
 
 
 

 
 
 
 

 دخول المرحلة النھائیة: نص جدید وخطوة جدیدة نحو التوافق؟ 
 

عامة بیانات  نتضمّ الذي النقاش وأعقب ذلك بعض  معظم الصباح. طال الذي) CoW( للجنة الجامعة األربعاء مع اجتماع آخریوم  بدأ
  جلسة عامة لمناقشة اإلعالن الرسمي. النعقاد خصص ظھرالبعد  .ووجیزة

  
الذي ھو ورقة و"اقتراح الرئیس" و ؛)CoW( مشروع تقریر اللجنة الجامعة :ھمیة اإلجراءات الرسمیة تداول وثیقتینعلى أ ىوقد طغ

 الختامیة. من الوثیقة یتطلع للمستقبل غیر رسمیة تتضمن مشروع "قرارات وتوصیات"
 

إغالق اإلجراءات الرسمیة یوم األربعاء، من  ما یقرب من ساعة الوثیقتین، ولكن ألنھا وزعت بعد ومن الواضح أنھ تم العمل كثیرا على
 .االصعب ھم من المرجح أن یكون الیومین األخیرین من المؤتمر ما تم نشره. علىالمندوبین  م ردود فعلیتقیمن المبكر جدا 

 
 الجامعةاللجنة 

 
 مغلقة. صباح الیوم، وراء أبواب  ة مادة خاللالمواد مادّ  مراجعةل" القراءة الرابعةواصلت اللجنة "

 
أسلوب إجرائي مع اثنین من ذو قصیر وھو عبارة عن تقریر نھایة المعتادة لیوم العمل. الللمندوبین بعد CoW مشروع تقریر الاتیح و

ة مادة الناتجة عن المؤتمر المواد مادّ لمراجعة المرفق األول ھو عبارة عن تجمیع كافة التعدیالت على النص المقترح  المرفقات.
ھذا بأن  قرارمع اال، تحت مسؤولیتھ الخاصة بیونتینومایكل األلماني والثاني ھو إعداد نص لرئیس اللجنة، السفیر  االستعراضي السابع.

 .CoW الالنص لم یتم االتفاق علیھ من قبل 
 

 بیانات المناقشة العامة
 
، ى تنفیذ انشطتھالالیبیا  دولة من بین أمور أخرى، أشارت لیبیا واألرجنتین. يمن قبل دولت یوم األربعاء، تم تحضیر بیانین إضافیینو
، WP.43تعمیم، ال عنورقة عمل جدیدة  دولة األرجنتین عن تأخالقیات العلوم الحیویة. تحدثل اللجنة الوطنیة لألمن الحیوي ومث

 2006أوراق إلى المؤتمر االستعراضي لعام  المجموعة التي قدمتنفس  –المقدمة من قبل مجموعة من دول أمریكا الالتینیة 
 اخذت دولة المغرب، المتوقعةبعد بعض المناقشات بشأن اإلجراءات المتعلقة بالوثائق  .2007 في عام جتماعات ما بین الدوراتالو

ثم أخذت فرنسا  تنفیذ مثل ھذه العملیة من تلقاء نفسھا.ل اآلن تعتزم ،بعد تجربتھا مع عملیة استعراض األقران في فرنسا إنھالكلمة لتقول 
 الكلمة لتھنئة المغرب على ھذه المبادرة.

 
 اإلعالن الرسمي

 
كوسیط في ھذا دلمي بوجمعة الجزائري  رسمي مع السفیرالعالن اإل لمناقشةجلسة عامة  مع انعقاد مزیدالشھدت فترة ما بعد الظھر 

النص  تغلبو . وقد أحرز تقدم في الفقرة المتعلقة باإلرھاب التي كان لھا عدد من التعدیالت المقترحة.ةمنصب الرئاس الموضوع بتولیھ
وتم اقتراح تعدیالت على ھذا النص الجدید،  بعض القضایا السابقة. على المتحدة،المقترح من الھند وروسیا والوالیات الجدید لھذه الفقرة، 

 وستكون ھناك حاجة إلى مزید من العمل. .قبول البعض منھامع 
 
 الخطوط العریضة –اقتراح الرئیس" "
 

 رسمیة عند حوالي الساعة السابعة غیرالجدیدة ال ورقتھرئیس المؤتمر االستعراضي سفیر المجر جیورجي مولنار یوم االربعاء أصدر 
رسمیة الورقة غیر الفي  سبعة بالنسبة للجزء المعني ن كانتأبعد ( خمس صفحات الورقة مكونة من حواليت كان بتوقیت جنیف. مساءً 

 من یوم الخمیس الماضي).
 

 للمؤتمر االستعراضي الثامن عشر رابعال یرالتقر
 ٢٠١٦نوفمبر  ٢٤ الخمیس



	

 لجمیع اجتماعاتمن اجتماع نوفمبر للمؤتمر الثامن االستعراضي. وقد تم إنتاج ھذه التقاریر  عشر الرابع ھذا 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/RC16-14.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> 

دورتي العمل ضمن القیود المفروضة على طموح تحسین البرنامج بین  حاجة إلى موازنةللیتضمن "اقتراح الرئیس" اعتراف علني 
 الموارد التي تشمل العوامل المالیة والبشریة.

 
)، باإلضافة إلى االجتماعات السنویة للدول OEWGs(زمن غیر محدد  اتمجموعات عمل ذویتكون البرنامج المقترح من أربع 

رسمیة من األسبوع الورقة غیر الداخل واضیع المعلى نطاق واسع  باإلجماع تابعت ةالمقترح OEWGsال ان ).MSPs( األطراف
 االستعداد،"و "؛التعاون الدولي" ؛"التنفیذ الوطني" "؛العلوم والتكنولوجیا" :ھاعناوین الثاني ولكن في بعض الحاالت قد عدلت قلیالً 

مناقشة أثناء فترة ما بین لبكثیر ل إیجازاً أكثر من المواضیع في ھذا التكرار، كل مجموعة لدیھا اآلن قائمة  ".واالستجابة والمساعدة
 الدورات.

 
ً  2.5 تخصیصمن  بدالً  إلى ل"اقتراح الرئیس" الورقة غیر الرسمیة تشیر ، OEWGs من مواضیع ال كل موضوع علىفي السنة  یوما

علوم لا مجموعتي باجتماعیكون  لمقترحنمط االان  أیام في عامین. 5على مدة كل منھا حتى تحصل  OEWGsھو تبدیل ال أن البدیل 
؛ وأن یجتمع واالستعداد، )2019و 2017ن الدورات (أي في السنتین األولى والثالثة من الفترة الفاصلة بی لتعاون الدولياوالتكنولوجیا و

 ).2020و 2018تین الثانیة والرابعة (أي والتنفیذ الوطني في السنواالستجابة والمساعدة 
 

عدم وجود توافق في اآلراء بشأن أي  ل على أساس توافق اآلراء. في حالیجب أن تعم OEWGs ن الأوتنص الورقة غیر الرسمیة 
 '.تقاریر جمیع وجھات النظرالتوصیات، 'سوف تعكس 

 
 ت المجموعةكان، ةالسابق النسخةفي  من الورقة غیر الرسمیة السابقة. ااألكثر تغیرموضوع النقاش العلوم والتكنولوجیا ھي  مجموعةن إ

، ولكن تدعى الدول األطراف لترشیح لكل اجتماع واحد أو اثنین اآلن زمن غیر محدد اتذ عضویةاصبحت ال. OEWG من لجنة بدالً 
 2017في عام  اآلتیة تحریر الجین للدورةعن موضوع خاص لح ااقتروھناك  ".للمساھمة في عملھا بصفة فردیة"من الخبراء العلمیین 
  .2018 في سنة MSP ال حددهت 2019 لسنةمع موضوع خاص 

 
في إطار والیتھا وكذلك "دور التعاون الدولي والمساعدة  ةالمادة الثالثة والمادة الخامسقضایا  OEWG الوطنيتنفیذ ال مجموعة شملت

 كجزء من تنفیذ االتفاقیة. "الدولیة
 

 ".للمستخدمینوشاملة "أكثر مالءمة  تجعلھا نأ اانات المادة العاشرة مع والیة لھلمواصلة قاعدة بیقرارا  لتعاون الدوليمجموعة احتوي ت
 االجتماعات السابقة بین الدورات. الصادرة عن مواضیع المناقشة المقترحة ھي مماثلة لتلكان 
 

دعوة إلى الدول على االستجابة والمساعدة على قرار إنشاء قاعدة بیانات المادة السابعة وكذلك  االستعداد،لمجموعة  لوثیقةقسم ا یحتوي
أو القدرات التي قد تكون متاحة، و/ األطراف إلى "تقدیم على أساس طوعي عروض محددة للحصول على المساعدة والمعلومات حول

 ".نقاط االتصال الوطنیة
 

تحتفظ الورقة غیر الرسمیة  ) حتى المؤتمر االستعراضي التاسع.ISU( وحدة دعم التنفیذلوالیة لا طولتتحت عنوان "اقتراح الرئیس" 
 المواردمن حیث  ISU المیزانیة ب الجدي للنقص نظرال یتمن "ألى إ لمرة مشیراً ، وھذه اISU توسیع وحدة دعم التنفیذلسابق القتراح باال
ً  بشكل استثنائي المؤتمرقرر و، عبء العمل الحاليل نظراً  باألخص ،نموظفیوال من  اثنین تغطیةب ISU المیزانیة في  تحسیناتلل تباعا
على عال دون ھذا التغییر االستثنائي فمن الصعب أن نرى كیف یمكن تنفیذ حزمة من العمل على نحو ف ".ضافیةاإلمھنیة الوظائف ال

 ".فین على 'أوسع نطاق جغرافي ممكنتعیین الموظوتشیر الورقة غیر الرسمیة على أھمیة  .ISUالوظائف في صعید ال
 

 أحداث جانبیة
 

 .لم تكن ھناك أحداث جانبیة یوم االربعاء


