
 

 

 

 

 

 

 

االنتھاء من القراءة األولى، والقراءة الثانیة مرتقبة الجامعة:اللجنة   

 

، أن غینیا أودعت صك بدأ الیوم الرابع من المؤتمر االستعراضي الثامن مع إعالن الرئیس، السفیر المجري جیورجي مولنار

في االتفاقیة. شھد صباح الیوم االنتھاء من القراءة األولى  178االنضمام لدى لندن یوم األربعاء، مما یجعلھا الدولة العضو 

 باستعراض المواد مادة مادة من قبل اللجنة الجامعة. شھدت فترة ما بعد الظھر بدایة مترددة في القراءة الثانیة.

  

ً علمیاً. كان أیضا یوماً كما كان ھذا ا لیوم ھو الیوم العالمي للعلوم من أجل السالم والتنمیة، أخذت األحداث الجانبیة طابعا

خاصآً سُمح لألعضاء المعتمدة بشكل دائم في جنیف بإحضار أطفالھم إلى قصر األمم؛ األمر الذي خفض متوسط األعمار في 

 قاعة االجتماع.

  

 مداوالت اللجنة الجامعة

 

عمل الیوم السابق، بدءاً من  والتي تابعتعقدت اللجنة الجامعة مع السفیر األلماني مایكل بیتینو المتولي منصب الرئاسة، ان

المادة السابعة، وذلك باستخدام نص المؤتمر االستعراضي السابع كنقطة مرجع. وقد استكمل ھذا الشوط األول خالل الفترة 

 المتأخرة من الصباح.

  

النصوص الموحدة للمواد األولى إلى السادسة لم تكن كلھا  وبما أنّ كان الھدف ھو البدء بالقراءة الثانیة في فترة ما بعد الظھر. 

جاھزة قبل بدایة جدول اإلجراءات المقرر، تم تأجیل اجتماع اللجنة الجامعة إلى فترة ما بعد الظھر لمدة ساعة. وعندما 

ع اتفاقیة األسلحة البیولوجیة من قبل وحدة دعم التنفیذ وبعد تعمیمھا في القاعة على نسخ ُوضعت ھذه المجموعة على موق

ورقیة، انعقدت اللجنة الجامعة. ومع ذلك، اقترحت بعض الوفود أنھا ستستفید من وجود المزید من الوقت للنظر في مصنفات 

بعض المواد ألنھ لم یكن واضحا متى ستكون من التغییرات المقترحة. واقترح آخرون أنھ سیكون من الصعب النظر ب

 المصنفات المتبقیة متاحة.

  

وبالتالي تم تأجیل اجتماع اللجنة الجامعة، مع التوقع بأن القراءة الثانیة ستبدأ نھار الجمعة. وفي وقت متأخر من المساء، كانت 

 جمیع المصنفات من المواد قد وضعت على الموقع.

  

في حین أن التأخیر في الحصول على الزخم وراء عمل اللجنة الجامعة قد یكون محبطا في ضوء حجم ما تبقى من العمل 

. في المؤتمر 2006ھذه المشكلة معاكسة لتلك التي وقعت عام  االستعراضي، كانتالذي یتعین القیام بھ في المؤتمر 

ع في األیام األولى، ثم اضطرت إلعادة النظر في المواد التي تم العمل االستعراضي السادس، قامت اللجنة الجامعة بتقدم سری

علیھا مسبقا، بعد ادعاء بعض الوفود أنھا لم تكن مستعدة بما فیھ الكفایة في األیام السابقة وطلبھا أن یدرس عددا جدیداً من 

 القضایا والمراجعات المقترحة.

  

 القضایا العملیة للجنة الجامعة

  

ات االستعراض ھي أحداث فردیة ولھا أسالیب مختلفة قلیال للقیام بأعمالھا. معظم المعاھدات المتعددة األطراف جمیع مؤتمر

ھنالك  االستعراض. وإذا كانلدیھا شكل من عملیة االستعراض؛ ومع وجود العدید من المعاھدات، ھناك العدید من مؤتمرات 

ً بأشیاء أخرى، فقد تم اعتمادھا فورا عبر مجموعة واسعة من في أي وقت سابق ترتیبات إجرائیة برزت بفعالیة م قارنتا

 ذلك ال یزال ھناك العدید من الطرق المختلفة لتنظیم المؤتمر االستعراضي.ومع المعاھدات. وھذا لم یحدث، 

للمؤتمر االستعراضي الثامن الخامس ریالتقر  
٢٠١٦نوفمبر  ١١الجمعاء   



	

 من اجتماع نوفمبر للمؤتمر الثامن االستعراضي. وقد تم إنتاج ھذه التقاریر لجمیع اجتماعات الخامسھذا ھو التقریر 

 من قبل مشروع منع األسلحة ٢٠٠٦منذ انعقاد المؤتمر االستعراضي السادس في عام  اتفاقیة األسلحة البیولوجیة الرسمیة

  http://www.bwpp.orgوھي متوفرة عبر  (BWPP) البیولوجیة

 .http://www.cbw-events.org.uk/RC16-05.pdfو 

 او ٢٦ ٠١ ٥٠٧ ٤١بھ عبر +  ) ویمكن اإلتصالRichard Guthrieتم اعداد التقاریر من قبل ریتشارد غوثري (

>richard@cbw-events.org.uk.< 

 المتخصصة بشؤون مراقبة أسلحة الدمار الشامل في الشرق االوسط. MENACSتم ترجمة ھذا التقریر بواسطة شبكة 

 اإللكتروني: نسة تیارا شعیا على البرید، یرجى االتصال باآلMENACSللمزید من المعلومات حول شبكة 

.<tshaya@miis.edu> 

  

وضحھا السفیر بیتینو عملیة اللجنة الجامعة التي تم اختیارھا لھذا المؤتمر االستعراضي، بعد التشاور مع الدول األطراف، أ

مبادئھ التوجیھیة ثالث  إنیوم االربعاء. ووصف اللجنة الجامعة باسم 'غرفة المحرك' لسفینة اتفاقیة األسلحة البیولوجیة. وقال 

وھي الشفافیة والشمولیة والكفاءة. وعن الشفافیة، ذكر أن جمیع وثائق التفاوض ستكون متاحة على الموقع قبل المناقشة. وعن 

أن لوحظ أن ھناك مجموعة متنوعة  وبعدنیتھ أن تكون جمیع الجلسات مفتوحة العضویة. أما عن الكفاءة،  إنولیة، قال الشم

من األوراق من مؤتمرات االستعراض السابقة، من أعمال ما بین الدورات، وأوراق عمل قدّمت ھذا العام، اقترح استخدام 

 ابع مادة كنقطة مرجع.نص المواد الناتج عن المؤتمر االستعراضي الس

  

واقترح أن قراءة أولى من شأنھا تجمیع كل االقتراحات إلجراء تغییرات في وثیقة واحدة. أما القراءة الثانیة فھي لمناقشة كاملة 

لجمیع التغییرات المقترحة وتحدید أي مقترحات یمكن أن توضع على نحو أفضل في قسم قرارات وتوصیات التطلعیة من 

ھائیة. ویتبع ذلك القراءة الثالثة التي من شأنھا أن تركز على تضییق شق الخالفات في المواقف. وأشار إلى أن ھذا الوثیقة الن

وبما بما في ذلك قسم القرارات والتوصیات.  "یجب أن یكون على مبدأ أن "ال شيء متفق علیھ حتى یتم االتفاق على كل شيء

ع القراءة الثالثة، اعترف بأنھ قد یضطر في النھایة الى وضع نص الرئیس من غیر المرجح أن تحل جمیع الخالفات م أنھ

ً للمفاوضات وأداة  بشكل جماعي في محاولة إلیجاد توازن مقبول بین المواقف. فنص الرئیس یمكن أن یستخدم مشروعا

الممكن أن تكون ھناك جلسات  لتسھیل التوافق. وحذر المندوبین أن ھناك فترة محدودة لجمیع ھذه العملیات وعلى ذلك فإنھ من

 في وقت متأخر من اجل تحقیق التقدم في العمل المطلوب.

  

كان مضمون ھذه المذكرة اإلجرائیة یوم االربعاء ان القراءة الثانیة یمكن استخدامھا لتوافق سریع على االقتراحات الجدلیة 

ً سھالً  وترسیخ بعض التغییرات المقترحة حیث أن ھناك أكثر من مقترح مماثل. ً وھذا من شأنھ إنتاج نصا ویجعل  ومفھوما

 القراءة الثالثة أسھل بكثیر.

  

 مناسبات جانبیة وجلسة الملصقات

  

تم عقد خمس مناسبات جانبیة یوم الخمیس. عقدت اثنین خالل وجبة الفطور: األولى بدعوة من سویسرا، بعنوان "تحدیث على 

شبكة المختبرات البیولوجیة التحلیلیة ودراسة التطورات التكنولوجیة والعلمیة في اثنین من ورش العمل في مختبر سبیز: بناء 

والكیمیاء؛ والثانیة عقدتھا كندا، بعنوان "جدول أعمال األمن الصحي في السالمة األحیائیة  علم األحیاءمجال التقارب في 

عقدت ایضاً ثالث مناسبات  "لة لتنفیذ حزمة العمل.العالمیة وعمل حزمة األمن البیولوجي: الدروس المستفادة والخطوات المقب

خالل استراحة الغداء: بدعوة من معھد بحوث العدل بعنوان "تحدید االحتیاجات وتوفیر حلول مصممة خصیصاً: تجربة خطة 

اتحاد وة بدعوة من مركز جنیف للسیاسات األمنیو ،"CBRNالعمل الوطنیة للدفاع الكیمیائي، البیولوجي، اإلشعاعي والنووي 

مركز بحوث التحقق والتدریب والمعلومات و"الكومن ھلث" في المملكة و) GETعالج مسببات األمراض العالمیة الناشئة  (

" وبدعوة من منظمة حظر األسلحة ،المتحدة بعنوان "التعامل مع تحدیات الحكم السالمة البیولوجیة التي یشكلھا وباء إیبوال

 "العلمیة في منظمة حظر األسلحة الكیمیائیة.الكیمیائیة بعنوان "النصیحة 

  

وعقدت جلسة الملصقات بعد اإلجراءات الرسمیة لھذا الیوم. وقد جرت العادة في الماضي أنھ حیثما تم توفیر نسخ إلكترونیة 

 من الملصقات، توضع ھذه الملصقات على موقع اتفاقیة األسلحة البیولوجیة من قبل وحدة دعم التنفیذ.


