
 
 
 

 
 
 
 

 البدیل BWCردود الفعل األّولیة حول عناصر المسودة والـ
 

ن ألعضاء الوفود فرصة التعبیر عن بانتھاء الیوم العاشر من من المؤتمر االستعراضي انتھى األسبوع الثاني من المداوالت. وتسنّ 
 BWCرأیھم بالورقة غیر الرسمیة لمسودة عناصر نص اإلعالن الختامي. وعقدت في المساء الدورة الجدیدة من ما یسمى الـ

 ).Bowling World Cupكأس العالم للبولینج ( –اآلخر 
 

 اإلعالن الرسمي
 

قصیرة في الصباح حول اإلعالن الرسمي برئاسة السفیر الجزائري بوجمعة الدلیمي، بصفتھ المیّسر لھذه  عامة عقدت جلسة
تقدم طفیفاً في مجال التغییرات على النص. وفي فترة الظھیرة، عقدت مشاروة مغلقة في القاعة الصغیرة وذلك المسألة، حیث كان ال

 التقدم في مسألة نص اإلعالن الرسمي.بمحاذاة الجلسة العامة التي كانت قد حققت بعض 
 

 الخطوط العریضة –'مسودة عناصر نص اإلعالن الختامي' 
 

في یوم الخمیس، قام رئیس المؤتمر االستعراضي، السفیر الھنغاري جورج مولنار، بتوزیع الورقة غیر الرسمیة والتي كانت نتاج 
دات المیّسرین. من الجدیر بالذكر أن ھذه ال تملك أي صفة رسمیة دمج النص التقریبي الذي جمعھ رئیس اللجنة الجامعة مع مسو

 نصوص اإلعالنات الختامیة للمؤتمرین االستعراضیین السابقین.لنیة األساسیة مسودة العناصر البُ  تمطلقاً. وتتبع
 

االتفاق علیھ. وفي الجزء الثاني وكان نص اللجنة الجامعة قد شوھد في عدد من النسخ السابقة ولكن ما یزال فیھ الكثیر مما یجب 
یوماً سنویاً (بدالً  15الذي یستعرض القرارت والتوصیات التطلعیة تم تخطیط أعمال اجتماعات ما بین الدورات والتي خصص لھا 

). وستعني STC) ولجنة للعلوم والتكنولوجیا (OEWGsأیام في األعوام السابقة) متألفة من ثالثة فرق عمل مفتوحة ( 10من 
عمل فرق العمل الثالثة بكل من أمور التطبیق والتعاون حسب المادة العاشرة واالستعداد والمساعدة حسب المادة السابعة. ویجدر 
بنا التأكید على أن ھذه الورقة غیر الرسمیة ما ھي إال صیغة أّولیة لما قد یشتمل اإلعالن الختامي علیھ وفي ھذا النوع من 

 .ءشيء حتى یتم االتفاق على كل شي يالمحادثات ال یتفق على أ
 

 ردود الفعل األّولیة –'مسودة عناصر نص اإلعالن الختامي' 
 

وفّرت الجلسة العامة في فترة الظھیرة الفرصة ألعضاء الوفود للتعبیر عن آرائھم الرسمیة األولى حول مسودة عناصر نص 
الجلسة العامة ھو جمع المالحظات الكلّیة دون الدخول في حیثیات اإلعالن الختامي غیر الرسمیة. وأشار الرئیس أن ھدف ھذه 

 ً لھم لصیاغة  الذي توفرإلى التناقضات بین بعض األجزاء التي جمعھا المیّسرون وذلك بسبب قصر الوقت  العناصر. وأشار أیضا
 النص.

 
 ً أخرى ال یمكنھا الموافقة علیھا. وقال عددٌ  وصرحت معظم الوفود التي أعطت رأیھا بالنص بأنھا وجدت نقاطاً توافق علیھا ونقاطا

كون قریباً في صیاغتھ یمن الوفود أن النص احتوى على نقاط تعدّت خطوطاً حمراء لھم. ولم یكن ھناك أي رأي أن ھذا النص س
 اضي. لنص اإلعالن الختامي، على العكس فقد شدد الكثیرون على الحاجة لتكثیف الجھود إلنھاء أعمال المؤتمر االستعر

 
من معالم اللغة الدبلوماسیة المستخدمة في النقاش أن الوفود ال ترید أن تظھر كأنھا ترفض النص دون التمعن ولذا فقد تركزت 
المالحظات حول المسائل التي یكمن التوصل إلى إجماع علیھا. وعلى الرغم من ذلك، قال الوفد اإلیراني أن النص ال یحظى بدعمھ 

 ره معیاراً، مشیراً أن قرارات المؤتمر االستعراضي مبنیة على اإلجماع ولیس األغلبیة. وأنھ ال یمكن اعتبا
 

 للمؤتمر االستعراضي الثامن حادي عشرال یرالتقر
 ٢٠١٦نوفمبر  ٢١ اإلثنین



	

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

  http://www.bwpp.orgوھي متوفرة عبر  (BWPP) البیولوجیة
 .http://www.cbw-events.org.uk/RC16-11.pdfو 

 او  1026 507 76 41 +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: ارا شعیا على البرید، یرجى االتصال باآلنسة تیMENACSللمزید من المعلومات حول شبكة 

.<tshaya@miis.edu> 

رسمیة ال تعكس اآلراء التي عبرت عنھا دول عدم الوقالت فنزویال، متحدثةً بالنیایة عن دول عدم االنحیاز، بأن الورقة غیر 
لثة بدالً عن النص التقریبي الذي صاغھ الرئیس. وقالت روسیا إن االنحیاز خالل الجلسة العامة وأنھا ترغب بالعودة للقراءة الثا

 العدید من أفكار دول عدم االنحیاز تم تجاھلھا وإن عملیة مراجعة المواد مادةً مادة كانت منحازة لدول الغرب.
 

كانت ھذه المرة واستخدمت تعابیر مختلفة للتعبیرعن اآلراء حول عناصر النص وتركزت معظمھا حول الجزء التطلعي، حیث 
أن بعض األفكار فیھا  األولى التي رأتھ الوفود مكتمالً. وقال الوفد الكندي أن النص یحتوي على "أفكار جیدة وقویة" ولكنھ أضاف

بعض عناصر النص "غیر مكتملة النضج" ولكن العقبات في طریق جمع نص اإلعالن بأن ووصفت إندونیسیا  "."إشكالیات
. وكما كان متوقعاً، تال ھذه المالحظات نقاش. أشارت أسترالیا أن النص سیثیر إنتقادات شدیدة. أما باكستان الختامي قابلة للتخطي

فقد قالت أنھا كانت واثقةً أن خلیط النصوص المستخدم في إنتاج الورقة غیر الرسمیة لن یرضي جمیع األطراف وأنھ سیكون لذلك 
 موضع نقاش.

 
األساسیة حول محاور جدول أعمال اجتماعات ما بین الدورات، قال عدد من الوفود أن الوقت لن یكفي للبحث في المواضیع 

ة إلى أن الئحة المواضیع ما ھي إّال تعداد للمواضیع المقترحة دون وضع أولویات لنقاشھا وبالمحصلة والثانویة. وتمت اإلشار
 ً إلى عدم إعطاء األمور حقھا من اإلھتمام. وقالت الھند أن المحاور المقترحة ذات أھمیة  یتوزع المجھود على عدة محاور مؤدیا

ولكنھ یجب إیجازھا وتحدیدھا بشكل أكبر. إن أحد الموضوعات الذي حتماً سیثیر الجدل ھو اقتراح تحدید یوٍم واحد سنویاً 'لمناقشة 
ً تشمل التالتدابیر المناسبة لتطویر آ حیث أشارت كوبا أن الورقة غیر الرسمیة لم تتناول موضوع التحقق  '،حققلیة ملزمة قانونیا

 بشكل كافي. ولم تعلّق الوالیات المتحدة على ھذا األمر ولكن التجارب السابقة تشري أنھا لم توافق على أي اقتراح من ھذا النوع. 
 

أیام على جدول أعمال وموظفین جدیدین في وحدة وطرحت أسئلة حول التبعات المالیة اإلضافیة التي ستترتب على إضافة خمسة 
دعم التنفیذ، مما دفع بالوفود بطلب إجراء حسابات جدیدة. واقترحت المملكة المتحدة أن یدرج تحت بند المالیة تذكیر أن المستحقات 

تفاقیة بالمرتبة األولى اقترحت أن بنیة عمل البرنامج ومواضیعھ یجب أن ترتبط بأھداف اإلأما إیران ف المقدّرة تكون أولویة.
 وبالتبعات المالیة ثانیاً.

 
 تناولھا قبل بدء األسبوع الثالث.وحول مسألة التوقیت، اتفقت الھند والمملكة المتحدة على الحاجة إلى 

 
لنص ستبنى على القراءة الثالثة ل ادة مادةوصرح الرئیس في مالحظاتھ الختامیة أن النقاشات القادمة حول مراجعة المواد م

 ومستعینة بالنص التقریبي.
 

 مسابقة البولینج
 

اآلخر في إحدى صاالت البولینج. لم تكن أي جوائز رسمیة  BWCبولینج والملقّب بالـلاستضافت سویسرا یوم الجمعة كأس العالم ل
واستمر في  1998في عام  لبدیلا BWCلھذا الكأس ولكن أحرز األمریكي روبرت فریدمان أعلى مجموع للنقاط. بدء تقلید الـ

واعتبر  2006. وتم إحیاء ھذا التقلید من جدید في عام 2001إجتماعات اإلتفاقیة المختلفة حتى اإلختالفات السیاسیة في عام 
 كداللة للتفاؤل بنتیجة إیجابیة في المؤتمر اإلستعراضي السادس وقد كان كذلك.

 
 االجتماعات الجانبیة

 
 یة یوم الجمعة.لم تعقد أي اجتماعات جانب


