
 
 
 

 
 

للمؤؤتمرر ااالستعررااضي االثامنن االثامنن يیرراالتقرر  
٢۲٠۰١۱٦نووفمبرر  ١۱٦ ااالرربعاء  

 
 
 

 االمززيیدد منن االجلساتت حوولل االقضايیا متعددددةة االجوواانبب: االماددةة االسابعة وواالتططبيیقق.
 
بإعالنن عقدد جلسة قصيیررةة للجنة االجامعة حتى يیتسنى لهھا  االبيیوولووجيیة ستعررااضي إلتفاقيیة حظظرر ااألسلحةااليیوومم االسابع منن االمؤؤتمرر ااال أأبدد

للمررااجعاتت لكلل منن موواادد االووقتت إلنهھاء االقررااءةة االثانيیة  ااإلتفاقيیة  ماددةةً   جلساتت حوولل االقضايیا متعددددةة االجوواانبب االمقررررةة٬، ااألمرر االذذيي قبلل اال ماددةة 
االجدديیدد للمررحلة االقاددمة منن ااألعمالل. نن ررئيیسس االلجنة االجامعة٬، االسفيیرر ااأللماني ميیشائيیلل بيیوونتيینوو٬، منن جمع االنصصمكّ سيیُ   

 
جلساتت مغلقة٬، يیسمح فقطط  االمتبقيیةاعتبارر جلساتت االلجنة االجامعة ببقق اانعقادد جلسة نقاشش حوولل ووضع ااالجتماعاتت٬، حيیثث ااتخذذ قرراارر ووسُ 

أأنهھا مفتووحة لجميیع لووفوودد االددوولل ااألططرراافف حضووررهھھھا. أأما بالنسبة للجلساتت حوولل االقضايیا متعددددةة االجوواانبب فقدد ااعتبررتت جلساتت ررسميیة٬، أأيي 
االووفوودد االمشارركة في االمؤؤتمرر ااإلستعررااضي.  

 
االلجنة االجامعة   

 
ُعقددتت جلسة االلجنة االجامعة االمغلقة في االصباحح ووااستمررتت لحوواالي ساعة. ووتناوولتت االجلسة آآخرر االموواادد االمتبقيیة في جددوولل أأعمالل االليیلة 

عتبارر ااالختالفاتت االناتجة عنن االقررااءةة االثانيیة. ووحسبب تجارربب االمررااتت خذذ بعيینن ااالمم جمع نصص جدديیدد ليیؤؤاالسابقة لـ"االقررااءةة االثانيیة". ووسيیت
االسابقة٬، فإنن منن االمررجح أأنن تتمم مشاووررااتت غيیرر ررسميیة خاللل عمليیة جمع االنصص.  

 
االجلساتت حوولل االقضايیا متعددددةة االجوواانبب  

 
ستعررااضي٬، االسفيیرر االهھنغارريي حيیثث سلمّم ررئيیسس االمؤؤتمرر ااال االثالثاءظظهھرر يیوومم قبلل االبددأأتت أأوولل االجلساتت حوولل االقضايیا متعددددةة االجوواانبب 

موولنارر٬، ررئاسة االجلسة للسفيیررةة االفررنسيیة أأليیسس جيیتوونن كميّیسررةة لشؤؤوونن االماددةة االسابعة.  يجووررج  
 

ددةة ووعّبرر عدددد منن االووفوودد٬، مستخددميینن لهھجاتت متفاووتة االشددةة٬، عنن أأهھھھميّیة االسررعة في االكشفف عنن ااألمررااضض ووتقيیيیمم أأثرر االووضع وواالبعثث االمساع
ااإلنسانيیة االالززمة٬، مؤؤكدديینن على أأهھھھميیة االقددررااتت االووططنيیة االفّعالة في ااتمامم مثلل هھھھذذهه االمهھامم مما يیجعلل بناء االقددررااتت ووااإلمكاناتت في هھھھذذهه 

طط االددفاعع ااألوولل في مجابهھة نشرر سوويیسرريي أأنن ااإلمكاناتت االووططنيیة هھھھي خاالمجاالتت يیررتبطط بعالقة مباشررةة بالماددةة االسابعة. ووأأشارر االووفدد اال
دد في حيینن قالتت فنززوويیال ووددوولل عددمم ااإلنحيیازز بأنن االمساعددةة االسرريیعة حسبب االماددةة االسابعة مستووَجَبة قانوونيیاَ. ووفي هھھھذذاا االمتعمّ  ااألمررااضض

قيیقي لمووضووعع االمماررسة االعمليیة للمساعددةة االسرريیعة خاللل ااجتماعاتت ما بيینن حاالصدددد٬، أأشاررتت أأفرريیقيیا االجنووبيیة بأنهھ لمم يیكنن هھھھناكك أأيي نقاشش 
. ووبقيیتت مسألة تحدديیدد WP.34االسابعة٬،  ةةووء على جوواانبب منن ووررقة االعملل االتي تقددمتت بهھا حوولل تططبيیقق االمادداالضّ تت ططَ االددووررااتت ووسلَّ 

االمساعددااتت ااإلنسانيیة قبلل تحدديیدد االضررووررةة منن قبلل مجلسس أأمنن ااألممم االمتحددةة. ووأأثاررتت  تووفيیررااإلجررااءااتت قيیدد االنقاشش٬، باإلضافة إإلى مسألة 
ً  مسألة َتووّفرر االموواارردد أأوو  ااألسلحة حظظرر ووقق ااإلئتمانن االططووعي االتابع لمنظظمةددللتدداابيیرر في االمنظظماتت االمشابهھة٬، مثلل صنعددمهھا ووصفا

االكيیميیائيیة. ووأأُبررززتت االحاجة إإلى االتنسيیقق مع االمنظظماتت االددووليیة االمتعددددةة وواالتي لهھا ااختصاصاتت ذذااتت صلة مثلل منظظمة االصحة االعالميیة 
ة عندد ااستددعاء ااألمرر. ووأأّكدد االووفدد االررووسي االحاجة إإلى ااإلمكاناتت االتقنيیة على وواالززررااع ااألغذذيیة االحيیوواانن وومنظظمة لصحة االعالميیة وواالمنظظمة

ااألررضض منن خاللل ااقتررااحهھا لووحددااتت متنقلة للططبب االحيیوويي.   
 

نشاء قاعددةة بيیاناتت للمسائلل االمتعلقة بالماددةة االسابعة (وواالتي ستتبع خططى قاعددةة بيیاناتت االمساعددةة رر عدددد منن االووفوودد عنن ددعمهھمم لفكررةة إإعبّ 
. ووقدد PC/WP.7وواالتعاوونن وواالمتعاررفف عليیهھا بقاعددةة بيیاناتت االماددةة االعاشررةة) االمقتررحة في ووررقة االعملل االمقددمة منن قبلل فررنسا وواالهھندد٬، 

سابقة في تططبيیقق االمسائلل حوولل قاعددةة بيیاناتت االماددةة االعاشررةة. ووااقتررحتت االعدديیدد منن نوّوهھھھتت بعضض االووفوودد على ضررووررةة االتعلمم منن االددررووسس اال
االددووررااتت االقاددمة. بيیننجلساتت ماكلل  أأعمالل جددوولل فياالووفوودد أأنن تووضع االماددةة االسابعة   

 
 ُ ااإلستشاررااتت في هھھھذذاا نهھا ستتابع وولي إإلى تفعيیلل هھھھذذهه االماددةة أأووشكررتت االسفيیررةة جيیتوونن االووفوودد على مالحظظاتهھمم ووأأشاررتت إإلى ااإلهھھھتمامم االذذيي أأ

.ائلل االتططبيیقق إإلى االسفيیرر بيیوونتيینوواالصدددد٬، ثمم سلّمتت ددوورر االررئاسة كميّیسرر لمس  



	  

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

http://www.bwpp.orgووهھھھي متووفررةة عبرر  (BWPP) االبيیوولووجيیة   
.http://www.cbw-events.org.uk/RC16-08.pdfوو   

ااوو  1026 507 76 41+وويیمكنن ااإلتصالل بهھ عبرر) Richard Guthrieتمم ااعدداادد االتقارريیرر منن قبلل رريیتشارردد غووثرريي (  
>richard@cbw-events.org.uk.<  

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

.<tshaya@miis.edu>  

 
تمم إإبرراازز االنططاقق االووااسع ألنشططة االتططبيیقق مع ااإلشاررةة إإلى ااإلختالفاتت بيینن االددوولل ووأأعرربتت بعضض االووفوودد عنن االحاجة لبناء االقددررااتت في هھھھذذاا 

االمجالل.  
 

ً فهھوو اليیززاالل يیمثلل  ااثمانيینن تقرريیررقالتت ووحددةة ددعمم االتططبيیقق أأنهھا ااستلمتت  ً قيیاسيیا منن االددوولل  44%لتدداابيیرر بناء االثقة٬، ووررغمم كوونهھ ررقما
ددتت ددقدد تثيیرر االشكووكك. ووتع وولكنهھاااألططرراافف. ووتمتت ااإلشاررةة إإلى بعضض االتناقضاتت في هھھھذذهه االتقارريیرر االتي قدد تكوونن ناتجة عنن ططرريیقة تجميیعهھا 

ووبعضض االمالحظظاتت حوولل ززيیاددةة االشفافيیة منن خاللل جعلل هھھھذذهه (CBMs) مططالباتت االووفوودد لززيیاددةة مررااحلل تقدديیمم تقارريیرر تدداابيیرر بناء االثقة 
ددااةة إإلكترروونيیة لهھذذاا االغررضض٬، ااألمرر االذذيي أأجررااءااتت تقدديیمم االتقارريیرر عنن ططرريیقق تططوويیرر ما تمتت ااإلشاررةة إإلى ضررووررةة تسهھيیلل اااالتقارريیرر علنيیة. ك
.لهھي االمؤؤتمرر ااإلستعررااضي االساددسس وولكنن ددوونن تخصيیصص االموواارردد االالززمة كانن قدد ااقتررحح ف  

 
عمليیة إإستعررااضض  تمم عقدد ستة ااختباررااتت للثقة على نهھج هھااقتررحتت بعضض االتدداابيیرر االططووعيیة لتعززيیزز االثقة في االتقيّیدد٬، حيیثث أأشاررتت فررنسا أأن

منهھا ووأأشاررتت بأنن ووفددهھھھا ال يیملكك االصالحيیة لقبوولل مثلل جماعع على االغررضض تططووررتت ددوونن اا ااالنشططةااألقرراانن. ووااقتررحتت االهھندد أأنن مثلل هھھھذذهه 
ضافف ووعيیة بتجارربهھمم ااإليیجابيیة فيیهھا. ووأأمنن االمشارركيینن في االنشاططاتت االطط هھھھذذهه االنشاططاتت إإّال أأنهھا ال ترريیدد أأنن تفضهھ بشكلل قططعي. أأشادد عدددد

تنتهھج بقيیة االددوولل نفسس االنهھج. ااقتررحتت أأيي تووقع أأنن  ككة في االمشارركة باألنشططة االططووعيیة ددوونن أأنن يیكوونن هھھھنالعضض أأنن لددىى االددوولل االحرريیّ باال
إإنن االتدداابيیرر االططووعيیة قدد تؤؤدديي إإلى شعوورر ززاائفف باألمانن. ووأأشارر عدددد منن االددوولل تفضيیلهھا للتنفيیذذ في سيیاقق صكك شاملل ووملززمم  بقوولهھا كووبا

ووء ااستخدداامم االعلوومم االحيیوويیة.ووتمم االتأكيیدد على ددوورر قووااعدد االسلووكك كأددااةة إإضافيیة لتقليیلل إإمكانيیة س قانوونيیا لتعززيیزز ااالتفاقيیة.   
 

ووالتت٬، أأشارر االسفيیرر بيیوونتيینوو أأنهھ ما يیززاالل على الئحتهھ عدددد منن االمشارركيینن االررااغبيینن بالمددااخلة ووأأنن االنقاشش حوولل االقضايیا اافي نهھايیة االمدد
متعددددةة االجوواانبب سيیتابع في يیوومم ااألرربعاء.  

 
ااالجتماعاتت االجانيیبة  

 
ااجتماعاتت جانبيیة منن قبلل منتددىى مشرّرعي ااألمنن االحيیوويي ااألووررووبيیيینن وواالددنمارركك٬، بعنوواانن عقددتت في فترر االظظهھيیررةة منن يیوومم االثالثاء ثالثة 

 االتحقيیقاتت وواالعدداالة وومكتبب االجرريیمة ألبحاثث ااألقاليیمي االمتحددةة ااألممم وومنن قبلل معهھدد ""االتقنيیاتت االالمادديیة ذذااتت ااإلمكانيیة لإلستخدداامم االمززددووجج٬،
دّدةة االمخاططررةة االناشئة وواالمستقبليیة في مجالل االعلوومم االحيیاتيیة: االشبكة االددووليیة للتقنيیاتت فهھمم وواالتخفيیفف منن حِ االااألمرريیكي٬، بعنوواانن " االفيیددرراالي
االبيیوولووجيیة: مباددررااتت  وومنن قبلل ااألكادديیميیة ااألمرريیكيیة االووططنيیة٬، بعنوواانن "ااإلستشاررااتت االعلميیة االمتعلقة بإتقاقيیة حظظرر ااألسلحة "االحيیوويیة٬،

ررةة لهھذذاا ااألسبووعع.ااالجتماعاتت يیكتملل عدددد ااالجتماعاتت االجانبيیة االمقررّ شيیبب ووأأعضائهھا". ووبانتهھاء هھھھذذهه تنررإإنتررأأكادديیمي بارر  
 

mailto:richard@cbw-events.org.uk

