
 
 
 

 
 

للمؤتمر ااالستعرااضي االثامناالراابع  رريیاالتقرر  
٢۲٠۰١۱٦نوفمبر  ١۱٠۰ االثالثاء  

 
 
 

اانتهھاء جلسة االنقاشش االعامم ووبدء أأعمالل االلجنة االجامعة  
 

جلسة االنقاشش االعامم  1972ة لعامم اانتهھت في االيیومم االثالث من االمؤتمر ااإلستعرااضي االثامن إلتفاقيیة ااألسلحة االبيیولوجيیة وواالتُكسيینيی
). ووظظهھرتت في االصباحح على االعديید من أأعضاء االوفودد عالماتت االتعب إإثر متابعتهھم لنتائج CoWااجتماعع للجنة االجامعة (وولل ووأأ

ااإلنتخاباتت االرئاسيیة ااألمريیكيیة حتى ساعاتت االصباحح في االليیلة االسابقة. ووتلقى أأعضاء االمؤتمر عرضاً موجزااً من قبل ممثليین عن 
بتأخر االمنح عن االمؤسساتت ااألمم االمتحدةة عن مسائل ماليیة متعلقة  مثل إإتفاقيیة ااألسلحة االبيیولوجيیة وواالتُكسيینيیة- ووما يیشكلهھ ذذلك  -

من تهھديید على إإستداامة أأنشطتهھا.  
 

االنقاشش االعامم ووحق االردد ووكلماتت االمؤسساتت غيیر االحكوميیة  
 

) ووكانتت هھھھي االكلمة االخاتمة لجلسة االنقاشش االعامم٬، غيیرر أأنن ررئيیسس OPCW( االكيیميیائيیة ااألسلحة حظظرر منظظمةاابتدء االيیومم بكلمة 
االسفيیرر االهھنغارريي جووررجي موولنارر٬، أأعلنن عددمم ممناعتهھ بأنن يیلقي أأيي ووفدد كلمتهھ إإلى جلسة االنقاشش االعامم االمؤؤتمرر ااإلستعررااضي٬، 
في ووقتت الحقق٬، إإنن أأرراادد.  

 
يیا ززااعمم االتي أأددلي بهھا خاللل االنقاشش االعامم بأنن سووررووااستخددمتت سوورريیا ووررووسيیا حقهھما بالرردد٬، حيیثث أأررااددتت ااألوولى االرردد على االم

أأررااددتت ااألخيیررةة االرردد على تعليیقاتت االووفدد ااألُكررااني بأنن تررتيیباتت االسالمة االحيیوويیة في بالددهھھھا قدد ااستخددمتت ااألسلحة االكيیميیائيیة٬، وو
كرراانيیة. قع خاررجج نططاقق سيیططررةة االحكوومة ااألُ تأثررتت بخساررةة مختبرر يی  

 
) VERTICكووميیة بالتررتيیبب االتالي: جامعة بررااددفوورردد ووجامعة لنددنن٬، بايیووسكيیوورر ووفيیررتكك (ووأأُلقيیتت كلماتت االمنظظماتت غيیرر االح

ووباكسس كرريیستي االعالميیة وواالشبكة االعالميیة للمهھنددسيینن وواالعلماء وومجمووعة عملل ااألمنن االحيیوويي االتابعة إلنترر أأكادديیمي باررتنررشيیبب 
ووجامعة َسسكسس وواالمكتبب االعالمي لإلبتكارر في مجالل  وومجمووعة االبحثث في االحدد منن االتسلح االبيیوولووجي االتابعة لجامعة هھھھامبووررغغ

) وومرركزز بررااددفوورر IFBA) ووااإلتحادد االعالمي لجمعيیاتت االسالمة االحيیوويیة (ITHACA) ووإإيیثاكا (IOIRCتخفيیضض االجرراائمم (
) وومرركزز ددررااساتت منع PGAلألمنن االصحي ووبررلمانيیيینن منن أأجلل االمباددررااتت االعالميیة ( UPMCلبحووثث نززعع االسالحح وومرركزز 

) وواالصليیبب GETوومؤؤتمررااتت بغووااشش حوولل االعلوومم وواالشؤؤوونن االددووليیة ووتجمع عالجج مسبباتت ااألمررااضض االططاررئة ( ااإلنتشارر
ااألخضرر االددوولي.  

 
االلجنة االجامعة  

 
بعدد كلماتت االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة٬، ااستهھلتّت االلجنة االجامعة أأعمالهھا ووتررأأسس ااجتماعهھا االسفيیرر ااأللماني ميیشائيیلل بيیوونتيینوو. ووبعدد 

االغددااء٬، بددأأتت االلجنة االجامعة خاللل االظظهھيیررةة بـالقررااءةة ااألوولى للمررااجعاتت لكلل منن موواادد ااإلتفاقيیة ماددةًة ماددةة٬،  مووجزز إإجرراائي بعدد
مستخددمة نصص االمؤؤتمرر ااإلستعررااضي االسابع كنقططة مررجعيیة ووصووالً إإلى االماددةة االساددسة. تهھددفف االقررااءةة ااألوولى إإلى تجميیع 

ملل تجميیع االتغيیيیررااتت االمقتررحة٬، تبددأأ االقررااءةة االثانيیة وواالتي تناقشش حسناتت االتغيیيیررااتت االمقتررحة ددوونن نقاشٍش مططوّولل. ووحالما يیكت
وومساووئئ االمقتررحاتت االمططررووحة.  

 
محاوورر االنقاشش االعامم ااألخررىى  

 



	  

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

http://www.bwpp.orgووهھھھي متووفررةة عبرر  (BWPP) االبيیوولووجيیة   
.http://www.cbw-events.org.uk/RC16-04.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   
٬، يیررجى ااالتصالل باآلنسة تيیارراا شعيیا على االبرريیددMENACSللمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل شبكة  ااإللكتررووني:   

.<tshaya@miis.edu>  

ااإلستعررااضض للمحاوورر االذذيي وورردد في تقرريیرر يیامم االثالثث ااألوولى وويیتبع ألاا خاللل مددااووالتت  االتحليیلل االتالي مبني على االكلماتت االملقاةة
أأمسس.  

) ووتقددمم االعدديیدد منن االووفوودد بالشكرر لعملهھا وولمم يیكنن هھھھناكك أأيي ااقتررااحح بأنن ISUكلماتت االووفوودد ووحددةة ددعمم للتططبيیقق (ذذكررتت معظظمم 
 تفوويیضهھا يیجبب أأنن بنتهھي. ووفيیما يیتعلقق بنططاقق تفوويیضهھا٬، طُطرِرحتت بعضض ااإلقتررااحاتت حوولل محاوورر جدديیددةة لتووسيیع مسؤؤووليیاتهھا

االنقاشش حوولل ززيیاددةة عدددد االعامليینن في ووحددةة ددعمم االتططبيیقق٬، كانتت هھھھناكك  االحاجة لمززيیدد منن االموواارردد. ووفي سيیاققوواالتي قدد تؤؤدديي إإلى 
تعليیقاتت حوولل االتووززيیع االجغرراافي للعامليینن في االحاليیيینن منهھمم وواالسابقيینن. ووااتفقتت ااإلغلبيیة على لززوومم ااررتباطط مهھامم ووحددةة ددعمم 

االتططبيیقق بأعمالل ااإلجتماعاتت ما بيینن االددووررااتت ووحجمم ااألنشططة االمرراافقة لهھا.  
 

جتماعاتت ما بيینن االددووررااتت٬، كانن منن االووااضح أأنن معظظمم االددوولل تووقعتت أأنن تنتج نووعاً ما منن االمررااجعة للتططووررااتت ووعلى صعيیدد ااإل
) ما بيینن االمؤؤتمررااتت ااإلستعررااضيیة. ووحدددد عدددد قليیلل منن االووفوودد في كلماتهھمم إإنن كانوواا يیرروونن مررااجعة S&Tاالعلميیة وواالتكنوولووجيیة (

ما بيینن االددووررااتت االررسميیة أأوو كعمليیة مووااززيیة. أأما في مسألة إإعططاء االتططووررااتت االعلميیة وواالتكنوولووجيیة كجززء منن إإجتماعاتت 
ااجتماعاتت ما بيینن االددووررااتت صالحيیاتت في إإتخاذذ االقررااررااتت٬، فقدد القتت رردّدااتت فعلل متضاددةة. ووفي هھھھذذاا االصدددد يیجددرر االتنوويیهھ أأنن 

رراارر بإضافة ماددةة إإلى أأجنددةة هھھھناكك أأنووااعع مختلفة منن صالحيیاتت ااتخاذذ االقرراارر٬، فيیعتبرر االبعضض ااتخاذذ ااجتماعاتت ما بيینن االددووررااتت لق
ً بططبيیعتهھ عنن ااتخاذذهھھھا لقرراارر يیترربتت عليیهھ إإلتززاامم االددوولل ااألططرراافف. ووأأكدّدتت كلماتت عدددٍد منن االووفوودد  االنقاشش للعامم االمقبلل أأمرر مختلفا
أأنن االمؤؤتمرر ااإلستعررااضي هھھھوو االعضوو االووحيیدد االذذيي يیناطط بهھ ااتخاذذ االقررااررااتت  وولكنن جاءتت إإجابة االبعضض بأنن هھھھذذاا ااألمرر لمم يینصص 

يیهھ في أأيي منن ووثائقق إإتفاقيیة حظظ ااألسلحة االبيیوولووجيیة وواالتكسيینيیة. عل  
 

حوولل مسائلل االتحققق٬، تناوولتت االووفوودد أأرربعة فئاتت مووسعة ووأأشاررتت أأنن هھھھناكك االعدديیدد منن االفررووقق االددقيیقة ووااإلختالفف في االتووكيیدد فيیما 
يیوولووجي مما يیجعلل االسعي في خلقق نظظامم بيینن هھھھذذهه االفئاتت. هھھھناكك ررأأيي أأنن ططررقق االتحققق االتقليیدديیة محددووددةة االفاعليیة في االميیدداانن االب

للتحققق أأمررااً غيیرر مجدٍد. ووقدد كانتت االوواليیاتت االمتحددةة منن أأقووىى االمناصرريینن لهھذذاا االتفكيیرر مع أأنهھا لمم تذذكرر مسألة االتحققق في كلمتهھا 
ي تووااجهھهھمم يیوومم ااإلثنيینن. وولكنن هھھھناكك أأيیضاً مجمووعة أأخررىى توودد أأنن تررىى شكلل منن أأشكالل االتحققق وولكنهھا تررىى االعقباتت االسيیاسيیة االت

ً للتحققق وولكنهھا تررىى أأنن االووقتت غيیرر مناسبب  وولذذاا فهھمم ال يیعررفوونن سبيیلل االتقددمم في هھھھذذاا االمجالل. وواالمجمووعة االثالثة ترريیدد نظظاما
لمناقشة هھھھذذاا ااألمرر بططرريیقة ناجحة وولذذلكك فإنهھا تشجع االبحثث عنن ططررقق جدديیددةة لززيیاددةة االثقة باإللتززاامم ووتووفيیرر تجرربة في االتشارركك 

في هھھھذذاا ااألسبووعع االتي ناصررتت هھھھذذاا االمووقفف جاءتت منن قبلل ااإلتحادد ااألووررووبي ووترركيیا. أأما االمجمووعة  بالمعلووماتت. االكلماتت
االرراابعة وواالتي عّبررتت عنن مووقفهھا بقووةة فهھي تررغبب بالبددء بمناقشة خلة نظظامم للتحققق باسع ووقتت ممكنن ووتررىى أأيي تدداابيیرر 

نتباهه عنن االهھددفف االووااضح ووهھھھوو أأنن خلقق آآليیة ملززمة وومباددررااتت أأخررىى لبناء االثقة باإللتززاامم بأنهھا ما هھھھي إإلى ططررقق لصررفف ااإل
قانوونيیاً للتحققق هھھھوو االسبيیلل ااألمثلل لتقوويیة ااإلتفاقيیة. منن كلماتت االووفوودد االتي ناصررتت هھھھذذاا االمووقفف كلمة فنززوويیال/مجمووعة ددوولل عددمم 

ااإلنحيیازز ووررووسيیا.  
 

ااإلجتماعاتت االجانبيیة  
 

لفتررةة االصباحيیة: أأوولهھما منن قبلل جامعة بتسبررغغ٬، بعنوواانن عقددتت خمسس إإجتماعاتت جانبيیة يیوومم ااألرربعاء. عقدد إإجتماعيینن في اا
"سالمة ووأأمنن ااألحيیاء االمصنعة" ووثانيیهھا عقددتهھ مجمووعة االبحثث في االحدد منن االتسلح االبيیوولووجي االتابعة لجامعة هھھھامبووررغنن 

بعنوواانن "أأستخدداامم االمصاددرر االمفتووحة منن أأجلل بناء االشفافيیة  االثالثث  ". ووعقددتت2.0لألسلحة االبيیوولووجيیة  BWPPمررااقبب  –
االبيیوولووجيیة  ااألسلحة حظظرر منظظمة٬، بعنوواانن "IOIRCإإجتماعاتت ااألحررىى في فتررةة االظظهھيیررةة: أأوولهھا عقددتهھ  هھھھلل آآنن ااألوواانن؟"  –

ووثانيیهھا عقددتهھ ررووسيیا٬، بعنوواانن "تشغيیلل االووحددااتت االططبيیة االحيیوويي االمتنقلة إليیصالل االحمايیة ضدد ااألسلحة االبيیوولووجيیة وواالتحقيیقق في 
ي إإيیقافف ااألووبئة على ااختالفف أأصوولهھا. أأما ثالثث ووآآخرر إإجتماعع  فعقددتهھ جامعة كيینغزز كووليیددجج مززااعمم ااستخدداامهھا وواالمساهھھھمة ف

َ لكتابب "االتهھدديیددااتت االبيیوولووجيیة في االقررنن االووااحدد   االجامعيیة لنددنن كليیةلنددنن مع  ووجامعة َسسكسس ووسوويیسرراا وواالذذيي كانن إإططالقا
وواالعشرريینن" ووتقدديیماً لمشررووعع بعنوواانن "نحوو فهھمم لنززعع االسالحح االبيیوولووجي".  

 

mailto:richard@cbw-events.org.uk

