
                    
 

 التقریر الثالث الجتماع الدول األطراف لعام ٢٠١٧
 األربعاء ٦ كانون األول ٢٠١٧

 
 

  ختام النقاش العام وبدء تبادل وجهات النظر
 

الثالثاء- الثاني- لیومه ( 1972BWC/ BTWC) والسموم البایولوجیة االسلحة حظر التفاقیة 2017 االطراف الدول اجتماع                 استمر
انتقل بعدها حكومیة. غیر ومنظمات دولیة هیئات من بیانات تلتها ثم من الوفود، بها ادلیت التي للبیانات االجمالي العدد مع عام                       بنقاش

 االجتماع الى تبادل االراء في اطار البند 6 من جدول االعمال.
في الثامن. االستعراض مؤتمر في ایران دولة وفد لعبه الذي الخاص الدور الى بالنظر الیوم لهذا توقعا االكثر هو ایران بیان یكون                        ربما
بشكل هادئة القاعة كانت ببیانها ایران ادلت حین لكن القاعة في جانبیة محادثات من ضوضاء هناك تكون ببیان االدالء حین                      العادة،

 ملحوظ.
 في نهایة الیوم اعلنت وحدة دعم التنفیذ (ISU) للمجتمعین بانه قد تم تقدیم 22 ورقة عمل حتى االن.

 
 نقاش عام / بیانات عامة

 
بوركینا نیجیریا، المكسیك، من: الترتیب وحسب قدمت عامة وبیانات عام نقاش تضمن الصباح في الرسمیة االجراءات من االكبر                    الجزء
یصل وبهذا غانا. المتحدة، المملكة سویسرا، ایلسیلفادور، مینامار، انغوال،جورجیا، السودان، كرغستان، ایران، بوتان، فنزویال،                فاسو،
العامة الجلسة في االولى تعتبر التي وسویسرا وایلسیلفادور بوتان من بیانات الى اضافة یومین في بیان 67 الى الفردیة البیانات                      عدد
االسلحة حظر منظمة التالي: بالترتیب دولیة منظمات من بیانات الى باالستماع االجتماع استمر البایولوجیة. االسلحة حظر                  التفاقیة
معهد ،(ISTC) والتكنولوجیا للعلوم الدولي المركز ،(WHO) العالمیة الصحة منظمة ،(EU) االوربي االتحاد ،(OPCW)                الكیمیاویة
) االحمر للصلیب الدولیة اللجنة ،(OIE) الحیوان لصحة العالمیة المنظمة ،(UNICRI) والعدالة الجریمة لبحوث االقالیمي المتحدة                 االمم
وستقوم البیانات من نسخ بتقدیم سبق من كل قام حیث (CARICOM) الكاریبي المجتمع الجنائیة، للشرطة الدولیة المنظمة ،(ICRC                  

http://www.unog.ch/bwc :وحدة دعم التنفیذ بوضعها على الموقع االلكنروني التفاقیة حظر االسلحة البایولوجیة 
المستقبلیة الیومیة التقاریر في اكبر مساحة هناك یكون ان ونامل مناقشته یمكن ما من تحد المساحة محدودیة لكن واسعا العام النقاش                       كان

 للعودة الیها.
االسلحة حظر اتفاقیة ان اسل نزیري محسن السفیر اقترح حیث البلد، هذا وفد تفكیر كیفیة حول واضحة دالالت ایران بیان                      اعطى
وتحاول التعمل االنفرادیة ان واضاف االتفرادیة، قبل من دائم بشكل تضعف الدولي واالمن السالح لنزع مركزیة كاداة                   البایولوجیة
وبالتالي الحالي. عالمنا في مستحیلة بل فقط مقبوال لیس وهو وطني تنفیذ مجرد لتكون باالساس القانونیة الدولیة المعاهدة هذه                     اخضاع
نظام الى كبیرة بصورة اقرب المستقلة القانونیة المعاییر اصبحت و الدولي للقانون االساسیة للمبادئ واكبر اكبر ازدراء نرى                    سوف
الجلسات مابین عملیة بتفاصیل یتعلق وفیما االمریكیة. المتحدة الوالیات هي االنفرادیة التعلیقات ان الواضح من وطني. وقانوني                   سیاسي
المشترك التفاهم وتعزیز لمناقشة االطراف الدول اجتماعات من والهدف التفویض اساس كان 2003 عام منذ انه مایلي: ایران                    ذكرت
القادمة التنفیذ دعم لوحدة الرئیسي التفویض بمثابة یبقى ان ینبغي الرئیسي التفویض هذا ان ونؤمن معینة. مواضیع في الفعال                     والعمل
حركة بیان واشار االتفاقیة. یعزز ان یمكن الوفود بعض اقترح كما التفویض هذا تجاوز بان مقتنعین لسنا ونحن العالقة. ذات                      واجتماعاتها
التفاهم وتعزیز لمناقشة انها على 2011 في السابع االستعراض مؤتمر من الجلسات مابین تفویض الى االثنین یوم االنحیاز                    عدم

 المشترك والعمل الفعال... لهذه االمور المعرفة من اجل ادراجها في برنامج مابین الجلسات الجتماع الدول االطراف.
 

 بیانات المنظمات الغیر حكومیة
 

http://www.unog.ch/bwc


 

الشراكة من: بینات ذلك واعقب واالفراد حكومیة الغیر المنظمات من عدد ایده مشترك ببیان اسبقت قد حكومیة الغیر المنظمات بیانات                      ان
مركز البایولوجیة، السالمة لرابطات الدولي االتحاد برادفورد، جامعة ، والتدریب والمعلومات التحقق بحوث مركز االكادمیین،                 بین
بحوث مجموعة فولتا، فوندازیون الندو شبكة الصحي، لالمن هوبكنز مركز تیانجین، جامعة في البایولوجیة السالمة واستراتیجیة                  بحوث
للسالم لون تعزیز الدولیة، كرستي باكس لندن، جامعة ماساشوسیتس، لویل جامعة هامبورغ، جامعة في البایولوجیة االسلحة                  مراقبة
الموقع على بوضعها التنفیذ دعم وحدة وستقوم البیانات من نسخ بتقدیم حكومیة الغیر المنظمات من سبق من كل قام حیث للنساء.                       واالمن

 االلكنروني التفاقیة حظر االسلحة البایولوجیة.
 

 تبادل وجهات النظر
 

في توافق الى التوصل بنیة القادم االستعراضي للمؤتمر السابقة للفترة وعملیة جوهریة ومسائل قضایا حول النظر وجهات تبادل                    كان
هو االطراف الدول اجتماع في تحدث ان سبق قد یكن لم والذي الكلمة اخذ الذي الوحید الوفد وكان الجلسات، مابین عملیة بشان                        االراء

 االردن.
 

الدول االمریكیة- المتحدة والوالیات المتحدة والمملكة روسیا قبل من المحتملة بالعناصر المتعلقة الورقة الى التدخالت من العدید                   واشارت
WP.8 كـ تظهر التي المحتملة العناصر على كوبا ورقة WP.10 كـ تظهر التي البایولوجیة- االسلحة حظر التفاقیة الودیعة                    الثالث
اقترح االطراف. الدول اجتماع ضمن للنقاش كقالب الستعماله الجلسات بین مشتركا یكون ان یمكن ما بشان االنحیاز عدم دول                     وورقة
لیس الودیعة الدول مثلما خاص وضع لدیها لیس بانها WP.10 ان ایران واقترحت كواحدة تؤخذ ان یجب الثالثة االوراق هذه ان                       البقیة

 لدیها دور معین للتعامل مع مواد االتفاقیة، فالورقة اذن ببساطة انتجت من قبل ثالث دول اطراف.
 

في یجري كان االراء تبادل و بنائیة یلهجة كانت التدخالت ان الى اشار الهند من غیل سین اماندیب السفیر االطراف الدول اجتماع                        رئیس
 جو متناغم.

 
 أحداث جانبیة

 
عقد والذي البایولوجي واالحتواء البایولوجیة العلوم مجال في التقدم حول كان االول الثالثاء، یوم في صباحي بفطور حدثین هناك                     كان
والصناعة العلوم حول كان والثاني الصحي. لالمن هوبكنز جونز مركز و والهند للیونیسكو االقلیمي الحیوي التقني المركز قبل                    من

 واتفاقیة حظر االسلحة الكیمیاویة: استعراض علمي ومشاركة اصحاب المصلحة والذي عقد من قبل منظمة حظر االسلحة الكیمیاویة.
 

من عقد الذي الحدیثة والمبادرات الحالي التقدم من التعلم فرص البایولوجي: واالمن التعلیم حول الغداء وقت في حدثین ایضا هناك                      كان
 قبل المملكة المتحدة واوكرانیا، اضافة الى ورشة عمل حول االستعداد للجدري والذي عقد من قبل شركة شیمریكس.

 
ببیان ادلت قد الرابطة ان انوه لم باني اعني االطراف، الدول الجتماع 2 التقریر اعداد اثناء مالحظاتي من خاطئة قراءة مطبعي-                       خطأ

 جماعي عام 2016 على النحو الوارد في تقریر المؤتمر االستعراضي الثالث والمتوفر من قبل الروابط ادناه. عذرا الي التباس.
 
 
 

./http://bwc1972.org یمكن العثور على بقیة التقاریر الیومیة المترجمة على الموقع االلكتروني 
 

جنیف. في االول كانون 8-4 الفترة في یعقد والذي البایولوجیة االسلحة حظر التفاقیة االطراف الدول اجتماع من الثالث التقریر ھو                      ھذا
٢٠٠٦ عام في السادس االستعراضي المؤتمر انعقاد منذ الّرسمیة البیولوجیة األسلحة اتفاقیة اجتماعات لجمیع التقاریر ھذه إنتاج تم                    وقد

http://www.bwpp.org وهي متوفرة عبر (BWPP) من قبل مشروع منع األسلحة البیولوجیة 
.http://www.cbw-events.org.uk/RC16-14.pdf و 

 تم اعداد التقاریر من قبل ریتشارد غوثري (Richard Guthrie) ویمكن اإلتصال به عبر+ 41 76 507 1026  او
.<richard@cbw-events.org.uk> 

 
 تم ترجمة هذا التقریر بواسطة شبكة MENACS المتخصصة بشؤون مراقبة أسلحة الدمار الشامل في الشرق االوسط.

jnasr@miis.edu :یرجى االتصال بجوي نصر على البرید اإللكتروني ،MENACS للمزید من المعلومات حول شبكة 
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