
 
 
 

 
 
 
 

 جنة الجامعة لعناصر المسودة وتمدید عمل ال مزید من الردود على
 

 "عناصرمفصلة على الورقة غیر الرسمیة ل بدأ األسبوع الثاني من المؤتمر االستعراضي بإعطاء الفرصة للوفود لوضع تعلیقات
ممت نھار الخمیس. واستمر وضع التعلیقات إلى فترة ما بعد الظھر وتاله اجتماع آخر للجنة الجامعة مسودّة الوثیقة الختامیة" التي عُ 

 قد خلف األبواب. وبالتوازي مع اإلجراءات الرسمیة، كان واضحاً أّن مجموعة من المشاورات غیر الرسمیة كانت قائمة.عُ 
 

آثار االنخراط في أنشطة خارجة عن نطاق عمل المؤتمر. كان ھناك سلسلة من االجتماعات خالل األسبوع یعاني المندوبون من 
الماضي في قاعات المؤتمرات المتالصقة التي تسببت بحشود وطوابیر انتظار في جمیع المرافق المجاورة. في یوم االثنین من ھذا 

بالحضور وذلك بفعل اإلعداد  – المؤتمرات التفاقیة األسلحة البیولوجیة وھو مقھى بجوار قاعة –األسبوع، غّص "السربنت بار" 
الذي كان قد جمع التبرعات لألعمال الخیریة، والتحضیر للبازار السنوي لألمم المتحدة، وھو حدث رئیسي یقام نھار الثالثاء لو

یة، تم القیام بالعدید من الصفقات خالل جلسات . في تاریخ اتفاقیة األسلحة البیولوج٢٠١٥زائر في العام  ٦٠٠٠استقطب أكثر من 
، وحتى لیوم واحد أو اثنین فقط، لالجتماعاتالقھوة في "السربنت بار" على القضایا الخالفیة. إنَّ خسارة ھذه المساحات المخصصة 

 قد یعیق التوصل إلى اتفاق بشأن بعض المواضیع.
 
 ردود مفصلة –" عناصر مسودّة الوثیقة الختامیة"

 
طت الجلسة العامة في الصباح المساحة للمندوبین إلعطاء المزید من الردود العامة على مسودّة الورقة غیر الرسمیة بشأن أع

 عي.ّزعت نھار الخمیس، وعلى وجھ الخصوص على القسم التطلّ مسودّة العناصر التي وُ 
 

المالیة، بناء على طلبات من مختلف المندوبین لعرض بدأت الجلسة نھار الجمعة بعرض قدمتھ وحدة دعم التنفیذ عن األمور 
یوم من االجتماعات  ١٥حددت وحدة دعم التنفیذ تكالیف لممكنة للمؤتمر االستعراضي. وحسابات التكالیف المترتبة على القرارات ا

ھم اإلضافیة ومیزانیات عداتتكالیف زیادة أعداد موظفي وحدة دعم التنفیذ (من ثالثة موظفین إلى خمسة موظفین، مع مفي السنة، و
تكالیف تحسین قاعدة بیانات المادة العاشرة، وتكالیف تأسیس قاعدة بیانات للمادة وتكالیف ترتیبات الرعایة للخبراء، السفر)، و

اتفاقیة  ملیون دوالر أمریكي. ویقارن ھذا الرقم مع اإلنفاق على ٢.٣٠السابعة. إّن المجموع المقدّر لمثل ھذا البرنامج ھو حوالي 
 ملیون دوالر أمریكي. ١.٩٧وھو  ٢٠١٦األسلحة البیولوجیة لعام 

 
بشأن المسائل المالیة، سألت إیران ما إذا كان من األفضل مقارنة البرنامج الجدید المحتمل ل"ما بین الدورات" مع النفقات لعام 

لدورات خالل اجتماعات دول األطراف في إطار . واقترحت جنوب أفریقیا أن تدار میزانیة فترة ما بین ا٢٠١٦بدال من  ٢٠١٥
اقترحت أنھا ستكون سعیدةً لدفع تكالیف إضافیة إذا كانت راضي. أما المملكة المتحدة فالمبادئ التوجیھیة التي یقدمھا المؤتمر االستع

رالیا إلى أن تجزئة اضافیة. وأشارت أست دفوعاتفوائد اضافیة لن تكون ھناك م ھناك تكن لم إن ھھناك فوائد إضافیة، وأن
المساھمات المقدرة المتوقعة من قبل كل دولة طرف سوف یكون مفیداً. أما الیابان فاقترحت أن مناقشة توسیع وحدة دعم التنفیذ 

 یجب أن یبدأ من إمكانیة إضافة شخص إضافي واحد.
 

ا عن سبب كونھا لجنة في حین أن غیرھا من أثیرت بعض التساؤالت عن سبب القیام بمراجعة العلوم والتكنولوجیا على حدة، وأیض
الترتیبات ھي مجموعات عمل مفتوحة / غیر محددة الزمن. اقترحت المملكة المتحدة أن موضوع العلوم والتكنولوجیا ھو مختلف 

ً إلنجاز جمیع مواد االتفاقیة. اقترحت سویسرا أن موضوع  عن المواضیع األخرى، ففھم التطورات في علوم الحیاة كان أساسیا
 ".كان من "األھمیة البالغة إنھلت قا إیرلنداالعلوم والتكنولوجیا ھو "المیزة الرئیسیة" في برنامج عمل ما بین الدورات، في حین أّن 

من األسئلة حول اللجنة المقترحة للعلوم والتكنولوجیا التي رددھا المندوبون اآلخرون؛ مثل: كیفیة اختیار  مالیزیا عدداً وطرحت 
؟ ھل ستكون كل دولة طرف في من خالل ترشیحات إقلیمیة جماعیة الدول األطراف التي ستشارك في اللجنة؟ وھل سیكون ھذا

و لمدة سنة واحدة ربما؟ إذا تم اختیار دولة طرف للمشاركة، ھل بإمكانھا أن أ اللجنة طوال فترة ما بین الدورات أو فقط لجزء منھا،

 للمؤتمر االستعراضي الثامن عشر الثاني یرالتقر
 ٢٠١٦نوفمبر  ٢٢ الثالثاء



	

 لجمیع اجتماعاتمن اجتماع نوفمبر للمؤتمر الثامن االستعراضي. وقد تم إنتاج ھذه التقاریر  عشرالثاني  ھذا 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/RC16-12.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: ، یرجى االتصال باآلنسة تیارا شعیا على البریدMENACSللمزید من المعلومات حول شبكة 

.<tshaya@miis.edu> 

تختار خبیراً واحداً فقط أم بإمكانھا أن تغیر خبیرھا المرشح حسب الموضوع قید النظر؟ اقترحت فنلندا أنّھ یمكن أن یكون ھناك 
وأن ع. أشارت المملكة المتحدة أنھا تفضل عملیة مفتوحة، خبیراً واحداً لكل بلد في مراجعة العلوم والتكنولوجیا، مفتوحة للجمی

اقترحت الصین لغة جدیدة لوضع مدونات قواعد  االستعراض.عملیة  على تأمینإذا ساعد ذلك  عضویتھا ستكون معرضة للتنازل
 السلوك.

 
ما رأوا أنھ ینبغي القیام بھ في  في برنامج عمل ما بین الدورات، استخدم المندوبون العدید من المصطلحات مثل "التبسیط" لوصف

قائمة المواضیع والمواضیع الفرعیة. كانت ھناك اقتراحات بأن اجتماعات دول األطراف قد تكون مطولة جداً خالل فترة خمسة 
أیام، واقتراحات أخرى أن عمل تنفیذ مجموعات العمل المفتوحة یمكن نقلھا إلى اجتماعات دول األطراف في كل عام. اقترحت 

وسیا أنھ ال ینبغي التضحیة بنوعیة النقاشات جّراء كمیة المواضیع المطروحة. والحظت فنلندا أن والیات مجموعات العمل ر
المفتوحة الثالث متداخلة، وھناك حاجة لتجنب تكرار األعمال. وعن عملیة اتخاذ القرار، عاد اقتراح جنوب أفریقیا للظھور خالل 

ى أن الھیئات المنشأة خالل برنامج عمل ما بین الدورات یجب أن یقدم إلى اجتماع دول األطراف اللجنة التحضیریة الذي ینّص عل
 وأن تسترشد عملھا تبعاً الجتماعات دول األطراف.

 
قد أعرب عن وجھات نظر متباینة بوضوح في مجالین. كان إحداھا في اقتراح الورقة غیر الرسمیة التي تمّكن مجموعات العمل و

ي التعامل مع الطعون بشأن رفض النقلیات (أي الحاالت التي تم فیھا رفض تراخیص التصدیر). وقد عارض عدد من المفتوحة ف
الوفود الغربیة ذلك. أما المجال اآلخر لوجھات النظر فكان في االقتراح أن اجتماعات دول األطراف یمكنھا النظر في اتخاذ التدابیر 

 ً قد أیدت حركة عدم االنحیاز والصین ذلك من بین اآلخرین، بینما ا في ذلك في مجال التحقق. و، بمالمناسبة بشأن صك ملزم قانونیا
 عارضتھ الوالیات المتحدة األمریكیة.

 
المندوبین على تعلیقاتھم، وأشار إلى  مة، شكر رئیس المؤتمر االستعراضي السفیر المجري جیورجي مولنارفي نھایة الجلسة العا

 ُ ً في أخذ بعین أنھا سوف ت ً للمضي قدما االعتبار في تشكیل ورقة غیر رسمیة جدیدة "في أقرب وقت ممكن" التي قد تكون أساسا
 تحقیق توافق في اآلراء.

 
 اللجنة الجامعة

 
وبعد الجلسة العامة، عادت اللجنة الجامعة إلى النص الناتج عن قراءتھا الثالثة في األسبوع الماضي، بعد رفض نص "أفضل 

حباط مع القراءة الرابعة التي تتم بنفس أسالیب وضعتھ رئاسة اللجنة الجامعة. وكان العدید من المندوبین یشعرون باإلتخمین" الذي 
مادتین بنصھا المستخدم مادة. أما التقدم فجاء في قبول أول  ةً العمل التي سبق ولم تنجح في إحداث تغییرات جوھریة على النص مادّ 

یة للمؤتمر االستعراضي السابع، مع تغییر كلمة محددة فقط في بعض األحیان. والخطة التي أُعلن في الوثیقة الختام عینھ كنٍص 
ة في عنھا، وذلك اعتباراً من نھایة نھار االثنین، كانت لمواصلة ھذه العملیة نھار الثالثاء، بما في ذلك مناقشة المادتین الثالثة والرابع

 غرفة تشاوٍر صغیرة مساء نھار الثالثاء.
 

ً  یمكن النظر  یجب القیام بھا لتحقیق ھدف أوسع. إلى المفاوضات على أنھا كالمسرح وھنالك عملیات صعبة أحیانا
  

 األحداث الجانبیة
  

 لم تكن ھناك أحداث جانبیة یوم االثنین.
 


