
 
 
 

 
 

للمؤؤتمرر ااالستعررااضي االثامنن االثالثث يیرراالتقرر  
٢۲٠۰١۱٦نووفمبرر  ٨۸ ااألرربعاء  

 
 

بعضض االمووضووعاتت منن االمناقشة االعامة االيیوومم االثاني:  
 

االبيیوولووجيیة) (االبكترريیوولووجيیة  ااألسلحة ووتكدديیسس ووإإنتاجج ااستحددااثث لحظظرر 1972  االثامنن التفاقيیة ااالستعررااضي االمؤؤتمررووااصلل 
ااإلعالناتت االصاددررةة بمقتضى نشططة ررسميیة تتكوونن منن االمززيیدد منن با االثالثاء يیوومم صباحح أأعمالهھ ٬،ااألسلحة تلكك ووتددميیرر وواالتكسيینيیة

."االمناقشة االعامة" منن جددوولل ااألعمالل بندد  
 

االثالثاء متحددثي  
اانددوونيیسيیا٬، نيیووززيیلندداا٬،  ووتبع ذذلكك تصرريیحاتت منن:. )ASEAN(سيیاننااأللددوولل  الووسس مجمووعة قددمتهھ صباحح االيیوومم مع بيیانن بددأأ

كوولوومبيیا٬،  بنما٬، بيیرروو٬، تايیلندد٬، غووااتيیماال٬،  ٬،موونتيینيیجرروو ٬،ااستوونيیا  ٬،سلووفاكيیا التفيیا٬، كاززااخستانن٬، ترركيیا٬،  جمهھوورريیة كوورريیا٬،
ااألررجنتيینن.وو ٬، إإيیرراانن٬،لندداا٬، االجززاائرر٬، فنززوويیال (االووططنيیة)إإيیططاليیا٬، ميیانمارر٬، أأووكرراانيیا٬، أأيیرر  

 ووأألمانيیا)٬، كيینيیا٬، شيیلي٬، قططرر٬،جووررجيیال(جووررجيیا كووااددوورر٬، سوويیسرراا٬، ااال : جنووبب أأفرريیقيیا٬،منن قبللبيیاناتت بعدد االغددااء اال ااستمررتت
 االسنغالل٬، فاسوو٬،االنمسا٬، بوورركيینا ااألررددنن٬، أأثيیووبيیا٬، االبررتغالل٬، وواالهھررسكك٬، االبووسنة أأررميینيیا٬، مبيیا٬،ززاا بوولندداا٬،مالي٬، كووتت دديیفوواارر٬، 

ووليیبيیرريیا. ٬،غانا ززيیمبابوويي٬،  
 

وولجنة ٬، (ICRC) ااالتحادد ااألووررووبي٬، االلجنة االددووليیة للصليیبب ااألحمرر االتي قددمهھا: االددووليیة االمنظظماتت بيیاناتتمع االمؤؤتمرر  تابعثمم 
).1540ررقمم  )UNSC( (االمنشأةة بمووجبب قرراارر مجلسس ااألمنن االددوولي 1540االقرراارر   

على مووقع ااتفاقيیة  )ISU( ووحددةة ددعمم االتنفيیذذ وواالتي سووفف تنشررهھھھاحيیثث تمم تووفيیرر نسخ منن االبيیاناتت منن قبلل أأوولئكك االذذيینن سلمهھمم٬، 
 هھادديیفوواارر بيیان كووتت [أأعططتت .ددوولة ططررفف ألوولل مررةة منذذ أأنن أأصبحتت تعططي بيیانهھا ليیبيیرريیا تتووكان .)BWC( ااألسلحة االبيیوولووجيیة

.]آآبب للجنة االتحضيیرريیة في شهھرر  
 

االعامم االنقاششمووااضيیع   
في إإططارر هھھھذذاا  قضتت حوواالي عشرر ساعاتت حتى ااآلنن ؛يیوومي ااالثنيینن وواالثالثاء نا يیستندد على االتصرريیحاتت االتي أأددلتتاالتحليیلل هھھھ

نن االمووااضيیع ااألخررىى٬، بما في ذذلكك أأ للتحليیلل ليیستت في أأيي تررتيیبب معيینن. هھھھنا االمووااضيیع االمختاررةةاالبندد منن جددوولل ااألعمالل. 
االمقبلة.وواالتحققق٬، سووفف يیتمم االبحثث بهھا في االتقارريیرر ) ISU(بررنامج االعملل فيیما بيینن االددووررااتت في االمستقبلل٬، ووحددةة ددعمم االتنفيیذذ  

منذذ اانعقادد االمؤؤتمرر ااالستعررااضي ااألخيیرر  االمؤؤتمررلددوولل ااألططرراافف االتي اانضمتت إإلى هھھھذذاا  ببيیتررحاال كلماتت هھھھناكك االعدديیدد مننكانن 
ووحثث االعدديیدد منن االووفوودد تحدديیدداا االددوولل االتي ليیستت أأططرراافا في ااالنضمامم إإلى ااالتفاقيیة. .كلل االددووللنضمامم ال االنددااءااتت وواالعدديیدد منن  

ووأأثيیررتت قضايیا االماددةة االعاشررةة على ااالستخددااماتت االسلميیة عددةة مررااتت وولكنن لمم يیكنن هھھھناكك تغيیرر كبيیرر في االمووااقفف منن تلكك االتي 
عنن االررغبة في آآليیة تنفيیذذ ااتخذذتت في ااجتماعاتت سابقة. ووكانتت هھھھناكك ددعووااتت ددااخلل االعدديیدد منن االبيیاناتت لتحسيینن االتنفيیذذ وواالتعبيیرر 

للقاعددةة يیهھددفف إإلى االجمع بيینن عررووضض ووططلباتت االمساعددةة وولكنن أأيیضا ااألسئلة االتي أأثيیررتت حوولل ذذجج. ووكانن هھھھناكك تأيیيیدد بعضض االنما
اامج االعملل برر ددووررااتت منن في أأييمووضووعع كاالماددةة االعاشررةة  إإلى ااعتبارر لماذذاا هھھھذذاا قدد ال يیكوونن أأكثرر فعاليیة. ووكانتت هھھھناكك ددعووااتت

.يیةاالمستقبل  
 

) كانتت هھھھناكك مجمووعة منن ووجهھاتت االنظظرر T& Sاالتططووررااتت االعلميیة وواالتكنوولووجيیة ( مررااجعةلقضايیا االمحيیططة بالنسبة لل
٬، وولكنن كانن هھھھناكك حسنةمررااجعة مُ  تنفيیذذ بعضض منن عمليیة لمم يیكنن هھھھناكك معاررضة ووااضحة لفكررةة أأنهھ هھھھناكك مززاايیا في االمططررووحة.

على هھھھذذاا  كبيیررةة حوولل مووقفهھا صيیللاووقددمم عدددد منن االووفوودد تف .بشكلل أأفضلل عدددد منن ووجهھاتت االنظظرر حوولل كيیفيیة االقيیامم بهھا
ططبيیعة االمناقشة االعامة هھھھي أأنن االووفوودد تميیلل إإلى تشجيیع كانتت  االبررااززيیلل. ي ددوولةذذيي قبلل٬، مثالل على ذذلكك هھھھ ااكثرر منن مووضووععاال

أأيینن  تحدديیدد منن االصعبب في هھھھذذهه االمررحلة في هھھھذذهه االمررحلة٬، مما يیجعلل ىىااآلخررااالفكارر بددال منن اانتقادد  حبذذهھھھاااألفكارر االتي ت



	  

منن ااجتماعع نووفمبرر للمؤؤتمرر االثامنن ااالستعررااضي. ووقدد تمم إإنتاجج هھھھذذهه االتقارريیرر لجميیع ااجتماعاتت االثالثرريیاالتقررهھھھذذاا هھھھوو   
 منن قبلل مشررووعع منع ااألسلحة ٢۲٠۰٠۰٦ااالستعررااضي االساددسس في عامم ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة االررسميیة منذذ اانعقادد االمؤؤتمرر 

http://www.bwpp.orgووهھھھي متووفررةة عبرر  (BWPP) االبيیوولووجيیة   
.http://www.cbw-events.org.uk/RC16-03.pdfوو   

ااوو ٢۲٦ ٠۰١۱ ٥٠۰٧۷ ٤١۱) وويیمكنن ااإلتصالل بهھ عبرر + Richard Guthrieتمم ااعدداادد االتقارريیرر منن قبلل رريیتشارردد غووثرريي (  
>richard@cbw-events.org.uk.<  

االمتخصصة بشؤؤوونن مررااقبة أأسلحة االددمارر االشاملل في االشررقق ااالووسطط. MENACSتمم تررجمة هھھھذذاا االتقرريیرر بووااسططة شبكة   
االبرريیدد٬، يیررجى ااالتصالل باآلنسة تيیارراا شعيیا على MENACSللمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل شبكة  ااإللكتررووني:   

.<tshaya@miis.edu>  

لجنة صغيیررةة أأوو  منن قبلل أأنن كانن٬، )T& S(عمليیة االمررااجعة لحجمم االمشارركة  االعامم في االررأأيي على هھھھذذاا االمووضووعع.االتووااززنن 
.ززاالل منططقة ووجهھاتت االنظظرر االمتبايینةمفتووحة لجميیع االددوولل ااألططرراافف٬، ال يیمجمووعة كبيیررةة   

 
المشاكلل بعترراافف ااالعلى  بمجملهھااالبيیاناتت رركززتت  ٬،ااستخدداامم ااألسلحة االبيیوولووجيیة االسابعة ووقضايیا االمساعددةة في حالل ماددةةنظظرراا لل

محددددةة ناددررةة٬، مع ااالقتررااحح االعررووضض االمساعددةة٬، وولكنن كانتت ووضض االعامة لل. كانتت هھھھناكك بعضض االعرراالمططررووحة٬، بددال منن االحلوولل
االسابعة االماددةة قضايیا متنقلة االباررزز في هھھھذذهه االحالة. ووكانن هھھھناكك عدددد منن ااإلشاررااتت إإلى تددااخلل بيینن االاالررووسي االمتكرررر للمختبررااتت 

متعمدد.االططبيیعي وواال االجارريیيینن كال االمررضيینناالتاكدد منن  ليیجررىى ٬، مع أأهھھھميیة االكشفف االفعالل وواالمررااقبةوواالماددةة االعاشررةة  
  

 اتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیةبعدديیدد منن ااإلشاررااتت إإلى تددااخلل بيینن االنشاططاتت االمتعلقة االتنفيیذذ االووططني٬، كانن هھھھناكك  في ااططارر
)BWC٬، بما في ذذلكك االتنفيیذذ االووططنيجررااءااتت اااالتقددمم في ووأأشاررتت بعضض االووفوودد  .1540 االتنفيیذذ ) على االمستووىى االووططني ووقرراارر

حح االتعاملل مع مجمووعة ووااسعة ااكانن هھھھناكك حدديیثث عنن فوواائدد ااقتررمؤؤشررااتت لمصاددرر االمشووررةة االتي كانتت مفيیددةة للغايیة بالنسبة لهھمم. 
االماددةة االسابعة  قضايیا كانن هھھھناكك بعضض االتددااخلل مع منن أأصحابب االمصلحة٬، بما في ذذلكك ددااخلل االصناعة ووااألووساطط ااألكادديیميیة.

االتي يیمكنن  على االمستووىى االووططني بعضض االتصرريیحاتت إإلى االجهھوودد االمبذذوولة لتحسيینن ااالستجاباتت لتفشي ااألمررااضض ما أأشاررتت مثلل
على  أأجلل االبقاءعمالل ااإلغاثة منن ااقررتت اايیررلندداا اانهھا تووفرر االتددرريیبب لعلى سبيیلل االمثالل٬،  أأنن تستخددمم بعدد ذذلكك لمساعددةة ااآلخرريینن.

.CBRNبيیئاتت في  قيیدد االحيیاةة  
 

فررعي نصص مع ووضع كانن عووددتهھمم هھھھذذاا االعامم  ننأأ )٬، الحظظ االعدديیدد منن االووفووددCBMs( تدداابيیرر بناء االثقة في ما يیخصص مووضووعع
بب عنن مخاووفف بشأنن ااعررإلكما تمم اا .)BWC( ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة ذذوو ددوولل ااألططررااففعنن ما يینبغي أأنن يیتووقع منن 

جررااءااتت اافي حيینن أأنن  منخفضة منن االعوواائدد االتي لمم تصلل بعدد نصفف االددوولل ااألططرراافف االتي تقددمم في أأيي سنة ووااحددةة.مستوويیاتت 
 "ملززمم سيیاسيیا ووإإلززااميیا" في بيیانهھا. ااسمم عليیهھا باططالقق االسوويیسرريیة قامتت االددوولةبناء االثقة قدد يیشارر إإليیهھا أأحيیانا باسمم "ططووعيیة"٬، 

انن ااإلعدداادد ااالفتررااضي للعائددااتت يینبغي ـ ااستوونيیا تت ددوولة؛ ااقتررحةعامى االلإإ CBMاالل اانهھا حوولتت عائددااتت ووأأشاررتت بعضض االووفوودد
) لمم تكنن أأددااةة لتقيیيیمم CBMs( . ووأأكددتت االهھندد ووجهھة نظظررهھھھا بأنن إإجررااءااتت بناء االثقةخاصصلل ٬، ووليیسسعاممللقططاعع ااأأنن يیكوونن ل

).BWC( ااالمتثالل التفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة  
 

إإلى تهھدديیددااتت محتملة منن االجهھاتت االفاعلة شاررتت أأ ااألووللتصووررااتت االتهھدديیدد في االمقامم االبيیاناتت االتي تحتوويي على ااقتررااحاتت منن 
.غيیرر االحكووميیة مع إإشاررةة صغيیررةة جدداا لتهھدديیددااتت محتملة منن االددوولل  

 
قدد  في االسنووااتت االماضيیة.عدددد منن االبيیاناتت ووهھھھوو أأعلى مما كانن عليیهھ ووكانتت االسمة ااألبررزز للمناقشة االعامة هھھھذذاا االعامم محضض 

على االتفاعلل  شمللفي عووااصمم ووعاددةة ما يی مثلل إإعدداادد بيیانن تكوونن االتصرريیحاتت متكررررةة٬، وولكنن في كثيیرر منن االحاالتت تعكسس عملل
ددااخلل ) BWC( قضايیا ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیةحوولل مليیة إإعدداادد االبيیاناتت تثيیرر االووعي ووهھھھكذذاا فإنن ع بيینن االددوواائرر االحكووميیة.

 بتصرريیحاتت أأعلى بكثيیرر هھھھذذهه االمررةة٬، في جززء منهھ رربما يیعكسس االنشاطط يددلتي تعدددد االووفوودد ااألفرريیقيیة اال نفسهھا.ددوولل ااألططرراافف 
في قاعة ااالجتماعع. ووذذيي ووططئ االمسمووعةتنووعع ااألصووااتت  رراافعةكبرر بكثيیرر٬، ااأل االرريیعوويي  

 
أأحددااثث جانبيیة  

منن أألمانيیا ووقتت االغددااء٬، ووكانن بعنوواانن "االثقة في ااالمتثالل ٬، بددعووةة منن تنظظيیمم أألمانيیا كانن . أأحددهھھھمااالثالثاء يیوومم جانبيیانن حددثانن ااُقيیمم - 
ااآلخرر٬، االذذيي عقدد في االمساء٬، عقدد منن قبلل االمملكة االمتحددةة وو ."ززيیاررااتت ااستعررااضض ااألقرراانن بووصفهھا أأددااةة مفيیددةة لززيیاددةة االشفافيیة

.هھھھا حلقة نقاششتالوو "ددااخلل بووررتوونن ددااوونن")BBC TV(تألفف منن عررضض فيیلمم ووثائقي تلفززيیوونن بي بي سيلنددنن٬، ووكيینجزز كووليیددجج   

mailto:richard@cbw-events.org.uk

