
 
 
 

 
 

للمؤتمر ااالستعرااضي االثامن االثاني رريیاالتقرر  
٢۲٠۰١۱٦نوفمبر  ٨۸ االثالثاء  

 
 
 

 اانططالقق االمؤؤتمرر: كلماتت اافتتاحيیة وومكعباتت ررووبيیكك
 

االبيیوولووجيیة) (االبكترريیوولووجيیة  ااألسلحة ووتكدديیسس ووإإنتاجج ااستحددااثث لحظظرر 1972 عامم االثامنن التفاقيیة ااالستعررااضي االمؤؤتمرر اافتتح
 ااألميینن منن االفيیدديیوو عبرر ااإلدداارريیة٬، ووبـررسالة االقررااررااتت منن عدددد بإقرراارر ااإلثنيینن يیوومم صباحح أأعمالهھ ااألسلحة تلكك ووتددميیرر وواالتكسيینيیة

االمشارركة. االووفوودد منن لكلل ررووبيیكك مكعبب عنن عباررةة هھھھدديیة تووززيیع إإلى بـاإلضافة ممثلهھ٬، منن شخصيیة ووررسالة االمتحددةة لألممم االعامم  
 

ااالفتتاحح مررااسمم  
  

 االتعيیيینن تررأأسس سوو٬، االذذيي وووونن كيیمم االسيیدد ااألسلحة نززعع لشؤؤوونن ااألعلى وواالممثلل االمتحددةة لألممم االعامم ااألميینن ووكيیلل االمؤؤتمرر اافتتح
جووررجي موولنارر. االمجرر سفيیرر االمؤؤتمرر سعاددةة لررئيیسس االررسمي بالتززكيیة  

 
 2016 عامم أأنن إإلى مشيیرراا االبيیوولووجيیة ااألسلحة بـإتفاقيیة االمتززاايیدد ااإلهھھھتمامم ااالفتتاحيیة إإلى كلمتهھ في االمنتخبب االررئيیسس لفتت ووقدد
 حضوورر على لمساعددتهھمم لألخصائيیيینن االررعايیة مستووىى ووأأنن كما .االثقة بناء إإجررااءااتت نظظامم االعائددااتت تحتت منن ااألكبرر االعدددد شهھدد

 ووإإيیررلندداا ووهھھھوولندداا ووفنلندداا أأستررااليیا ووكندداا ددوولل هھھھمم أأخصائي. وواالررعاةة40 منن أأكثرر حضرر بحيیثث مسبووقق غيیرر كانن االمؤؤتمرر
 وواالسالمم للعلوومم االددوولي ااألسبووعع هھھھوو ااألسبووعع هھھھذذاا بـأنن االمصاددفة إإلى االررئيیسس ااألووررووبي. ووأأشارر ااإلتحادد إإلى بـاإلضافة ووسوويیسرراا

وواالتنميیة. االسالمم أأجلل منن للعلوومم االعالمي االيیوومم هھھھوو االخميیسس يیوومم ووأأنن  
 

 )بالتفسيیرر متعلقة مع شررووحاتت(االددااخلي  وواالنظظامماالعملل٬،  ووبررنامج ااألعمالل جددوولل إإقرراارر تتضمنن االمتخذذةة االررسميیة االقررااررااتت
 منن عدددد تعيیيینن إإلى االددووليیة٬، باإلضافة االمنظظماتت ووإإسرراائيیلل) ووحضوورر غيینيیا(  مووقعة االغيیرر االددوولل حضوورر حوولل ووقررااررااتت
 االمؤؤتمرر نجاحح االصعبب منن وولكنن ٬،وومملة جافة ووكأنهھا تبددوو قررااررااتت االلجانن. هھھھكذذاا منن ووغيیررهھھھا االمؤؤتمرر لررئيیسس كنوواابب االمناصبب

االعمليیة. لشررعيیة تررسيیخ ددوونن منن ااإلستعررااضي  
 

  االمتحددةة ااألممم ررسائلل
 

 االددوولل قالل: "على االفيیدديیوو. ووقدد عبرر قصيیررةة موونن ررسالة كي بانن االسيیدد االمتحددةة لألممم االعامم ااألميینن االعامم٬، قدّدمم بالنقاشش االخووضض قبلل
 بـووقووعع بيیوولووجي يُینذذرر عاملل أليي االمتعّمدد ااإلططالقق بيیوولووجي"٬، مضيیفاً "أأنن هھھھجوومم أأيي منن االمتنامي االخططرر مع االتعاملل ااألططرراافف
 االكابووسس االسيینارريیوو هھھھذذاا ووقووعع منن االحدد على قددررتنا في ووااضحة ثغررااتت هھھھناكك ززاالل ال ٬،ذذلكك عالميیة. مع وواانسانيیة صحيیة كاررثة
 بحثهھا٬، محفززااً  يیجرريي االتي االمززددووجج ااالستخدداامم ذذااتت االمشاكلل ططبيیعة عنن أأيیًضا ووقووعهھ". ووتحددثث حالل ااالستجابة لهھ على ووقددررتنا
 ٬،جمعاء االبشرريیة على بالنفع يیعوودد االذذيي االحيیاةة علوومم في االتقددمم تعززيیزز كيیفيیة حوولل االحيیوويیة االمسألة على "معالجة ااألططرراافف االددوولل
خبيیثة." ألغررااضض ااستخدداامهھا منن االحمايیة تعززيیزز مع  

 
 تتمثلل االبيیوولووجيیة. ااألوولى ااألسلحة حظظرر جهھوودد في ثغررااتت أأرربع ووجوودد إإلى أأشارر االعامم وواالذذيي ااألميینن لووكيیلل كلمة االفيیدديیوو تلى ووقدد
 االددوولل منن االعدديیدد أأنن بـما في االتنفيیذذ هھھھي ااإلتفاقيیة. االثانيیة في ااألططرراافف االددوولل منن ددوولة ليیسوواا عشررةة تسع أأنن بحيیثث االشمووليیة بـعددمم
 منن االمستفاددةة االددررووسس في تبيینتت ااإلستجابة في ثغررةة هھھھي االثالثة االووططني. االثغررةة االمستووىى كاملًة على ااإلتفاقيیة بنوودد تططبقق لمم

ً  االثغررةة فهھي االرراابعة االثغررةة أأفرريیقيیا. أأما غرربب في اايیبووال فيیررووسس اانتشارر تجرربة  حظظرر إلتفاقيیة باالمتنانن االمؤؤسساتيیة٬، مدديینا
 منن أأسبووعانن ما كانن تساءلل إإذذاا ااألسلحة. ووقدد نززعع إإجررااءااتت منن بـغيیررهھھھا مقاررنة االتنفيیذذيي االجسمم كوونهھا االبيیوولووجيیة ااألسلحة



	  

االتقرريیرر االثاني منن ااجتماعع نووفمبرر للمؤؤتمرر االثامنن ااالستعررااضي. ووقدد تمم إإنتاجج هھھھذذهه االتقارريیرر لجميیع ااجتماعاتتهھھھذذاا هھھھوو   
 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/RC16-02.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. MENACSاالتقرريیرر بووااسططة شبكة تمم تررجمة هھھھذذاا   
٬، يیررجى ااالتصالل باآلنسة تيیارراا شعيیا على االبرريیددMENACSللمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل شبكة  ااإللكتررووني:   

.<tshaya@miis.edu>  

 منن االمؤؤلفة االتنفيیذذ ددعمم ووحددةة كانتت ما ووإإذذاا ٬،ااإلتفاقيیة تغططيیهھا االتي االقضايیا منن مجمووعة لمعالجة كافيیانن االسنوويیة ااالجتماعاتت
مناسباً.  ااإلتفاقيیة نشاططاتت لددعمم االمتبع االمالي االنمووذذجج كانن ما ووإإذذاا ٬،االمططلووبة االمهھامم لتنفيیذذ كافيیة أأعضاء ثالثة  
االعامم االنقاشش  

 
 نشررهھھھا االعررووضض سيیتمم أأوو االبيیاناتت االعامة. هھھھذذهه االجلسة في االعامة بالبيیاناتت لإلددالء ااألططرراافف للددوولل االفررصة االعامم االنقاشش يیؤؤمنن
 كلل االصباحح في االكلماتت تقدديیمم على توواالى ووقدد .تووززيیعهھا تمم حالل في االتنفيیذذ ددعمم ووحددةة قبلل لالتفاقيیة منن ااإللكتررووني االمووقع على
االسبعة)٬،  مجمووعة ددوولل عنن(ااالسكنددنافيیة)٬، االيیابانن  االددوولل ااإلنحيیازز)٬، آآيیسالندداا (عنن عددمم ددوولل عنن(االمجرر٬، فنززوويیال  منن

 كالً منن يیضمم ررسمي االذذيي االغيیرر JACKSNددوولل  اائتالفف عنن(االجماعي)٬، كندداا  ااألمنن معاهھھھددةة منظظمة ددوولل (عنن بيیالررووسيیا
 االعررااقق٬، االمملكةااألميیرركيیة٬، االسوويیدد٬، االمغرربب٬،  االمتحددةة االجنووبيیة٬، سوويیسرراا٬، وواالنرروويیج)٬، االوواليیاتت االيیابانن٬، أأستررااليیا٬، كندداا٬، كوورريیا

 ٬،االبررااززيیلل٬، إإسبانيیا كلل منن االكالمم على فتوواالتت االغددااء٬، فتررةة بعدد االمتحددةة. أأما االعرربيیة االمتحددةة٬، صرربيیا٬، االيیابانن٬، ووااإلماررااتت
موولددووفا٬، أأستررااليیا٬، فررنسا٬،  االررسوولي٬، االفيیليیبيینن٬، جمهھوورريیة بيیالررووسيیا٬، كووبا٬، االصيینن٬، االكررسي ٬،االنيیبالل٬، ررووسيیا٬، االكوويیتت٬، أألمانيیا

بلجيیكا٬، ماليیززيیا٬، وواالهھندد. ٬،ا٬، هھھھوولندداا٬، االمكسيیكك٬، باكستاننبلغارريی  
 

ً  ااُعلنن قدد عما كانن كبيیرر ااختالفف هھھھنالكك يیكنن عامم٬، لمم بشكلل ااألموورر٬، وولكنن منن االعدديیدد طُطررحتت  مووااقفف. ااالستثناء االووحيیدد منن سابقا
 عنن االحدديیثث االمبكرر منن وولكننوواالتكنوولووجيیة.  االعلميیة االتططووررااتت مررااجعة االتفصيیلي حيیالل مووقفهھا عنن االووفوودد بعضض بـتعبيیرر كانن

 حتى تمتدد االثالثاء ووقدد يیوومم سُتستكملل االكلماتت أأنن وويیبددوو ٬،قددموواا كلماتهھمم قدد فقطط االمتحددثيینن نصفف أأنن بـما االمشترركة االمووااضيیع
االالحقة. االيیووميیة االتقارريیرر إإلى االمشترركة االمووضووعاتت سيُیأّجلل االحدديیثث عنن ااألرربعاء. لذذلكك  

 
 بـتحدديي ااالستعررااضي االمؤؤتمرر أأعمالل ميیكووال٬، شّبهھ اايیستفانن االددوولة بـووززيیرر ممثلةً  ٬،فالمجرر ٬،باررززةة سماتت االكلماتت لبعضض ووكانتت
 ٬،فنززوويیال االمشارركة. بددووررهھھھا االمجرريیة للووفوودد االررئاسة منن كهھدديیة تقدديیمهھ تمم مجرريي. لهھذذاا ااختررااعع االشهھيیرر٬، ووهھھھوو ررووبيیكك مكعبب حلل
 تضمنتهھا االتي ااألسلحة حظظرر بـاتفاقيیة االمتعلقة االعناصرر ااألوولى٬، أأبررززتت للمررةة ااالنحيیازز عددمم ددوولل بـإسمم االكلمة قددمتت االتي
 لهھا هھھھي ااألوولى JACKSN ددوولل أأيیلوولل. كلمة شهھرر في عقددتت االتي ااإلنحيیازز عددمم ماررغرريیتا لددوولل جززرر االختاميیة لقمة االووثيیقة
 في االتعليیقاتت منن ااً عدددد ااثاررتت االمتحددةة االوواليیاتت كلمة منن ووااحددةة لووجستيیة. جملة ألسبابب ااالئتالفف هھھھذذاا نيیووززلندداا منن إإنسحابب منذذ

كلمة  على تشدديیدد وورروودد بـاإلتفاقيیة" (مع يُیِضرر لنن فإنّن هھھھذذاا ٬،االشهھرر هھھھذذاا إإجماعع إإلى االووصوولل في فشلنا "إإنن :ووهھھھي االمؤؤتمرر أأررووقة
 ااإلماررااتت االقاددمة في االحيیوويي لألمنن االووططنيیة االلجنة عنن تحددثتت االمتحددةة االمووززعع). ااإلماررااتت االعرربيیة االنصص في ووررددتت 'لنن' كما
 أأسبووعع قبلل ااالتفاقيیة إإلى اانضمامهھا منذذ لهھا ااألوولى كانتت االنيیبالل أأعوواامم. كلمة أأرربع عملل منن خالصة لبررنامج إإلى االووصوولل إإلى
فقطط.  

 
أأحددااثث جانبيیة  

 
 ددوورر تعززيیزز - فيیسباددنن عنوواانن 'عمليیة تحتت منن تنظظيیمم أألمانيیا كانن ااإلثنيینن. أأحددهھھھما يیوومم االغددااء ووقتت في جانبيیانن حددثانن ااُقيیمم

 االثامنن ااإلستعررااضي االمؤؤتمرر فهھمم :االمددني االمجتمع بـعنوواانن 'إإحاططة االشاملل'. ووااآلخرر االددمارر أأسلحة اانتشارر مكافحة في االصناعة
ااألسلحة'. نززعع 'دديیناميیاتت تنظظيیمم االبيیوولووجيیة'٬، منن ااألسلحة حظظرر إلتفاقيیة  
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