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تقرريیرر االلجنة االتحضيیرريیة االثاني  
٢۲٠۰١۱٦أأبرريیلل  ٢۲٧۷ااألرربعاء   

 
يیوومم ااإلفتتاحح للجنة االتحضيیرريیة  

 
لحظظرر ااستحددااثث ووإإنتاجج ووتكدديیسس ااألسلحة االبكترريیوولووجيیة  ١۱٩۹٧۷٢۲شهھدد اافتتاحح االلجنة االتحضيیرريیة للمؤؤتمرر ااالستعررااضي االثامنن إلتفاقيیة 

صباحا االبدداايیة االررسميیة النططالقق عمليیة ااجررااءااتت االمررااجعة لإلتفاقيیة االخماسيیة. (االبيیوولووجيیة) وواالتكنيیسيیة ووتددميیرر تلكك ااألسلحة يیوومم االثالثاء  
 

االمسائلل ااإلجرراائيیة  
اافتتح ااالجتماعع مع مرريیمم سليیمانن٬، االقائمة بأعمالل مدديیرر فررعع جنيیفف لمكتبب ااألممم االمتحددةة لشؤؤوونن نززعع االسالحح٬، تررأأسس ااعتماددهھھھا ررسميیا منن 

لتحضيیرريیة. ووأأشارر االسفيیرر موولنارر أأنن جززءاا كبيیرراا منن عملل هھھھذذهه االلجنة االتحضيیرريیة سيیكوونن االسفيیرر جووررجي موولنارر منن االمجرر ررئيیسا للجنة اا
لددعمم االجوواانبب ااإلجرراائيیة للمؤؤتمرر حيیثث لمم يیكنن االعملل جذذاابا أأوو مثيیرراا وولكنن كانن مهھما لتحقيیقق نتيیجة ناجحة.  

 
سمي لجددوولل ااألعمالل االتحضيیرريیة٬،  بأنن االقررااررااتت يیجبب تمم ااتخاذذ عدددد منن ما يیشارر إإليیهھ أأحيیانا بقررااررااتت "االتددبيیرر االمنززلي" ٬،مثلل ااالعتمادد االرر 

أأنن تتخذذ بموواافقة ااآلررااء٬، ووااستخدداامم جميیع االلغاتت االررسميیة لألممم االمتحددةة٬، وواالمشارركة منن االددوولل االمووقعة٬، وومشارركة ااسرراائيیلل بصفة مررااقبب٬، 
. جميیعهھمم ااتبعوواا االمنهھج ذذوو االصلة.  )NGOs(وومشارركة ااإلتحادد ااألوورربي كمنظظمة حكووميیة ددووليیة٬، وومشارركة االمنظظماتت االغيیرر حكووميیة         

 
ابقق٬، تمم تعيیيینن نائبيیيینن للررئيیسس للجنة االتحضيیرريیة: االسفيیرر بووجمعة ددلمي منن االجززاائرر وو االسفيیرر مايیكلل بيیوونتيینوو منن االمانيیا. باتباعع ماتمم في االس

ووأأشارر ررئيیسس ووحددةة االتنفيیذذ دداانيیالل  .ااألوولل سيیكوونن ررئيیسس لجنة االصيیاغة للمؤؤتمررااالستعررااضي االثامنن ووااألخيیرر سيیكوونن ررئيیسس االلجنة االجامعة
فيیكسس أأنن عررضيینن لددعمم منددووبي االمؤؤتمرر ااالستعررااضي كانوواا ضمنن االمخطططط مع تعهھددااتت أأخررىى في ططوورر ااإلعدداادد وواالذذيینن لمم يیكوونوواا 

.  منهھمم متاحة للعامة ٢۲٨۸منن عوواائدد ااجررااءااتت بناء االثقة حتى ااآلنن٬،  ٦١۱ليیستططيیعوواا االحضوورر لووال هھھھذذاا االددعمم. كما أأشارر إإلى ااستالمم   
 

االتباددلل االعامم لآلررااء  
يیووجدد تططوويیرر جدديیدد في هھھھذذهه االلجنة االتحضيیرريیة ووهھھھوو ضمم ماددةة جددوولل ااألعمالل االخامسة "تباددلل عامم لآلررااء". في إإضافة هھھھذذهه االماددةة ٬، عررضض  

ح االجلساتت االسفيیرر موولنارر تشجيیع خاصص للووفوودد ليیقددموواا أأفكارر جدديیددةة ووأأسئلة للتووضيیح أأوو لفهھمم ااإلقتررااحاتت االمططررووحة. بمعنى آآخرر٬، لتصب
تفاعليیة عووضا عنن االجلساتت االمعتاددةة حيیثث االتصارريیح تططررحح لالستماعع فقطط منن ددوونن ااستجابة.  

تابة أأكدد على أأنهھ لنن يیتمم إإتخاذذ أأيي قرراارر أليي إإقتررااحح قبلل االمؤؤتمرر ااالستعررااضي٬، ووأأشارر إإلى أأنن االعدددد االهھائلل منن ااإلقتررااحاتت االتي تمم تقدديیمهھا ك
بتقوويیة االمؤؤتمرر.  قبلل االلجنة االتحضيیرريیة تعبررعنن ااالهھھھتمامم  

 
نن تمم نقلل االبيیاناتت على ثالثث ددفعاتت: كانتت أأوولل االبيیناتت للمجمووعة ااإلقليیميیة ووكانتت اايیرراانن االمتحددثث عنن حرركة عددمم ااإلنحيیازز; أأما  االثاني فكا

سا٬، االصيینن٬، سوويیسرراا; للددوولل ااألططرراافف االتي لدديیهھا مقتررحاتت محددددةة; االهھندد٬، فنلندداا٬، االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة٬، ررووسيیا٬، االمملكة االمتحددةة٬، فررن
االمغرربب٬، أأما االثالثث فكانن لبيیاناتت عامة إإضافيیة: إإيیرراانن (ووططني)٬، إإنددوونيیسيیا٬، االنرروويیج٬، ووإإيیططاليیا٬، ووأأستررااليیا٬، أأيیررلندداا٬، االيیابانن٬، أألمانيیا٬، كندداا٬، 

االمكسيیكك٬، كووبا٬، أأووكرراانيیا٬، باكستانن٬، أأررميینيیا٬، ررووسيیا االبيیضاء٬، هھھھوولندداا٬، بيیرروو ووجمهھوورريیة كوورريیا.  
 

يیح أأشاررتت إإلى أأووررااقق عملل قدّدمتت إإلى االلجنة االتحضيیرريیة أأوو في االسنووااتت ااألخيیررةة في عمليیة مابيینن االددووررااتت ااألخيیررةة. االكثيیرر منن االتصارر
تجددرر ااإلشاررةة إإلى أأنن إإثنتي عشرر ووررقة عملل تمم تقدديیمهھا في ااجتماعع االلجنة االتحضيیرريیة هھھھذذاا٬، في حيینن لمم يیتمم تقدديیمم مثلل هھھھذذهه ااألووررااقق في سنة 

ااقق االمقدّدمة ال تووجدد مساحة لططررحح تفاصيیلهھا هھھھنا. تووجدد جميیعهھا على . مع كثررةة ااألوورر٢۲٠۰١۱١۱أأوو  ٢۲٠۰٠۰٦  
ISUمووقع االـ    >chttp://www.unog.ch/bw<مع كثررةة االمووااضيیع االمناقشة٬، هھھھذذاا االتقرريیرر االيیوومي سيیرركززعلى مررااجعة .  



مع قضايیا أأخررىى تحتت االمناقشة يیتمم نقلهھا للتقرريیرر االيیوومي االنهھائي وواالذذيي سيیغططي فعاليیاتت يیوومم  )S&T(ا االعلميیة وواالتكنوولووجيیة االقضايی
    ااألرربعاء. 

    
كانن هھھھناكك إإجماعع ووااسع على أأنن هھھھناكك حاجة إإلى ووسائلل أأكثرر فعاليیة التفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة للددوولل ااألططرراافف لمررااجعة تططوورر االعلوومم 

كنوولووجيیا٬، ووأأنن أأيي شكلل منن عمليیة االمررااجعة سووفف تحتاجج إإلى أأنن تكوونن مستدداامة (أأيي ليیسس مجرردد حددثث لمررةة ووااحددةة). كانتت هھھھناكك وواالت
أأررضيیة مشترركة بشأنن االحاجة إإلى عمليیة مررااجعة لتقدديیمم االمعلووماتت ذذااتت االصلة في االووقتت االمناسبب  وواالتي يیمكنن أأنن تسمح للعملل االسيیاسي 

مم وواالتكنوولووجيیا٬، وولكنن٬، ووخاللل هھھھذذاا االنقاشش٬، لمم تووجدد أأررضيیة مشترركة ووااضحة حوولل كيیفيیة تحوويیلل هھھھذذاا إإلى إإجررااءااتت مووااكبة االتططوورر في االعلوو
عمليیة. ووتمتت ااإلشاررةة إإلى أأهھھھميیة االتططووررااتت االعلميیة وواالتكنوولووجيیة لمجمووعة متنووعة منن موواادد ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة٬، حيیثث أأنن عمليیة 

   ة منن شأنهھ أأنن يیعزززز جوواانبب كثيیررةة منن ااالتفاقيیة.مررااجعة االعلوومم وواالتكنوولووجيیا االفعال
 

بعضض االعناصرر منن ااالقتررااحاتت ددعتت إإلى تررتبيیباتت غيیرر محددددةة االززمنن٬، حيیثث يیمكنن للخبررااء منن أأيي ددوولة ططررفف ررااغبة في االمشارركة أأنن 
لى أأنن االشمووليیة يیمكنهھا أأنن تتضرررر يیكوونوواا جززء منن ااإلجررااءااتت. هھھھذذهه لهھا فوواائدد شمووليیة ووفي االمقابلل لهھا آآثارر مادديیة وولووجستيیة. تمتت ااإلشاررةة إإ

حيیثث أأنن بعضض ددوولل ااألططرراافف قدد ال يیمكنهھا تحملل االتكاليیفف االمادديیة إلررسالل خبررااء لحضوورر ااالجتماعاتت. كانتت أأيیضا هھھھناكك ااقتررااحاتت بأنن 
كنن قدد تعملل يیتمم تكوويینن لجنة منن عدددد مختارر منن االخبررااء االباررززيینن. هھھھذذهه بال شكك ستكوونن أأقلل شمووليیة منن آآليیة مررااجعة متاحة للجميیع٬، وول

بمرروونة أأكبرر ووبتكلفة أأقلل. ااختيیارر هھھھذذهه االلجنة يیجبب أأنن يیكوونن لهھا عمليیة متفقق عليیهھا ووأأيي ااختيیارر سيیكوونن لهھ آآثارر سيیاسيیة. بعضض االووفوودد 
أأشارروواا إإلى أأنن االشمووليیة تضمنتت قضايیا حوولل تنووعع في ووجهھاتت االنظظرر٬، ليیسس فقطط في ااألموورر االتقنيیة وواالسيیاسيیة بلل ووحتى عووااملل ثقافيیة 

ة ضمنا. ووااقتصادديی  
 

كانتت هھھھناكك ددعووااتت كثيیررةة أأنن أأيي عمليیة مررااجعة يیجبب أأنن تكوونن بقيیاددةة حكووماتت ذذااتت خبررةة تقنيیة منن خبررااء ذذوويي صلة. في حيینن أأشاررتت 
-االمددااخالتت منن  بعضض االووفوودد أأنن هھھھناكك تميیيیزز ووااضح بيینن االتقنيیة وواالسيیاسيیة٬، ووأأشارر آآخرروونن أأنن نقططة االتقاء ااإلثنيینن قدد يیكوونن معقدداا  االمسائلل  

تبقى في إإططارر سيیاسي وواالقضايیا االسيیاسيیة تكوونن في منططقة أأشبهھ بمنططقة االسيیططررةة على ااألسلحة االبيیوولووجيیة وواالتي تكنن في نططاقق تقني.  االتقنيیة  
 

ووأأشارر عدددد منن االووفوودد أأنهھ منن االمفيیدد أأنن تعررفف أأيینن االعناصرر االمشترركة للمقتررحاتت ووكذذلكك لتحدديیدد ااالختالفاتت بحيیثث يیمكنن االتماسس أأررضيیة 
وونووفمبرر مع فررصة لددررااسة هھھھذذهه االقضايیا مررةة أأخررىى خاللل ااجتماعع االلجنة االتحضيیرريیة في أأغسططسس.  مشترركة بيینن ااآلنن  

 
حددثث جانبي   

كانن هھھھناكك حددثث جانبي خاللل فتررةة االغددااء بددعووةة منن ررووسيیا تحتت عنوواانن "تقوويیة ااتفاقيیة ااألسلحة االبيیوولووجيیة لمناقشة أأووررااقق االعملل االتي 
تت االططبيیة االمتنقلة لتووفيیرر االحمايیة ضدد ااألسلحة االبيیوولووجيیة٬، وواالتحقيیقق في ااستخدداامهھا االمززعوومم٬، سلمتت منن قبلل االووفدد على "ووضع تنفيیذذ االووحدداا

ووقمع ااألووبئة منن مختلفف االمسبباتت" وو "ااقتررااحح إلنشاء لجنة ااستشارريیة علميیة".   
 

 ااجتماعاتت لجميیع االتقارريیر هههھھھذ إإنتاجج تم ووقد. ااالستعرااضي االثامن للمؤتمر االتحضيیريیة للجنة أأبريیل  ااجتماعع من ااألوولل االتقريیر هھھھو هھھھذاا
    االبيیولوجيیة ااألسلحة منع مشرووعع قبل من 2006 عامم في االساددسس ااالستعرااضي االمؤتمر اانعقادد منذ االرسميیة االبيیولوجيیة ااألسلحة ااتفاقيیة
)BWPP(،عبر متوفرةة ووهھھھي ٬ >http://www.bwpp.org <02< وو.pdf-events.org.uk/PC16-http://www.cbw <وو 

>rep.html-events.org.uk/bwc -http://www.cbw< .غوثريي رريیتشارردد قبل من االتقارريیر ااعداادد تم )Richard Guthrie .(
>.richard@cbw-events.org.uk< أأوو+  ٤١۱ ٥٠۰٧۷ ٠۰١۱ ٢۲٦ على االتحضيیريیة االلجنة خاللل بهھ ااالتصالل وويیمكن  

 
     )MENACS(  شبكة مع عضو) Hussain Alhowaidi( هھھھويیديي آآلل حسيین بوااسطة االترجمة تمت

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

 


