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تقرريیرر االلجنة االتحضيیرريیة ااألوولل  

٢۲٠۰١۱٦أأبرريیلل  ٢۲٦االثالثاء   
 

ووضع االمشهھدداالتحضيیرر للمؤؤتمرر ااالستعررااضي االثامنن:   
(االبيیوولووجيیة) وواالتكسيینيیة  لحظظرر ااستحددااثث ووإإنتاجج ووتكدديیسس ااألسلحة االبكترريیوولووجيیة ١۱٩۹٧۷٢۲يیووفرر االمؤؤتمرر ااالستعررااضي االثامنن في ااتفاقيیة 

ططرراافف إلجررااء مررااجعة كاملة ألهھھھدداافف ووبنوودد ااإلتفاقيیة٬، مع ااألخذذ بعيینن ااإلعتبارر االتططووررااتت االعلميیة ووتددميیرر تلكك ااألسلحة االفررصة للددوولل ااأل
.٢۲٠۰١۱٦نووفمبرر  ٢۲٥إإلى   ٧۷وواالتكنوولووجيیة ذذااتت االصلة. حيیثث سيیقامم االمؤؤتمررااالستعررااضي ذذوو االثالثة أأسابيیع في جنيیفا خاللل االفتررةة منن تارريیخ   

 
تحضيیرريیة لمددةة  ٬، كلل مؤؤتمرر ااستعررااضي يیسبقهھ ااجتماعع لجنة١۱٩۹٩۹٦تحضيیرر. منذذ عامم تحددثث بذذااتهھا بلل تحتاجج ل مؤؤتمررااتت ااالستعررااضض ال

حيیثث منن االمقرررر عقدد  ٬،االتررتيیباتت هھھھذذهه االمررةة ستكوونن مختلفة .لمسائلل ااإلجرراائيیة فقططفي هھھھذذهه االلجانن تمتت مناقشة اايیووميینن أأوو ثالثة أأيیامم. 
-إإلى ٢۲٦ مننلمددةة تصلل إإلى يیووميینن تارريیخ سيیكوونن  جنة االتحضيیرريیة: ااألوولللااجتماعيینن ل أأغسططسس. أأثناء  ١۱٢۲إإلى  ٨۸نيیسانن وواالثاني منن  ٢۲٧۷

أأنن تعقدد االلجنة االتحضيیرريیة  في ٬، أأشارر عدددد منن االووفوودد عنن ررغبتهھمم٢۲٠۰١۱٥ااجتماعع ددوولل ااألططرراافف لمعاهھھھددةة حظظرر ااألسلحة االبيیوولووجيیة عامم 
يیباتت٬، تجنبب تقرريیرر ااجتماعع االددوولل تناقشش فيیهھا االمسائلل االمووضووعيیة منن أأجلل ااستعدداادد أأفضلل للمؤؤتمرر. ووفي ووصفف لهھذذهه االتررت معيینة بططرريیقة

 االتي تخصصااألططرراافف مصططلحاتت مثلل "إإجرراائيیة" أأوو "مووضووعيیة". تمم ااإلتفاقق على أأنهھ في ااجتماعع أأبرريیلل سيینظظرر في بنوودد جددوولل ااألعمالل 
 بشكلل شاملللل ااألططرراافف للنظظرر للمؤؤتمرر ااالستعررااضي ٬، ووفي ااجتماعع أأووغسططسس ستتاحح االفررصة لددوو االتباددلل االعامم لآلررااء وواالجوواانبب االتنظظيیميیة

لجميیع بنوودد ااإلتفاقيیة.   
 

منظظمة االمؤؤتمرر ااالستعررااضي االثامنن التفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة  
تمم ااإلتفاقق على االميیززاانيیة: تمم االتأكيیدد عليیهھما خاللل ااجتماعع  كذذلككليیكوونن االررئيیسس االمكلفف للمؤؤتمرر وو رريي جووررجي موولناررتمم تعيیيینن االسفيیرر االمجَ 
ااتت االررئيیسيیة االتي يیجبب ااتخاذذهھھھا في االلجنة االتحضيیرريیة جددوولل ااألعمالل وواالنظظامم االددااخلي للمؤؤتمرر . ووتشملل االقرراارر٢۲٠۰١۱٥االددوولل ااألططرراافف في 

ررسميیة مختلفة خاللل االمؤؤتمرر ااالستعررااضي, مثلل نائبب ررئيیسس االمؤؤتمرر٬،  مناصبب بتعيیيینن أأيیضاااالستعررااضي. ووستووصي االلجنة االتحضيیرريیة 
بإمكانن االلجنة االتحضيیرريیة )٬، لجنة االصيیاغة ٬، وولجنة ووثائقق االتفوويیضض. CoWووررؤؤساء وونوواابب ررؤؤساء االهھيیئاتت االفررعيیة مثلل لجنة االجامعة (

إإعدداادد ووثائقق االمعلووماتت ااألساسيیة لمساعددةة عملل ) BWC ISUووحددةة ددعمم تنفيیذذ ااتفاقيیة حظظرر ااألسلحة االبيیوولووجيیة ( تططلبب منن أأيیضا أأنن
االووفوودد.   

ظظرر ااألسلحة االبيیوولووجيیة في االسنووااتت ااألخيیررةة اانفتاحا في االجلساتت. كما هھھھوو االحالل مع تررتيیباتت معاهھھھددةة ددووليیة أأخررىى٬، أأحررززتت معاهھھھددةة ااتفاقق ح
تماما بيینما في االخمسس  معلناعلى سبيیلل االمثالل٬، ااستعررااضض االموواادد ماددةة ماددةة منن قبلل االلجنة االجامعة في االمؤؤتمرر ااالستعررااضي االسابع كانن 

ا تااستخددم قررااءةة ااألوولى" وو "االقررااءةة االثانيیة"  مثيیررتانن للجددلل بتاتا.لمم تكنن االمررااجعتانن االمعررووفتانن باسمم "اال سنووااتت االسابقة لهھا كانن خاصا.
أأجرريیتت مناقشاتت حوولل ما سيیكوونن في االتقرريیرر  منن قبلل االووفوودد لتووضيیح ماهھھھي االقضايیا ااألكثرر أأهھھھميیة بالنسبة لهھمم وواالكثيیرر منهھمم أأررااددهھھھا للسجلل.

لمغلقة. االنهھائي للمؤؤتمرر ااالستعررااضي منن خاللل مشاووررااتت غيیرر ررسميیة ووررااء ااألبوواابب اا  
ضايیا االمتووقعة عقدد االجلساتت االعامة غيیرر االررسميیة بشأنن االقضايیا االشاملة خاللل االجززء ااألوولل منن االمؤؤتمرر ااالستعررااضي وواالنظظرر في االقكانن 

. ٢۲٠۰١۱١۱كلل هھھھذذهه االجلساتت عقددتت في ااجتماعاتت عامة في عامم  .٢۲٠۰١۱١۱سعتهھ في عامم ووتمتت توو ٢۲٠۰٠۰٦اابتكارر لعامم  في ااألسبووعع ااألخيیرر  
 

لقة للمؤؤتمرر ااالستعررااضي االثامنن إلتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة االقضايیا االمتع  
مثلل هھھھذذهه االتررتيیباتت في سيیاقق ستناقشش في حيینن أأنن غالبيیة أأعمالل ااالجتماعع في أأبرريیلل ستكوونن على االتررتيیباتت االعمليیة للمؤؤتمرر ااالستعررااضي٬، 

سططسس. عمليیة ااتخاذذ االقرراارر بشأنن بررنامج االعملل االقضايیا االمحتملل أأنن تثارر في االمؤؤتمرر ااالستعررااضي نفسهھ ووااالجتماعع االتحضيیرريي في أأغ
مؤؤتمرر) سووفف تعكسس ااألهھھھميیة االنسبيیة لقضايیا معيینة معتبررةة. اال(أأيي٬، كيیفف يیتمم تخصيیصص ووقتت خاللل   

ووعندد االنظظرر في ااستمرراارر وواليیتهھ بعدد عامم  على أأنهھ تططوورر اايیجابي على نططاقق ووااسع. ٢۲٠۰٠۰٦يینظظرر لووحددةة ددعمم االتنفيیذذ وواالتي أأسستت عامم 
وومستووىى االتووظظيیفف. االوواليیة مددةةلمؤؤتمرر ااالستعررااضي أأيیضا إإلى ٬، قدد يینظظرر اا٢۲٠۰١۱٦  



 

 

٬،  قدد ووجدد ااألكثرر إإنتاجا. فيیما ااعتبرر االكثيیرر ٢۲٠۰٠۰٦بعدد عامم  اجحة٬، مع بعضض االمؤؤشررااتت أأنن االثانيتمم ااعتبارر االعمليیاتت بيینن االددووررااتت بأنهھا ن 
لددوولل ) االنهھائي إلجتماعع ااBWPPارر االتقرريیرر (جتماعاتت. ووقدد أأشلمسمووحة بهھ في شكلل ااالووصلل إإلى االحددوودد اا ٢۲٠۰١۱١۱أأنن االثالثث بعدد عامم 

نن عنن االتررتيیباتت االحاليیة تقارريیرر ضعيیفة منن االناحيیة االمووضووعيیة وواالتي تأخذذ نسبة كبيیررةة منن االووقتت إإلى أأنهھ تنجمم ااآل ٢۲٠۰١۱٥ااألططرراافف لعامم 
ووهھھھوو االووضع االذذيي يیحتاجج إإلى إإعاددةة نظظرر.  ااستخدداامم بناء إإيیجاددمكانهھمم إللتووصلل إإلى ااتفاقق٬، وومع ذذلكك االقليیلل منن االووفوودد ب  

 
 االتقددمم االسرريیع في مجالل علوومم االحيیاةة يیعني أأنن ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة تعملل ضمنن االتغيیررااتت االسرريیعة في مجاالتت االعلوومم وواالتكنوولووجيیا.

يیضا تؤؤدديي إإلى ااستغاللل االفررصص مثلل االعالجاتت االططبيیة االمبتكررةة٬، وولكنهھا أأإإيیجابيیة جدديیددةة لألغررااضض االسلميیة  هھھھذذهه االتططووررااتت تعططي فررصا
رر في ططبيیعة االمخاططرر وواالتهھدديیددااتت االتي ستحتاجج لمووااجهھة منن قبلل ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة. االفهھمم يیألغررااضض عدداائيیة مما يیؤؤدديي إإلى تغ

االصحيیح لهھذذهه االتغيیررااتت يیعتبرر مهھمم لضمانن أأنن تكوونن االجهھوودد االمبذذوولة للسيیططررةة على ااألسلحة االبيیوولووجيیة فعالة ووذذااتت صلة.  
 

ااقبة تتناوولل االماددةة االعاشررةة منن ااإلتفاقيیة قضيیة ااإلستخددااماتت االسلميیة لعلوومم االحيیاةة٬، وواالتي تجسدد أأنن صفقة االتخلي عنن ااألسلحة االبيیوولووجيیة وومرر
نن ااإلستخددااماتت االعدداائيیة شيء البدد منن تنفيیذذهه بططرريیقة ما تيیسرر عمليیة ااستخدداامم االعلوومم االحيیوويیة ألغررااضض سلميیة. هھھھناكك تبايینن ووااسع في االررأأيي بيی

  .أيي شكلل منن ااألشكاللتنفيیذذهه بإإذذاا كانن مططلووبا االددوولل ااألططرراافف حوولل أأهھھھميیة االماددةة االعاشررةة ووما 
 

تووفيیرر االقضايیا االمتعلقة بكيیفيیة ااإلستجابة إلستخدداامم ااألسلحة االبيیوولووجيیة تشملل االماددةة االسابعة لمعاهھھھددةة ااألسلحة االبيیوولووجيیة وواالتي تتعاملل مع 
لل ااألططرراافف إإذذاا ما تعررضتت ددوولة ما منن ددوولل ااألططرراافف للخططرر بسببب خررقق لإلتفاقيیة. على االغالبب التووجدد حكوومة االمساعددةة منن قبلل االددوو

لى جميیع االبلدداانن. هھھھذذاا يیعني أأنن لدديیهھا موواارردد تحتت تصررفهھا للرردد على هھھھجوومم بيیوولووجي شدديیدد٬، وولذذلكك مبددأأ تقدديیمم االمساعددااتت للددوولل يینططبقق ع
مرر ووهھھھذذاا االمووضووعع أأثارر جددال في ااإلجتماعاتت االسابقة.ستخدداامم االمززعوومم قدد يیددعوو للتحقيیقق في ااألااال  

 
تقددمهھا االددوولل ااألططرراافف لبعضض ااألنشططة وومررفقاتهھا. بيینما أأررقامم عائددااتت   رر عائددااتتجررااءااتت بناء االثقة يیووفإل االبيیوولووجيیةنظظامم ااتفاقيیة ااألسلحة 

. اعاددةة تعرريیفف نططاقهھززيیاددةة وورربما إإ اكنن تططوويیررهھھھلووحظظ أأنن االمشارركة في إإجررااءااتت بناء االثقة يیمحيیثث تدداابيیرر بناء االثقة شهھددتت ااررتفاعا٬،   
 

في ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة. بعضض االددوولل ااألططرراافف تعلنن مرراارراا عنن ددعمهھا  للجددللاالتحققق رربما يیعدد منن أأكثرر االقضايیا االمثيیررةة  \ااإلمتثالل 
 يیرر. ضررووررةة ااإللتززاامم باتفاقيیة ااألسلحةددوولل أأططرراافف أأخررىى تررفضض مثلل هھھھذذهه االتدداابفيیذذ لتدداابيیرر جدديیددةة ملززمة قانوونيیا بيینما للتفاووضض وواالتن

مؤؤكدد عليیهھ بانتظظامم. بعضض االددوولل ااألططرراافف ااقتررحتت بعضض االتررتيیباتت مثلل تقيیيیمم ااإلمتثالل ووااستعررااضض االبيیوولووجيیة على االمستووىى االووططني 
شاء تررتيیباتت االتحققق ااألقرراانن لبناء ثقة أأكبرر منن خاللل االشفافيیة في تنفيیذذ ووططني فعالل. بيینما ددوولل أأططرراافف آآخرريینن تقوولل أأنن هھھھذذهه تلهھي عنن إإن

االررسميیة.  
 

) مع جززرر ماررشالل٬، ١۱(في أأبرريیلل  ١۱٧۷٤إإلى  ٢۲٠۰١۱١۱في مؤؤتمرر  ١۱٦٥ااررتفعتت مجمووعة ااألعضاء إلتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجوويیة منن 
يیة وواالكاميیرروونن٬، ووناوورروو٬، ووغيیانا٬، وومالوويي٬، ووميیانمارر٬، ووموورريیتانيیا٬، ووأأنددوورراا ووكووتت دديیفوواارر سووااء باإلنضمامم أأوو االتصدديیقق. بما أأنن عدددد عضوو

قضيیة.  عالميیتهھاتبقى بالمعاهھھھددةة االنوووويیة وواالكيیميیائيیة  ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة أأقلل مقاررنة  
 

 ااجتماعاتت لجميیع االتقارريیر هھھھذهه إإنتاجج تم ووقد. ااالستعرااضي االثامن للمؤتمر االتحضيیريیة للجنة أأبريیل  ااجتماعع من ااألوولل االتقريیر هھھھو هھھھذاا
    االبيیولوجيیة ااألسلحة منع مشرووعع قبل من ٢۲٠۰٠۰٦ عامم في االساددسس ااالستعرااضي االمؤتمر عقادداان منذ االرسميیة االبيیولوجيیة ااألسلحة ااتفاقيیة

)BWPP(،عبر متوفرةة ووهھھھي ٬  >http://www.bwpp.org <01<  وو.pdf-uk/PC16events.org.-http://www.cbw <وو 
>rep.html-events.org.uk/bwc -http://www.cbw< .بهھ ااالتصالل وويیمكن. غوثريي رريیتشارردد قبل من االتقارريیر ااعداادد تم  

>.richard@cbw-events.org.uk<أأوو+  ٤١۱ ٥٠۰٧۷ ٠۰١۱ ٢۲٦ على االتحضيیريیة االلجنة خاللل  
 

)    MENACS) عضوو مع شبكة  (Hussain Alhowaidiتمتت االتررجمة بووااسططة حسيینن آآلل هھھھوويیدديي (  
Middle East Next Generation of Arms Control Specialists Network  االمتخصصة بشؤؤوونن مررااقبة أأسلحة االددمارر

>acs.orghttp://www.menاالشاملل في االشررقق ااألووسطط <  
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