
 
 
 

 
 
 
 

 القراءة الثالثة من قبل اللجنة الجامعة ومسودة لعناصر النص
 

عالن الرسمي، من اجتماع مغلق للجنة الجامعة وجلسة مفتوحة حول اإلتألفت المداوالت الرسمیة للیوم التاسع من المؤتمر االستعراضي 
تكوین فكرة عن الشكل النھائي لنص ولكن األھم من ذلك فھي المبادرات المتخذة من أجل جمع ورقة غیر رسمیة إلتاحة المجال للوفود 

عت نسخ من الورقة غیر الرسمیة في نھایة المداوالت الرسمیة.  اإلعالن الختامي. ُوّزِ
 

 اللجنة الجامعة
 

سفیر األلماني میشائیل بیونتینو. وبناءاً على النقاش ادة برئاسة الادةً متفاقیة ماللمراجعات لكل من مواد اة"  لبدء الیوم بالـ"القراءة الثالث
الحضور على وفود الدول األطراف بشكل  رصمغلق واقتالذي دار یوم الثالثاء حول عالنیة االجتماعات، ًعِقدت القراءة الثالثة بشكل 

بعض من حضروا ھذا االجتماع، كان التقدم المنجز حول تغییرات جوھریة على النص طفیفاً. ولم تقدم حصري. وحسب حوارات مع 
، حیث جبر رئیس الجلسة على جمع نص مبني على التقریبالنظر حول كل مادةٍ على حدة، مما أالجلسة سوى الفرصة لتبادل وجھات 

 ھذه النصوص في الكثیر من األحیان في المحادثات المتعددة األطراف.حاول ایجاد حلول وسط بین المواقف المطروحة. تستخدم مثل 
 

 الطوعياإلعالن  –الجلسات حول القضایا متعددة الجوانب 
 

ضافیة حول اإلعالن الرسمي بالحصة األكبر من فترة ما بعد الظھیرة والتي ترأسھا السفیر الجزائري بوجمعة الدلیمي احظیت جلسة 
ات ھذه الجلسة مع تلك من الجلسة الجامعة، حیث لم تنتج (وھو أیضاً رئیس لجنة الصیاغة). وتشابھت مخرج بصفة میِّسر لھذه المسألة

أي تقدٍم یذكر. وحسب التجارب المستفادة من المؤتمرات االستعراضیة السابقة، فإنھ یتم التوصل إلى التسویات حول اإلعالن الرسمي بعد 
 تطویر باقي نص اإلعالن الختامي.

 
 ر مسودة نص اإلعالن الختامي'عناص'
 

وُضّمت ھذه  في قاعة االجتماعات الرئیسیة، دمج المیُسرون مسوداتھم إلنتاج الورقة غیر الرسمیة.المداوالت الرسمیة  بالموازاة مع 
إلنتاج ورقة تحتوي على العناصر األولیة والتي تتیح   ̶  باإلضافة إلى النص التقریبي الذي جمعھ رئیس اللجنة الجامعة  ̶  النصوص

للوفود أخذ لمحة عن طریقة صیاغة نص اإلعالن الختامي. وستنشر ھذه الورقة غیر الرسمیة في وقت متأخر من یوم الخمیس ولیس لھا 
إلعالن الختامي الشكل العام ن ھناك العدید من األمور العالقة في ھذا الوقت. ستتبع صیاغة نص اأأي صفة رسمیة. ومن الواضح 

 لنصوص اإلعالنات الختامیة من المؤتمرین اإلستعراضیین السادس والسابع.
 

 بنیة نص اإلعالن الختامي
 

مع تقدم عمل المؤتمر اإلستعراضي تجاه تركیز الجھود إلنتاج نص اإلعالن الختامي، فإن الوقت مناسب إلستعراض بنیة النصوص التي 
المؤتمرات اإلستعراضیة، والتي ستستخدم في ھذا المؤتمر أیضاُ. إن البنیة الحالیة لنص اإلعالن الختامي كانت ابتكاراً استخدمت في آخر 

كن المؤتمر اإلستعراضي الخامس من الوصول إلى اتفاق على إعالن م، حیث لم یت2006خالل المؤتمر اإلستعراضي السادس لعام 
 .جدید لظھور نسقرصة ختامي بفھومھ التقلیدي مما أعطى الف

 
تنظیم المؤتمر وأعمالھ' وھو یسمى عادةً  بالتقریر اإلجرائي للمؤتمر. وال یثیر ھذا  -بنیة نص اإلعالن الختامي ھو ' أوالً  منالجزء األول 

األدوار مثل من ترأس توزیع لوفود الدولیة وغیرھا المشاركة واالجزء عادة الجدل، حیث أنھ یصف النواحي العملیة لعقد المؤتمر ویذكر 
على القرارات حول تواریخ عقد اجتماعات الدول األطراف  2011و 2006في عامي احتوى ھذا الجزء اللجنة الفالنیة وما إلى ذلك. و

ئي عادةً واجتماعات الخبراء للعام القادم، ومن المتوقع أن یتھج النھج ذاتھ في الجزء اإلجرائي لھذا العام. وتظھر صیغة ھذا الجزء اإلجرا
 ب كون ھذا الجزء مبنیاً تقریباً على حقائق ال تحتاج لنقاش مطّول.قبل بضعة أیام من نھایة المؤتمر اإلستعراضي بسب

 للمؤتمر االستعراضي الثامن العاشر یرالتقر
 ٢٠١٦نوفمبر  ٨١ الجمعة



	

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

  http://www.bwpp.orgوھي متوفرة عبر  (BWPP) البیولوجیة
 .http://www.cbw-events.org.uk/RC16-10.pdfو 

 او  1026 507 76 41+ویمكن اإلتصال بھ عبر) Richard Guthrieتم اعداد التقاریر من قبل ریتشارد غوثري (
>richard@cbw-events.org.uk.< 

 في الشرق االوسط. المتخصصة بشؤون مراقبة أسلحة الدمار الشامل MENACSتم ترجمة ھذا التقریر بواسطة شبكة 
 اإللكتروني: ، یرجى االتصال باآلنسة تیارا شعیا على البریدMENACSللمزید من المعلومات حول شبكة 

.<tshaya@miis.edu> 

 ً  الرئیسي اإلعالن الختامي' والذي یتكّون من اإلعالن الرسمي ومراجعة المواد كٍل على حدة. الھدف – الجزء الثاني من البنیة ھو ' ثانیا
وباألخص حول مسائل "حفظ  مراجعة األنشطة السابقة ولذا فیكون تحضیره في العادة مثیراً جداً للجدل من ھذا الجزء من النص ھو

ویجدر بالذكر أن في األعوام السابقة غاب اإلجماع البسیط حول موِضع حفظ ھذا التوازن. أما اإلعالن الرسمي فیمكن  ".التوازن
 اإلستعراضي. للمؤتمرمواد اإلتفاقیة، رغم أن البعض یرى ھذا الجزء كتصریح سیاسي شامل  لمراجعةاعتبارھھا مقدمة 

 
 ً 'الجزء التطلعي' من عمل المؤتمر االستعراضي ولكن المقررات والتوصیات' ویسمى في العادة  – الجزء الثالث من بنیة النص ھو 'ثالثا

قرات من ھذا الجزء على مجریات اجتماعات ما بین الدورات السابقة. عناوین رغم ھذه الطبیعة التطلعیة فقد جرت العادة أن تركز أول ف
الدول األطراف  ما یلي: عمل اجتماعاتكالمقررات والتوصیات لھذا الجزء من اإلعالن الختامي للمؤتمر االستعراضي السادس كانت 

 تعزیزالثقة و بناء وتدابیر ٢٠١٠ – ٢٠٠٧الفترة وحدة دعم التنفیذ وبرنامج ما بین الدورات خالل و ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣خالل الفترة 
من اإلعالن الختامي للمؤتمر االستعراضي السابع كانت كما یلي: حصیلة برنامج ما بین االتفاقیة. أما القرارات والتوصیات  عالمیة

التعاون والمساعدة، مع التركیز بشكل خاص على و ٢٠١٥ – ٢٠١٢برنامج ما بین الدورات للفترة و ٢٠١٠ – ٢٠٠٧الدورات للفترة 
م والتكنولوجیا فیما یخص االتفاقیة واستعراض التطورات الحاصلة في میدان العللمـساعدة بموجب المادة العاشرة وتعزیز التعاون وا

الثالثة والرابعة  نقاط. الالمالیةو التنفیذ دعم وحدةو االتفاقیة عالمیة تعزیزو الثقة بناء تدابیري والوطن الصعید على التنفیذ تعزیزو
 الدائمة الجتماعات ما بین الدورات. والخامسة أصبحت مواد األجندة 

 
 وثائق قائمة و للمؤتمر الداخلي النظامباإلضافة إلى  2011و 2006وأُرفقت أجندة المؤتمر االستعراضي باإلعالن الختامي لعامي 

. ولم یتم توزیع أول مرفقین في داخل المؤتمر حیث أنھما متوفرین للوفود بالنسخ األصلیة. وتم تجھیز قائمة الوثائق بعد انتھاء المؤتمر
الذي احتوى  الثقة بناء بتدابیر المتعلقة البیانات لتقدیم المنقحة االستماراتوھو مرفق تمت زیادة مرفق جدید  2011المؤتمر. في عام 

 ستشارات حول طرق تبسیط بیانات تدابیر بناء الثقة من أجل تكثیف المشاركة فیھا. على نتائج اال
 

على التكرار في بعض المواضع ولكن بسبب وجود بعض األمور العالقة وقصر الوقت،  2011و 2006احتوى االعالن الختامي لعامي 
ب نص اإلعالن الختامي. قد یسود ھذا تیمضاء الوقت في ترامور العالقة بدالً من أن من األجدى أن یناقشوا حلول لأل قرر أعضاء الوفود

 الرأي خالل المحادثات حول اإلعالن الختامي الحالي.
 

 االجتماعات الجانبیة
 

 لم تعقد أي اجتماعات جانبیة یوم الخمیس.


