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تقرريیرر االلجنة االتحضيیرريیة االثالثث  
٢۲٠۰١۱٦مايیوو  ٢۲ااألحدد   

 
االلجنة االتحضيیرريیة تنهھي ددووررتهھا ااألوولى  

 
لحظظرر ااستحددااثث ووإإنتاجج ووتكدديیسس  ١۱٩۹٧۷٢۲االلجنة االتحضيیرريیة يیوومم ااألرربعاء جلستهھا للمؤؤتمرر ااالستعررااضي االثامنن إلتفاقيیة  أأنهھتت

لحة باعتمادد تقرريیرر مؤؤقتت. ااختتمتت محاضرر االجلساتت وواالتي ااألسلحة االبكترريیوولووجيیة (االبيیوولووجيیة) وواالتكنيیسيیة ووتددميیرر تلكك ااألس
أأغسططسس. ٨۸كانتت ترركزز على االمسائلل ااإلجرراائيیة ووااإلدداارريیة  أأثناء ووقتت االغددااء. ستكملل االلجنة االتحضيیرريیة جلساتهھا االقاددمة في   

 
  االمسائلل ااإلجرراائيیة

يیرر االمجرريي جووررجي موولنارر ررئيیسا للمؤؤتمرر يیبددوو أأنن بعضض االقررااررااتت لمم تسببب أأيي مشاكلل. فمثال٬، تمم االتأكيیدد على أأنن يیكوونن االسف
ااالستعررااضي (يیررتبطط االقرراارر االمتخذذ بشأنهھ يیوومم االثالثاء فقطط بددووررهه كررئيیسس للجنة االتحضيیرريیة) ووكذذلكك مووااعيیدد وومددةة االمؤؤتمرر 
ااالستعررااضي. أأثبتتت بعضض االقررااررااتت صعووبتهھا لبعضض االممثليینن االذذيینن أأووضحوواا أأنهھ ليیسس لدديیهھمم ااعتررااضض منن حيیثث االمبددأأ على 

ااررااتت وولكنهھمم كانوواا متووقعيینن نقلهھا ررسميیا في أأغسططسس. بناء على ذذلكك٬، تووصلتت االلجنة االتحضيیرريیة لتفاهھھھمم  على عدددد منن االقرر
كانن االتقرريیرر االمؤؤقتت غيیرر مثيیرر للجددلل نسبيیا حيیثث أأنهھ ااتبعتت فيیهھ  .االقضايیا حوولل تووصيیاتت التخاذذهھھھا بشكلل نهھائي في أأغسططسس

االسوواابقق ذذااتت االصلة.   
مجمووعع عشرر مستنددااتت االمعلووماتت ااألساسيیة في ططلبب لمم يیسبقق  )ISU(ططلبتت ووحددةة ددعمم االتنفيیذذ  في ووقتت الحقق منن هھھھذذاا االعامم٬،

 S(مثلهھ. ووااقتررحتت إإززاالة ثالثث مستنددااتت منن هھھھذذهه االقائمة: عنن االمنظظماتت االددووليیة٬، وواالعالميیة٬، وواالتططووررااتت االعلميیة وواالتكنوولووجيیة 
& T.( ووليیة حيیثث أأنن معظظمم االمعلووماتت االووااررددةة فيیهھ متاحة في مكانن كانن هھھھناكك االقليیلل منن ااالهھھھتمامم لمووااصلة مستندد االمنظظماتت االدد

آآخرر. االمستندد االمختصص بالعالميیة يیتكرررر فيیهھ االكثيیرر مما تمم اانتاجهھ في االتقارريیرر االسنوويیة حوولل هھھھذذاا االمووضووعع٬، وولكنن االغيیرر مستمررةة 
كنوولووجيیا ألنهھ لمم يیحصلل على نفسس ررفضتت ألنهھا قدد تفسرر على أأنهھا تقليیلل منن أأهھھھميیة هھھھذذهه االمسألة. فيیما تمم ااسقاطط مستندد االعلوومم وواالت

االحجة. ووأأشاررتت االمناقشاتت االغيیرر ررسميیة مع ممثليینن أأنهھمم اليیرروونن في ذذلكك تقليیلل منن أأهھھھميیة االقضيیة٬،  على االررغمم منن أأنهھ قدد يینظظرر 
إإليیهھا كذذلكك منن االخاررجج. يیبددوو أأنهھ لمم يینظظرر بنططاقق ووااسع إإلى شكلل مستندد االعلوومم وواالتكنوولووجيیا وواالتي تستندد في معظظمهھا على 

اهھھھماتت ووططنيیة على أأنهھا أأددااةة مفيیددةة. كما لووحظظ أأنن أأووررااقق االعملل االووططنيیة تشملل أأيیضا قضايیا االعلوومم وواالتكنوولووجيیا; وولكنن في مس
عدددد منن االمددااخالتت تمم تسليیطط االضووء على ضررووررةة االتأكدد منن أأنن ال تكوونن االلغة عائقا أأمامم االمشارركة في أأنشططة ااتفاقيیة ااألسلحة 

االررسميیة تمثلل عنصرر هھھھامم منن تكلفة مستنددااتت االمعلووماتت ااألساسيیة ; يیتمم تووززيیع أأووررااقق االعملل  االبيیوولووجيیة. االتررجمة لجميیع االلغاتت
باللغة االمقددمة فقطط.   

 
( تقرريیرر غيیرر مذذكوورر منن االتقرريیرر االثاني للجنة االتحضيیرريیة)  االتباددلل االعامم لألررااء  

اا االتقرريیرر. أأما قضايیا االعلوومم وواالتكنوولووجيیا كما لووحظظ في االتقرريیرر االيیوومي االثاني٬، بعضض االتغططيیة لتباددلل ااآلررااء االعامة نقلتت لهھذذ
فتمتت تغططيیتهھا مسبقا.  

ررحبب االعدديیدد منن االممثليینن بساحلل االعاجج لددخوولهھا ااإلتفاقيیة كعضوو جدديیدد. كما هھھھوو االحالل مع ااآلررااء ااألخررىى في ااجتماعاتت ااتفاقيیة 
لعاشررةة وواالررغبة لتعززيیزز ااالتفاقيیة بأددااةة ااألسلحة االبيیوولووجيیة كانن هھھھناكك االعدديیدد منن ااإلشاررااتت إإلى االتنفيیذذ االفعالل ووقضايیا االماددةة اا

ملززمة قانوونيیا.   



٬، مما يیعكسس ماكانن لهھا منن أأهھھھميیة في بررنامج ما بيینن  ٢۲٠۰١۱١۱ووكانتت االماددةة االسابعة مووضووعع أأقووىى بكثيیرر مما كانتت عليیهھ في االعامم
لتفشي ااألمررااضض بشكلل االددووررااتت. تمتت ااإلشاررةة إإلى االتفاعلل مع قضايیا ااألمنن االصحي٬، بما في ذذلكك االحاجة إإلى ااستجابة أأفضلل 

عامم. كما تمتت ااإلشاررةة إإلى أأووررااقق عملل أأخيیررةة٬، بما في ذذلكك على قاعددةة بيیاناتت مساعددةة للماددةة االسابعة ووعلى عمليیة ططلبب 
تمتت ااإلشاررةة إإلى آآليیة ااألميینن االعامم لألممم االمتحددةة للتحقيیقق في ااالستخدداامم االمززعوومم لألسلحة االبيیوولووجيیة؛ ددعتت االهھندد إإلى   االمساعددةة.
يیقق ضمنن ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة نفسهھا  وواالتي تملكهھا االددوولل ااألططرراافف. كما ووضحتت ررووسيیا عررضهھا للمختبررااتت آآليیة تحق
االمتنقلة.   

لووحظظ في عمليیة مابيینن االددووررااتت االمنجززةة مؤؤخرراا أأنهھا لمم تنتج فهھمم مشترركك أأووعملل فعالل  نقططة تمم االتططررقق لهھا بططررقق عددةة منن  -
االمثالل. ووأأشارر بعضض االممثليینن أأنن االقددررةة على ااتخاذذ االقررااررااتت في ااجتماعاتت ما بيینن  قبلل اايیرراانن وواالوواليیاتت االمتحددةة على سبيیلل

االددووررااتت منن شأنهھ أأنن يیعزززز فعاليیتهھا٬، أأما آآخرروونن فعاررضوواا ااتخاذذ االقررااررااتت خاررجج عمليیة االمؤؤتمرر ااالستعررااضي.   
ستططيیع االحضوورر للمؤؤتمرر ااستررااليیا ووااإلتحادد ااألوورربي أأشارراا أأنهھما قددما عررووضض ررعايیة لمساعددةة االووفوودد االتي قدد ال ت

ااالستعررااضي.   
كما هھھھوو االحالل مع قضايیا االعلوومم وواالتكنوولووجيیا٬، أأشارر عدددد منن االممثليینن أأنهھ منن االمفيیدد تحدديیدد االعناصرر االمشترركة لألفكارر ووكذذلكك 

لل ااجتماعع تحدديیدد ااالختالفاتت بحيیثث يیمكنن إإيیجادد قووااسمم مشترركة بيینن ااآلنن وونووفمبرر مع فررصة لددررااسة هھھھذذهه االقضايیا مررةة أأخررىى خال
أأغسططسس للّجنة االتحضيیرريیة.   

 
حددثث جانبي  

تمم عقدد حددثيینن جانيیيینن يیوومم ااألرربعاء. خاللل ووجبة ااإلفططارر عقدد ااجتماعع منن قبلل االوواليیاتت االمتحددةة بعنوواانن 'مناقشة االمقتررحاتت 
سيیة للمؤؤتمرر ااألمرريیكيیة للعملل مابعدد االمؤؤتمرر ااالستعررااضي' وواالذذيي قددمم ووررقة عملل: 'تعززيیزز االقددررةة للقيیامم بالفعلل: خططة أأسا

ااالستعررااضي االثامنن'. قددمم االعررضض ررووبررتت وووودد ووكرريیستووفرر بارركك منن االووفدد. في ووقتت االغددااء عقدد ااجتماعع منن قبلل ااالتحادد 
ااألووررووبي بعنوواانن: 'إإططالقق قرراارر مجلسس ااالتحادد ااألووررووبي االجدديیدد لددعمم ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة'. أألقيیتت االكلمة ااالفتتاحيیة منن 

تحادد ااألووررووبي) وومرريیمم سليیمانن (مكتبب ااألممم االمتحددةة لشؤؤوونن نززعع االسالحح).  ووقددمتت االعررووضض منن قبلل قبلل بيیترر سووررنسنن (ااال
جانن باسكالل ززاانددررزز (مكتبب ااألممم االمتحددةة لشؤؤوونن نززعع االسالحح)٬، بيیاترريیسس لوونددوونوو سووتوو (كوولوومبيیا)٬، دديیباكك دديیتالل (نيیبالل) 

دد ااألووررووبي).    وواالوويي الووررووسس (بنيینن). ووقدد تررأأسس هھھھذذاا االحددثث اانددررااسس كووسس (ااالتحا  
 

ااستنتاجاتت  
يیتمم أأخذذ جهھدداا ووااعيیا في كتابة هھھھذذهه االملخصاتت االيیووميیة على أأنن يیقددمم تقرريیرراا مووضووعيیا ووليیسس إإبددااءاا للررأأيي. وومع ذذلكك٬، هھھھناكك 
أأووقاتت اليیتناسبب فيیهھا نمطط االتقارريیرر مع بعضض أأجووااء ااالجتماعاتت. ووفيیما يیلي بعضض ااألررااء االشخصيیة االتي ال تمثلل بالضررووررةة 

يي شخصص آآخرر غيیرر االمؤؤلفف نفسهھ.  ووجهھة نظظرر أأ  
كانن االجوو خاللل هھھھذذيینن االيیووميینن يیشبهھ إإلى حدد كبيیرر ااالسبووعع ااألوولل منن االمؤؤتمرر ااالستعررااضي. كانتت ااالططررووحاتت عامة ووال أأحدد 
يیرريیدد أأنن يیستخددمم أأبعادد سيیاسيیة إلنتقادد ااألططررووحاتت االمقتررحة منن قبلل آآخرريینن في هھھھذذهه االمررحلة االمبكررةة ألنهھ ليیسس منن االووااضح ما 

كانتت قضايیا أأخررىى ستظظهھرر. كانتت مناقشة االعلوومم وواالتكنوولووجيیا مثمررةة٬، وولكنن هھھھناكك االعدديیدد منن االتحدديیاتت في تحدديیدد عمليیة إإذذاا 
ااالستعررااضض االتي تلبي موواافقة جميیع االددوولل ااألططرراافف.   

بب لسؤؤاالل في حيینن يینظظرر االممثلوونن إإلى ما سيینتج منن نمووذذجج بررنامج عملل منن االمؤؤتمرر ااالستعررااضي االثامنن٬، إإال أأنهھ اليیووجدد جوواا
يیكمنن في االخلفيیة ووهھھھوو:  ماهھھھوو االغررضض منن عمليیة مابيینن االددووررااتت؟ ووبعباررةة أأخررىى٬، كيیفف يینبغي أأنن يیؤؤدديي بررنامج االعملل إإلى 
ااتفاقيیة أأكثرر فعاليیة؟ تحدديیدداا٬،  يیجبب أأنن يیكوونن االبررنامج مررنا في ااإلستجابة ألحددااثث االعالمم االحقيیقي االعمليیة مثلل ددررووسس منن تفشي 

رريیرر جيینن كرريیسبرر االذذيي حددثث في ددووررةة االخمسس سنووااتت االماضيیة.  اااليیبووال أأوو تططوويیرر أأددووااتت تح  
أألفف ددووالرر منن مساهھھھماتت متفقق عليیهھا لميیززاانيیة ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة سووفف يیتمم  ٤٠۰٠۰تمم ااإلعالنن يیوومم االثالثاء أأنن مايیقارربب 

دديي هھھھذذاا االحجمم منن االتررااكمم  تلقيیهھا على مددىى عدددد منن االسنووااتت٬، ووهھھھوو مبلغ قدد يیكوونن لهھ تددااعيیاتت خططررةة ألنشططة مستقبليیة. قدد يیؤؤ
    لعددمم جدديیة ااإللتززاامم باتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة منن قبلل بعضض االحكووماتت.

 



 لجميیع االتقارريیر هھھھذهه إإنتاجج تم ووقد. ااالستعرااضي االثامن للمؤتمر االتحضيیريیة للجنة أأبريیل  ااجتماعع من  ووااألخيیر االثالث االتقريیر هھھھو هھھھذاا
 ااألسلحة منع مشرووعع قبل من ٢۲٠۰٠۰٦ عامم في االساددسس ااالستعرااضي االمؤتمر اانعقادد منذ االرسميیة االبيیولوجيیة ااألسلحة ااتفاقيیة ااجتماعاتت
     وو  >http://www.bwpp.org<  عبر متوفرةة ووهھھھي ٬،)BWPP( االبيیولوجيیة

>03.pdf-events.org.uk/PC16-w.cbwhttp://ww  <و >rep.html-events.org.uk/bwc -http://www.cbw.< ااعداادد تم 

أأوو+  ٤١۱ ٥٠۰٧۷ ٠۰١۱ ٢۲٦ على االتحضيیريیة االلجنة خاللل بهھ ااالتصالل وويیمكن. غوثريي رريیتشارردد قبل من االتقارريیر  
<richard@cbw-events.org.uk>.  

 
  شبكة مع عضو )Hussain Alhowaidi - hussain.huwaidi@gmail.com( هھھھويیديي آآلل حسيین بوااسطة االترجمة تمت

MENACS Middle East Next Generation of Arms Control Specialists Network أأسلحة مرااقبة بشؤوونن االمتخصصة 
>.menacs.orghttp://www< ااألووسط االشرقق في االشامل االدمارر  

 


