
  

  
  
  
  
  
  

  
  االتقريیرر  االثاني  الجتماعع  االدوولل  ااالطراافف

  االثالثاء    ٥  كانونن  ااألوولل  ٢۲٠۰١۱٧۷
  

    االرجوعع  لجنيیف:  ااإلفتتاحح  الجتماعع  االدوولل  ااألطراافف  لعامم  ٢۲٠۰١۱٧۷
  

  اافتتح  ااجتماعع  االدوولل  ااألطراافف  لعامم  ٢۲٠۰١۱٧۷  التفاقيیة  ااألسلحة  االبيیولوجيیة  وواالتكسيینيیة  لعامم  ١۱٩۹٧۷٢۲  (BWC  /BTWC)  صباحح  االيیومم  ااالثنيین
  مع  ررئيیس  ااالجتماعع  االسفيیر  االهنديي  أأمانديیب  سيینغ  جيیل.  كما  ااختتم  االمؤتمر  ااالستعرااضي  االثامن  في  ٢۲٥  تشريین  االثاني  /  نوفمبر  ٢۲٠۰١۱٦،
  فهذاا  يیعني  أأنن  هذهه  االفجوةة  االزمنيیة  بيین  ااالجتماعاتت  االرسميیة  التفاقيیة  ااألسلحة  االبيیولوجيیة  هي  ااألطولل  منذ  االمؤتمر  ااالستعرااضي  االثالث  في
  عامم  ١۱٩۹٩۹١۱.  ووكانن  أأقربها  ١۱١۱  شهراا  بيین  تعليیق  االمؤتمر  ااالستعرااضي  االخامس  في  ٧۷  كانونن  ااألوولل  /  دديیسمبر  ٢۲٠۰٠۰١۱  ووااستئنافه  في  ١۱١۱

    تشريین  االثاني  /  نوفمبر  ٢۲٠۰٠۰٢۲.
  كانن  هناكك  عددد  كبيیر  من  االمبعوثيین  في  االقاعة.  وومن  االدالئل  االوااضحة  على  ذذلك  أأنن  االطباعة  االمعتاددةة  لهذهه  االتقارريیر  االيیوميیة  قد  ااستنفدتت.

  
  ااإلجتماعع  ُفّصل  برسالة  من  ووكيیل  ااألميین  االعامم  لألمم  االمتحدةة  وواالممثل  االسامي  لشؤوونن  نزعع  االسالحح  إإيیزوومي  ناكاميیتسو  االذيي  أأشارر  إإلى  أأنن
ز   "االتحديیاتت  ااألمنيیة  االتي  تشكلها  االتهديیدااتت  االبيیولوجيیة  أأصبحت  أأكثر  تعقيیداا".  ووااقترحت  أأنن  ااتفاقيیة  ااألسلحة  االبيیولوجيیة  "لم  تعد  أأددااةة  ُمَركًَ
  عليیها  أأمنيیا  بشكل  صاررمم"  ،  ووأأنن  االحوااجز  االتقنيیة  االتي  تحولل  ددوونن  ااقتناء  ااألسلحة  االبيیولوجيیة  ُقلِّلت  ووأأنن  "االتنفيیذ  ليیس  كما  يینبغي  أأنن  يیكونن"

  بالنسبة  التفاقيیة  ااألسلحة  االبيیولوجيیة  وواالتداابيیر  ذذااتت  االصلة.  وولذلك  كانن  من  االمهم  بالنسبة  الجتماعع  االدوولل  ااألطراافف  "إإحراازز  تقدمم  في  االتوصل
  إإلى  تواافق  في  ااآلررااء  في  برنامج  ما  بيین  االدووررااتت  للسنوااتت  االمقبلة".  ووحثت  أأيیضا  االدوولل  ااألطراافف  على  االوفاء  بالتزااماتها  االماليیة  تجاهه  ااتفاقيیة

  ااألسلحة  االبيیولوجيیة.
  ووااتُّخذتت  عددد  من  االقرااررااتت  ااإلدداارريیة  وواالرسميیة،  مثل  ااعتمادد  جدوولل  ااألعمالل  ووبرنامج  االعمل،  ووتم  ااإلعالنن  في  ااالجتماعع  بأنن  أأسترااليیا  ووكنداا

  ووأألمانيیا  وواالهند  قد  قدمواا  عرضا  لرعايیة  ٢۲٠۰  خبيیراا  لحضورر  ااجتماعع  االدوولل  ااألطراافف  لتعزيیز  مشارركة  االدوولل  ااألطراافف  االناميیة.
  ووعقب  هذهه  ااإلجرااءااتت،  قدمم  االسفيیر  جيیل  بعض  االتعليیقاتت  ااالفتتاحيیة.  ووتحدثث  عن  "االفواائد  االهائلة"  االناشئة  عن  االتطوررااتت  االعلميیة

  وواالتكنولوجيیة،  ووأأشارر  إإلى  أأنن  هذهه  االتطوررااتت  تشكل  أأيیضا  مخاطر  يیجب  تقيیيیمها.  ووهناكك  حاجة  إإلى  "حواارر  ووااسع  االنطاقق"  ألنن  االبلداانن  لديیها
  "أأنظمة  متبايینة  وو  إإددااررةة  بحوثث".  ووأأعربب  عن  قلقه  إإززااء  االتآكل  االحالى  للقواانيین  فى  ميیادديین  أأخرىى  حيیث  "ااستخدمت  عواامل  االحربب  االكيیميیائيیة
  مؤخراا  فى  االصرااعاتت"،  مشيیراا  إإلى  أأنن  ااتفاقيیة  حظر  ااألسلحة  االبيیولوجيیة  "ليیست  في  معزلل  عن  هذهه  االتطوررااتت  حيیث  أأنن  االمعايیيیر  االمتعلقة
  باألسلحة  االبيیولوجيیة  وواالكيیمائيیة  قد  لوحظ  أأنها  عاددةة  ماتكونن  فى  ااقتراانن  ززمني'.  ووأأعربب  عن  قلقه  إإززااء  إإمكانيیة  حيیاززةة  ووااستخداامم  ااألسلحة

  االبيیولوجيیة  من  قبل  جهاتت  غيیر  حكوميیة،  بما  في  ذذلك  االجماعاتت  ااإلررهابيیة،  ووأأشارر  إإلى  أأنن  ااتفاقيیة  ااألسلحة  االبيیولوجيیة  لها  "ددوورر  حاسم"  في
    ضمانن  عدمم  حدووثث  مثل  هذاا  ااالستخداامم  أأبداا.

  
  ووفي  نهايیة  ااإلجرااءااتت  االرسميیة  االيیومم،  عمم  االرئيیس  مذكرةة  مساعدةة  (كوثيیقة  CRP.1)  جمعت  من  االمقترحاتت  االمقدمة  إإلى  االمؤتمر

  ااالستعرااضي  االثامن  من  أأجل  تيیسيیر  االمناقشة  في  ااأليیامم  االقاددمة.
  

  االمناقشة  االعامة  /  االبيیاناتت  االعامة
  تم  تناوولل  االجزء  ااألكبر  من  ااإلجرااءااتت  االرسميیة  االيیومم  مع  بيیاناتت  عامة  في  ما  يیعرفف  بـ  "االمناقشة  االعامة".    ووُقّدمت  االبيیاناتت  حسب  االترتيیب

  االتالي:  فنزوويیال  (بالنيیابة  عن  بلداانن  عدمم  ااالنحيیازز)،  وواالفلبيین  (بالنيیابة  عن  رراابطة  أأمم  جنوبب  شرقق  آآسيیا)،  ووأألمانيیا،  ووجنوبب  أأفريیقيیا،  ووررووسيیا،
  ووباكستانن،  ووااسترااليیا،  وواالصيین،  وواالمغربب،  ووإإيیطاليیا،  ووفرنسا،  كوستارريیكا،  ووهنغارريیا،  ووإإندوونيیسيیا،  ووسويیسراا،  ووتايیلند،  ووإإسبانيیا،  ووفنلنداا،
  وواالسويید،  ووكوبا،  ووتركيیا.  ووااستمر  تقديیم  االبيیاناتت  بعد  االغدااء  على  االنحو  االتالي:  جمهورريیة  كورريیا  وواالنروويیج  وونيیبالل  ووااليیابانن  ووأأذذرربيیجانن

  



  وواالعرااقق  ووكنداا  ووسلوفاكيیا  ووماليیزيیا  ووبلغارريیا  ووبنما  وواالفلبيین  ووكاززااخستانن  ووبلجيیكا  ووصربيیا  وواالجزاائر  ووهولنداا  وواالبرااززيیل  وواالهند  ووبيیروو
  ووأأووكراانيیا،  االنمسا،  ااألررجنتيین،  التفيیا،  شيیلي،  بيیالررووسس،  سريي  النكا،  االكاميیروونن،  باررااغواايي،  اايیرلنداا،  ووكولومبيیا  ووبولنداا.  ووفى  نهايیة  االيیومم،

    ماززاالل  هناكك  تسعة  ووفودد  فى  االقائمة  لم  يیتكلمواا  بعد،  بما  فى  ذذلك  إإيیراانن  ووفنزوويیال.
  ووهذاا  االعددد  االمميیز  من  بيیاناتت  االمناقشة  االعامة  أأكثر  مما  هو  معتادد  عليیه  في  االيیومم  ااالفتتاحي  الجتماعع  االدوولل  ااألطراافف  -  ووكانن  هناكك  بيیانانن
  جماعيیانن  وو  ٥٢۲  بيیانا    فردديیا  من  االدوولل  ااألطراافف  -  ووهذاا  مؤشر  إإيیجابي  على  أأهميیة  ااجتماعع  االدوولل  ااألطراافف.  ووبالمقاررنة،  فقد  كانن  هناكك
  بيیانانن  جماعيیانن  وو  ٣۳٨۸  بيیانا  فردديیا  من  االدوولل  ااألطراافف  يیومم  ااالثنيین  من  ااجتماعع  االدوولل  ااألطراافف  في  عامم  ٢۲٠۰١۱٥  مع  االمنظماتت  االدووليیة

  وواالمنظماتت  غيیر  االحكوميیة  االتي  عقدتت  حتى  يیومم  االثالثاء.  ووكانن  هناكك  بيیانانن  جماعيیانن  وو  ٣۳٤  تقريیراا  من  االدوولل  ااألطراافف  في  يیومم  ااالثنيین  من
  ااجتماعع  االدوولل  ااألطراافف  لعامم  ٢۲٠۰١۱٤  ثم  أأعقبتها  بيیاناتت  االمنظماتت  غيیر  االحكوميیة.  ووأأصدررتت  االدوولل  ااألطراافف  ستة  بيیاناتت  فردديیة  عامة  أأخرىى
  يیومم  االثالثاء  أأعقبتها  بيیاناتت  من  منظماتت  ددووليیة.  وولم  يیعقد  أأيي  ااجتماعع  للدوولل  ااألطراافف  في  عامم  ٢۲٠۰١۱٦  ألنه  كانن  عامم  االمؤتمر  ااالستعرااضي.
  ووأأحد  أأسبابب  ااستيیعابب  هذاا  االعددد  االكبيیر  من  االبيیاناتت  في  ااجتماعع  االدوولل  ااألطراافف  هو  أأنن  االعديید  من  االوفودد  قدمت  نسخًا  مختصرةة  من  بيیاناتها

.<http://www.unog.ch/bwc>    شفهيیا،  وواالنسخ  االكاملة  ُقّدمت  كتابًة  للنشر  على  موقع  ووحدةة  ددعم  االتنفيیذ    
  

  وويیبدوو  أأنن  هذاا  هو  أأوولل  بيیانن  جماعي  أأددلت  به  رراابطة  أأمم  جنوبب  شرقي  آآسيیا  في  إإطارر  ااتفاقيیة  ااألسلحة  االبيیولوجيیة،  على  االرغم  من  أأنن  أأنشطة
  رراابطة  أأمم  جنوبب  شرقق  آآسيیا  قد  سّجلت  في  بيیاناتت  ووطنيیة  في  ااجتماعاتت  سابقة.  إإنن  بيیانن  أأذذرربيیجانن  هو  ااألوولل  لها  منذ  عامم  ٢۲٠۰١۱١۱  وو  له  أأهميیة
  خاصة  ألنن  من  االمتوقع  أأنن  تحل  أأذذرربيیجانن  مكانن  فنزوويیال  بصفتها  االجهة  االمنسقة  لحركة  عدمم  ااالنحيیازز  في  عامم  ٢۲٠۰١۱٩۹.  إإنن  بيیانن  باررااغواايي

    هو  ااألوولل  لها  في  االجلسة  االعامة  التفاقيیة  ااألسلحة  االبيیولوجيیة.
  

  ووررحبت  ووفودد  كثيیرةة  بانضمامم  ددوولة  سامواا  التفاقيیة  ااألسلحة  االبيیولوجيیة  ليیصبح  عددد  ااألعضاء  ١۱٧۷٩۹.  وومّثل  سامواا  في  قاعة  ااالجتماعع  االسيید
    هونن.  ليیمي  تايیفو  عضو  االبرلمانن،  ووززيیرةة  معاوونة  للمواارردد  االطبيیعيیة  وواالبيیئة.

  
  ووفي  االتعليیقاتت  على  نتائج  االمؤتمر  ااالستعرااضي  االثامن،  كانن  االوصف  ااألكثر  شيیوعا  هو  "خيیبة  ااألمل"،  ووأأتى  بعدهه  "االندمم".  وولم  تصدرر  أأيیة
  بيیاناتت  يیومم  ااالثنيین  ددعما  الستمراارر  عمليیة  ما  بيین  االدووررااتت  ددوونن  ووجودد  عنصر  عمل  موضوعي.  ووأأشارر  بيیانن  حركة  عدمم  ااالنحيیازز  إإلى  ووجودد
  برنامج  عمل  فيیما  بيین  االدووررااتت،  ووأأكد  من  جديید  ررغبته  في  ووجودد  نظامم  للتحقق  من  خاللل  صك  ملزمم  قانونا.  [بعد  ااالنتهاء  من  ااإلجرااءااتت
  االرسميیة  لهذاا  االيیومم،  نشرتت  "نسخة  مسبقة"  من  ووررقة  عمل  حركة  عدمم  ااالنحيیازز  بشأنن  برنامج  ما  بيین  االدووررااتت  على  االموقع  االشبكي  لوحدةة
  ددعم  االتنفيیذ.  ووتركز  هذهه  االوررقة  تركيیزاا  خاصا  على  ااألعمالل  فيیما  بيین  االدووررااتت  االتي  يیمكن  ااالضطالعع  بها  فيیما  يیتعلق  بالماددةة  االعاشرةة.]
  ووأأشاررتت  ووفودد  عديیدةة  إإلى  ووررقة  عمل  (WP.10)  من  قبل  االدوولل  االثالثث  االودديیعة  التفاقيیة  ااألسلحة  االبيیولوجيیة  (ررووسيیا  وواالمملكة  االمتحدةة
  وواالواليیاتت  االمتحدةة  ااألمريیكيیة)    وواالتي  تضمنت  عناصر  محتملة  لبرنامج  عمل  فيیما  بيین  االدووررااتت.  ووناقشت  كوبا  ووررقتها  (WP.8)  وواالتي

  ووصفت  فيیها  مجموعة  محتملة  مختلفة  االعناصر.
  

  ووبما  أأنن  االمساحة  محدووددةة  في  هذاا  االتقريیر  االيیومي،  فإنن  موااصلة  االمناقشة  االعامة  ستستمر  في  االتقارريیر  االيیوميیة  االقاددمة.
  

  ااألحدااثث  االجانبيیة
  ووكانن  هناكك  حدثانن  جانبيیانن  في  ووقت  االغدااء  يیومم  ااالثنيین.  ووااحد،  االذيي  عقدته  ااآلالتت  االمهندسة  ووررااثيیا  االدووليیة  االتنافسيیة  (إإيیجيیم)،  ووكانن  بعنواانن
  "حمايیة  االتكنولوجيیاتت  االحيیويیة  االمتقدمة  في  االمجالل:  برنامج  إإيیجيیم  للسالمة  ووااألمن".  ووكانن  ااالجتماعع  ااآلخر  وو  االذيي  عقدته  ماليیزيیا  وواالواليیاتت

  االمتحدةة  ااألمريیكيیة  جلسة  مختصرةة  عن  ووررشة  عمل  عقدتت  في  جنيیف  قبل  أأسبوعع  من  ااجتماعع  االدوولل  ااألطراافف.  ووبعد  ااختتامم  ااإلجرااءااتت
  االرسميیة،  عقدتت  ررووسيیا  جلسة  مختصرةة  بشأنن  االمؤتمر  االدوولي  االمعني  باألمن  االبيیولوجي  وواالذيي  عقدته  في  سوتشي  في  تشريین  االثاني  /

  نوفمبر.
    

/http://bwc1972.org    يی    مكن  االعثورر  على  بقيیة  االتقارريیر  االيیوميیة  االمترجمة  على  االموقع  اااللكترووني  

  هذاا  هو  االتقريیر  االثاني  من  ااجتماعع  االدوولل  ااألطراافف  التفاقيیة  حظر  ااألسلحة  االبيیولوجيیة  وواالذيي  يیعقد  في  االفترةة  من  ٤  إإلى  ٨۸  كانونن  ااألوولل/  دديیسمبر  ٢۲٠۰١۱٧۷  في  جنيیف.    ووقد  تم
  إإنتاجج  ھذذهه  االتقارريیر  لجميیع  ااجتماعاتت  ااتفاقيیة  ااألسلحة  االبيیولوجيیة  االّرسميیة  منذ  اانعقادد  االمؤتمر  ااالستعرااضي  االساددسس  في  عامم  ٢۲٠۰٠۰٦  من  قبل  مشرووعع  منع  ااألسلحة

.http://www.cbw-events.org.uk/RC16-14.pdf  وو  http://www.bwpp.org  ووهي  متوفرةة  عبر  (BWPP)  االبيیولوجيیة  
  تم  ااعداادد  االتقارريیر  من  قبل  رريیتشارردد  غوثريي  (Richard  Guthrie)  وويیمكن  ااإلتصالل  به  عبر+  41  76  507  1026    ااوو

.<richard@cbw-events.org.uk>  
    

  تم  ترجمة  هذاا  االتقريیر  بوااسطة  شبكة  MENACS  االمتخصصة  بشؤوونن  مرااقبة  أأسلحة  االدمارر  االشامل  في  االشرقق  ااالووسط.
jnasr@miis.edu  :يیرجى  ااالتصالل  بجويي  نصر  على  االبريید  ااإللكترووني  ،MENACS  للمزيید  من  االمعلوماتت  حولل  شبكة  

http://bwc1972.org/
http://bwc1972.org/
http://bwc1972.org/

