
 
 
 

 
 
 
 

  حظر االسلحة البیولوجیة: بانتظار المرحلة النھائیةالمؤتمر االستعراضي الثامن إلتفاقیة 
 

الظھیرة فقد تألفت من إعالن حول بدأ یوم الثالثاء باجتماع آخر للجنة الجامعة والذي استمر طوال فترة الصباح. أما فترة 
 التطورات المالیة وجلسة عامة تناولت اإلعالن الرسمي.

 
بإلھاء بعض المشاركین عن المداوالت في غرف االجتماعات ولكن اإللھاء كان ممتعاً ساھمت فعالیات بازار األمم المتحدة 

لبعض الدول باإلضافة إلى مبیع السلع. وستعود  حیث عجت ردھات األمم المتحدة باألكشاك التي قدمت االطعمة التقلیدیة
 ردھات األمم المتحدة إلى وضعھا اإلعتیادي یوم األربعاء. 

 
مولنار، لورقة غیر رسمیة  ياستند معظم نقاش الیوم على توقع اصدار رئیس المؤتمر االستعراضي، السفیر الھنغاري جورج

 ھى دون توزیع الورقة المنتظرة.جدیدة كما أُعلن یوم اإلثنین. ولكن یوم الثالثاء انت
 

 اللجنة الجامعة 
 

لجنة الجامعة بالقراءة الرابعة لمراجعة مواد اإلتفاقیة، حیث بدأ النقاش بالمادة الخامسة وصوالً إلى المادة السابعة لاستمّرت ا
ً ویبدو بحلول الظھیرة. وتابعت اللجنة الجامعة أعمالھا خالل جلسة مغلقة   وبعدمتواضعاً.  أن ھذه الجلسة لم تحرز سوى تقدما

 الرسمیة للیوم، عقد رئیس اللجنة الجامعة السفیر األلماني میشائیل بیونتینو استشارات غیر رسمیة.نھایة المداوالت 
 

 المسائل المالیة
 

مستجدات المسائل المالیة. وأدى العمل  في فترة ما  بعد الظھیرة، قدّم رئیس وحدة دعم التنفیذ، دانییل فیكس، تقریراً حول
اإلضافي على تقدیر تكالیف األنشطة المقترحة في الورقة غیر الرسمیة التي وزعت یوم الخمیس إلى خفض المبلغ من 

ملیون دوالر. كانت تكلفة وحدة دعم التنفیذ واجتماعات  1.985ملیون دوالر، الرقم الذي اقترح یوم اإلثنین، إلى  2.303
ملیون دوالر، في حین  1.387 )2012-2015(الدورات السابقة األطراف والخبراء خالل فترة اجتماعات ما بین الدول 

 ملیون دوالر. 1.967 2016بقیت التكالیف التقدیریة ألنشطة عام 
 

لیف اكموع التلتفصیل التكالیف لمعرفة حصة كٍل من الدول األطراف. وأشار الرئیس أن المبلغ المقترح یقارب مجوقُِدّم طلب 
ً یمكن الوثوق بصحتھ. (مالحظة: 2016لعام  نشر جدول األنصبة المقترحة للجنة التحضیریة ویمكن ، مما یجعلھ رقما

 .)BWC/CONF.VIII/PC/6اإلطالع علیھ في الوثیقة 
 

امت إیران )، حیث قUNODA( السالح نزع لشؤون المتحدة األمم مكتبدة دعم التنففیذ في وظیفة وحتَبٍع ذلك نقاش حول 
 تسائلةبفتح النقاش مشیرةً أن األمم المتحدة قامت بتحمل تكالیف فریق العمل المفتوح للشؤون النوویة من میزاتیتھا العادیة ومُ 

تحت میزانیتھا. وبھذا الصدد، قالت القائمة بأعمال المدیر إن كان بإمكان األمم المتحدة إدراج تكالیف عمل وحدة دعم التنفیذ 
، ماري سلیمان، أن فریق العمل المفتوح للشؤون ُمّول من میزانیة األمم  السالح نزع لشؤون المتحدة األمم مكتبللفرع جنیف 

ً المتحدة العادیة بعد ان أُصدر  لشؤون المتحدة األمم مكتبك. وأضافت أن بذل ت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قراراً خصوصیا
ال قدرة لھ لتحمل المزید من المسؤولیات. وكانت المحصلة أن تكالیف وحدة دعم التنفیذ لن تتغیر سواء تم دفعھا  السالح نزع

 إتفاقیة األمم المتحدة العادیة وحیث أن عدد أعضاء من قبل الدول االطراف في إتفاقیة حظر األسلحة البیولوجیة أو من میزانیة
 االمم المتحدة فسیؤدي ذلك إلى تحمل الدول عیر األعضاء في اإلتفاقیة لتكالیفھا. حظر األسلحة البیولوجیة أقل من أعضاء

 

 للمؤتمر االستعراضي الثامن عشرالثالث  یرالتقر
 ٢٠١٦نوفمبر  ٣٢ الثالثاء



	

 لجمیع اجتماعاتمن اجتماع نوفمبر للمؤتمر الثامن االستعراضي. وقد تم إنتاج ھذه التقاریر  عشرالثالث  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/RC16-13.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> 

 
 اإلعالن الرسمي

 
بوجمعة الدلیمي كمیّسر في ھذا  الرسمي وترأسھا السفیر الجزائري رى حول اإلعالنشھدت فترة الظھیرة جلسة عامة أخ

قدت واستعرض المبادئ الثالث التي ع إلیھا المشاورات غیر الرسمیةي أفضت تالشأن. وقال الدلیمي أنھ سعیدٌ جداً بالنتائج ال
التي قادت عملھ على اإلعالن الرسمي، والذي وصفھ باإلعالن السیاسي، وھي: ان اإلعالن یجب أن یؤكد على المواقف التي 

ومجموعات معینة ذكرتھا المؤتمرات االستعراضیة السابقة وأن یعكس المواقف الُمجمع علیھا ولیس مواقف أشخاص أ
وضرورة ان یركز اإلعالن على أھداف اإلتفاقیة. وبعد ذلك، قدم الدلیمي النص الناتج عن المشاورات والذي رّكز على 
مواضع خالف معینة ومنھا المساءلة في أي حالة استخدام لألسلحة البیولوجیة والتعاون الدولي. واضاف الدلیمي وجوب 

 راضي السابع حیث یتعذر الوصول إلى اتفاق بین الوفود.استخدام لغة نص المؤتمر االستع
 

ولكن تعذّر  ولم تطول مراجعة الفقرات كٍل على حدة من نص المیّسر بسبب طلب بإعادة إدراج تعدیل كان قد اقترح سابقاً 
 ً من النص المطروح  اإلتفاق علیھ خالل المشاورات. وتال ذلك عدد من الطلبات المشابھة مما أدّى إلى انتاج نص اقّل وضوحا

لى ع الخالف لم یفضي ھذا إلى اتفاق عموضوعیة حول مواضالنقاشات ال مفي بدایة الجلسة. وأشار السفیر الدلیمي ان رغ
 نص جدید.

 
 التوقعات آلخر أیام المؤتمر االستعراضي

 
نھائیة قبل انتھاء المؤتمر،  والت الرسمیة في قاعة االجتماع سیحول دون التوصل إلى قراراتاسیر المدفي إن البطأ الشدید 

ً في انتظار تحضیر الرئیس لورقة غیر رسمیة جدیدة. وقد الحظ مؤلف  والتاحیث قد یعتبر البعض ھذه المد وقتاً ضائعا
 النص ھذا النمط في مؤتمرات سابقة.

 
النص قابالً للتنفیذ، فسیبقى حتى في حال اعتبار د لنص الورقة غیر الرسمیة. وستعتمد الكثیر من النتائج على مدى قبول الوفو

 .سیمتد حتى ساعات متأخّرة قبل أن یتمكن المؤتمر من الوصول إلى نتیجة نھائیة األمر موضع نقاش حاد
 

 االجتماعات الجانبیة
 

تطبیق  – ر األسلحة البیولوجیة والتكسینیةاجتماعاً بعنوان "إتفاقیة حظ VERTICفي فترة الظھیرة من یوم الثالثاء، عقدت 
 ".اة مساعدة التشریع على األنترنتل التشریع وأدتحلی

 
 تصحیح

 
 أتوجھ بجزیل الشكر لكل من لفت انتباھي ان التقریر الثاني عشر بدء بجملة "األسبوع الثاني من المؤتمر االستعراضي"

 واألصح األسبوع الثالث.


