
 
 
 

 
 
 
 

 ال زال في االنتظار العمل من كثیر :األول األسبوع انتھاء
 

 لذي ُحققاالتقدم  المیسرون خاللھا قدم رسمیة غیر عامة الثامن بـجلسة االستعراضي للمؤتمر األول األسبوع من األخیر الیوم بدأ
 تم وقد مادة.بـ مادة للمواد الثانیة بـالقراءة الجامعة اللجنة بدأت بعدھا منتشاوریة.  جلسة المیسرین أحد قاد ثم التاریخ. ھذا حتى

 الجامعة. واللجنة المیسرین نتاج علنیة مدى مناقشة
 

 الرسمیة اعتمادھا أوراق بعد تقدم لم الوفود من عدداً  بأن قالت التي التفویض وثائق لجنة إلى موجز االجتماع بشكل كما استمع
 وقت. بـأسرع تقدیمھا على وحثتھم

 
 المیسرین تقاریر

 
 االستعراضي. ھذه المؤتمر أعمال ختام في إجماع إلى بالوصول األطراف الدول لمساعدة للمیسرین مجاالت ةست تعیین تم لقد

زھید  -‘ والتعاون المساعدة’ ؛بوجمعة دلمي (الجزائر) السفیر -‘ الرسمي اإلعالن’توالیاً:  ھم المسؤولون والمیسرون المجاالت
 بیونتینو یكیلم السفیر -‘ الوطني المستوى على التنفیذ’(سویسرا)؛  مسمجان لورین -‘ والتكنولوجیا العلوم’؛ مالیزیا) (رستم

السفیر تھمینا -‘ التنفیذ دعم ووحدة الدورات بین المستقبلي العمل برنامج’غیتون (فرنسا)؛  السفیر ألیس -‘ بعةاسال المادة’(المانیا)؛ 
 دا.حِ  على منھما أي اخذ یمكن ال مرتبطین موضوعین من مزیج االخیر المجال ویُعد. (أسترالیا) مكونفیل (باكستان) ویان جانجوا

 
 في البحث من المنجز العمل على الضوء ألقى مجاالتھم، والبعض في بالفعل أقیمت المشاورات أن إلى ونالمیسر بعضوأشار 
 مجاالتھم. ھذه في رسمیة غیر أوراق إلنتاج نیتھم إلى المیسرون معظم لفت وقد بھا. المدلى والتصریحات المقدمة العمل أوراق

 أحكام أي تملي أن دون من النقاشات ھیكلة في للمساعدة حاالت ھكذا مثل في تستخدم وھي رسمیة صفة أي لھا لیس األوراق
 توزیع تم وقد الثاني. األسبوع بدایة ستعقد التي المحددة العامة بـالجلسات عملھم المیسرین من العدید ربط وقد النتائج. على مسبقة
 التنفیذ. صفة دعم الدورات، ووحدة بین العمل والتكنولوجیا، برنامج للعلوم عن مراجعة عبارة الجمعة یوم رسمیة غیر أوراق ثالثة
ً  سؤال مدار كانت األوراق ھذه  أدناه). (انظر النھار خالل الحقا
 

 والرابعة األولى المادة
 

 التنفیذ تضم كانت ما وإذاالبیولوجیة  األسلحة تفاقیةإ من الرابعة المادة اختصاص عن الحدیث المیسرین، تم تقاریر انتھاء وقبیل
 ھذه في األطراف الدول من دولة كل "تتخذ :الرابعة للمادة الكامل النص .كاملةً  لإلتفاقیة أم فقط األولى للمادة الوطني المستوى على

 ً  العوامل حفظ أو اقتناء أو تخزین إنتاج أو أو ومنع استحداث الالزمة لحظر التدابیر الدستوریة، كل إلجراءاتھا اإلتفاقیة، وفقا
 خاضع مكان أي في أو اقلیمھا قیة ضمناإلتفا ھذه من األولى المادة في المعینة اإلیصال ووسائل والمعدات واألسلحة والتكسینات

 والسابع السادس للمؤتمرین االستعراضین الختامیة الوثیقة في الرابعة بالمادة المتعلق الجزء ویناديكان."  أینما لرقابتھا أو لوالیتھا
 األولى. المادة في الواردة ومنع" العناصر حظر لإلتفاقیة وتضمن المحلي التنفیذ التي "تعزز التدابیر تشریع إلى
 
 
 
 

 الرسمي اإلعالن عن رسمیة غیر عامة جلسة
 

 مجال في كمیسر الرئاسة دلمي السفیر الصباح، تسلم في المیسرین تقریر إلى من اإلستماع رسمیة الغیر العامة الجلسة انتھاء عند
 للجنة األولى للقراءة األسلوب حیث من شبیھة كانت المداوالت ھذه الصیاغة). للجنة رئیس أیًضا ھو الرسمي (ودلمي اإلعالن

للمؤتمر االستعراضي الثامن السادس ریالتقر  
 االثنین ١٤ نوفمبر ٢٠١٦



	

 من اجتماع نوفمبر للمؤتمر الثامن االستعراضي. وقد تم إنتاج ھذه التقاریر لجمیع اجتماعات السادسھذا ھو التقریر 
 من قبل مشروع منع األسلحة ٢٠٠٦المؤتمر االستعراضي السادس في عام اتفاقیة األسلحة البیولوجیة الرسمیة منذ انعقاد 

  http://www.bwpp.orgوھي متوفرة عبر  (BWPP) البیولوجیة
 .http://www.cbw-events.org.uk/RC16-06.pdfو 

 او ٢٦ ٠١ ٥٠٧ ٤١) ویمكن اإلتصال بھ عبر + Richard 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: د، یرجى االتصال باآلنسة تیارا شعیا على البریMENACSللمزید من المعلومات حول شبكة 

.<tshaya@miis.edu> 

 السابع االستعراضي للمؤتمر النھائیة الوثیقة من المطابقة النسخة بـاستخدام ،التعدیالت ببـعض للقیام اقتراحات مع الجامعة
 قرار. أي اتخاذ دون من ،كمرجعیة

 
 الجامعة اللجنة مداوالت

 
 حوالي استغرقت وقد ،میكیل بیونتینو األلماني السفیر بـرئاسة الجامعة اللجنة اجتمعت الرسمي، اإلعالن الجلسة حول انتھاء بعد

 المساء. وحتى الغداء بعد واستكملت الصباح في الساعة
 

 تم وقد المثال. سبیل على ،جملة في‘ مناسب’كلمة  الطفیفة، كإضافة التعدیالت بعد إدخال مع ،األولى األربعة المواد في البحث تم
 المجال. نفس متقاطعة في اقتراحات قدمت التي الوفود بین التشاور إلى اإلشارة المكررة وتم بعض االقتراحات سحب

 
 لغیاب فقط االنجلیزیة بـاللغة دقیقة أربعین لمدة االجتماع استكمال العادي، تم االجتماع لوقت الجامعة اللجنة تخطي إلى ونظرا

الدعم  فریق قبل من الصوتیات أنظمة إدارة إلى األساسیة القاعة بسبب حاجة جانبیة غرفة إلى االجتماع نقل تم المترجمین. وقد
ً  التباحث لھا یتثنى لم االنحیاز أنھ عدم دول اعالن بعد االجتماع توقف العمل. وقد وقت انتھاء مع غادر الذي  بـخصوص جماعیا
ً  بـاالجتماع الدول ھذه قامت الخامسة بعد. لھذا المادة  لخامسة.ا المادة لبحث جانبا

 
 بـمادة مادة المراجعة ومسودة رسمیة الغیر األوراق وضع

 
 وقبیل. لالتفاقیة اإللكتروني الموقع على للمواد المراجعة مسودةنشر  إلى باإلضافة الجمعة یوم رسمیة غیر أوراق ثالثة توزیع تم

 للعامة متاحة والمسودة االوراق ھذه جعل من مدى الفائدة عن سؤال. فتساءلت كولومبیا موضع األوراق ھذه كانت ،النھار انتھاء
طالما  الموقع على وضعھا  منبدال االلكتروني البرید عبر للوفود األوراق ھذه ارسال إیران اقترحت اإللكتروني. كذلك الموقع على
 نشر فـأیدت المتحدة الوالیات أما .الوطنیة) وكوبا فنزویال (بصفتھا االقتراح تأییداً من ھذا القى رسمیة. وقد صفة بدون أنھا

 في الموقع، على األطراف للدول المخصص الجزء في وضعھا إمكانیة إلى أشارتلكنھا و للعامة. اإللكتروني الموقع على األوراق
ً  الموقعة بالدول االتصال غیاب تفاصیلحال   الغیر األوراق تحویل المتحدة المملكة اقترحت بدورھا االلكتروني.  البرید عبر حدیثا

 بالقاعة الجامعة اللجنة انعقاد ومعالموقع.  على العام النشر فكرة دعموا أفریقیا وجنوب وایرلندا عمل. المكسیك أوراق إلى رسمیة
 داخل مطبوعةً  توزع سوف رسمیة الغیر األوراق أن مولنار جورجي المجري السفیر االستعراضي المؤتمر رئیس أعلن ،الجانبیة

 اإللكتروني. الموقع على المحدود القسم في وتنشر البرید اإللكتروني عبر كذلك وتوزع االجتماع، قاعة
 

 جانبیة أحداث
 

برنامج ’عنوان  تحت المتحدة والوالیات العالمیة الصحة منظمة من بدعوة الفطور الجمعة. األول وقت یوم جانبیان حدثان أقیم
 ‘.الطبیةالطوارئ الصحیة الجدیدة ومبادرة فرق الطوارئ 

 
 في CFSP/2016/51 األوروبي االتحاد مجلس قرار’ عنوان تحت األوروبي االتحاد من بدعوة الغداء وقت أقیم الثاني الحدث

 كان الذي اآلخر الحدث ‘.اللعب حالة :السالح نزع لشؤون المتحدة األمم مكتب قبل من البیولوجیة األسلحة حظر اتفاقیة تنفیذ دعم
 اإلثنین. یوم إلى نقلھ تم الجمعة لیوم مقرراً 

 


