي .لقضایا األسلحة الكیمیائیة في سوریا اإلستجابة  في

عاماً على  45) یصادف نتصف الطریق (أي منتصف األربعاءھناك ذكرى ملحوظة خالل المؤتمر اإلستعراضي كنقطة في م

لى إفاقیة حظر األسلحة البیولوجیة تا) الذي أثنى على دس والعشرون(السا 2826ة للقرار عتماد الجمعیة العامة لألمم المتحدا

 .1972نیسان في لى فتح باب التوقیع علیھا إالدول األعضاء وقاد الطریق 


