
 
 
 

 
 
 
 

 االولى: المادة العاشرة والعلوم والتكنولوجیا المتشعبةالجلسة 
 

الجلسة العامة غیر الرسمیة مع ) BWC( الثامن التفاقیة األسلحة البیولوجیة االستعراضيالیوم األول من األسبوع الثاني من المؤتمر  بدأ
 مراجعتھمابت ي استمرالت) T&Sالتعاون والمساعدة (المادة العاشرة والقضایا ذات الصلة) والعلوم والتكنولوجیا ( نظر في مسألتین:لل

 حتى فترة ما بعد الظھر.
 

المساء. وأثیرت تساؤالت حول ما إذا كان  ت حتىعملیة لمراجعة المواد مادة مادة، والثان ) قراءتھاCoWثم واصلت اللجنة الجامعة (
 ینبغي أن تكون الجلسات العامة غیر الرسمیة مفتوحة أو مغلقة.

 
 مقدمة الرئیس

 
 ان الجو، رئیس المؤتمر االستعراضي، السفیر جیورجي مولنار من المجر، ولخص أسبوع من النشاط حتى اآلن؛ قائال قدم أعمال الیوم

 مخرجات المؤتمر.الوفود إلى التحلي بالمرونة في العمل تجاه  كان "ایجابیا نسبیا"، وحث
 

ح في یوم االفتتاح: "آمل أن لألمم المتحدة والممثل السامي لشؤون نزع السالوكیل األمین العام كلمات كیم وون سو، بوذكر المندوبین 
 "عالم أكثر أمنا وأمانا للجمیع.لتحقیق القرارات الالزمة لقیادة الطریق على مدى السنوات الخمس المقبلة في السعي  یتخذ ھذا المؤتمر

 على المادة الثالثة. نیكاراغوا، الذي سیعمل دا الروماني منھیرنان استرا رالسفی إضافي،ر أعلن الرئیس تعیین میسِّ و
 

 المتشعبة الجلسة العامة
  

بدأت و "المساعدة والتعاون". وكان موضوع الجلسة عنمالیزیا  من دولة زاھد رستم المیسر المتشعبةأس الجزء األول من الجلسة تر
المادة العاشرة)  قاعدةب التي یشار إلیھا( المساعدة والتعاون قاعدة بیانات على تشغیل (ISU)وحدة دعم التنفیذ  من موجزالجلسة مع 

 23و دول األطرافمن ) 1(واحدة  مجموعة دول األطراف زائدمن  8 قبل من اً مقدماً ضعر 61حالیا قاعدة ال لدى وبرنامج الرعایة.
 ً قاعدة ان  (ISU)وحدة دعم التنفیذ وأشارت  .2016سنة  عدد العروض بشكل ملحوظ خاللازداد  دول األطراف.من  6من  طلبا

 .زیادة كبیرة في النشاط (ISU)وحدة دعم التنفیذ  ترعایة، الحظلا في منظور .م تستخدم على نطاق واسع كما كان مؤملالبیانات ل
بالنسبة الجتماع اللجنة  .انعقد ي اجتماعٍ ألاألرقام المزدوجة  المكلفون عدد الحضور لم یتجاوز ،بین الدوراتوبالنسبة للفترة ما بین 

 وان .(ISU) لحضور من خالل وحدة دعم التنفیذل المساعدةدول األطراف من  دولة 25مشاركا من  32، تلقى آب التحضیریة في شھر
  دول األطراف. من دولة 34مشاركا من  45 ھي الستعراضا لمؤتمر ةعادلاألرقام الم

 
، والتي یجب WP.23 عمل، على النحو الوارد فيخطة وضع  جلن أم )NAM( فنزویال إلى اقتراح حركة عدم االنحیاز ت دولةتحدث

ً من المادة العاشرة و "كامل وفعال وغیر تمییزيتنفیذ آلیة ل"ان تشمل  أحد الجوانب التي كانت  تعاون.لل لجنة تقترح إقامة التي ایضا
لمراجعة نفي  ترتیبات المادة العاشرة مناالقتراح الذي ینبغي أن تشمل أي آلیة  موضوع من وجھات نظر متباینة إلى حد كبیر ھو

 العدید من الدول الغربیة.االقتراح ویعارض ھذا  .رتراخیص التصدی
  

ً اقتراح الصین وباكستان ت دولناأبرز ً مشتركا الرقابة على الصادرات عدم "، لBWC/CONF.VIII/PC/WP.3في  الوارد ،ا
وتھدف إلى التغلب على بعض ھذه  )BWC( تحت رعایة اتفاقیة األسلحة البیولوجیة االنتشار ونظام التعاون الدولي" التي ستنشأ

 االختالفات.
 
 اإلنتاج ومراقبة األمراض أو تطویر عالجات طبیة جدیدة والتي أخذت وفود المشاریع التي تعزز األنشطة مثل لقاحال من العدیدوأبرزت  

 .)BWC( وضع خارج إطار اتفاقیة األسلحة البیولوجیة

 للمؤتمر االستعراضي الثامن سابعال یرالتقر
 ٢٠١٦نوفمبر  15ثالثاء ال



	

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

  http://www.bwpp.orgوھي متوفرة عبر  (BWPP) البیولوجیة
 .http://www.cbw-events.org.uk/RC16-07.pdfو 

 او ٢٦ ٠١ ٥٠٧ ٤١) 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> 

 كان ھناك قاسم مشترك واسع "العلوم والتكنولوجیا". لموضوعكمسھل  (سویسرا) الرئاسة مسمجیانتولى لوران تغییر الموضوع،  عند
ھناك حاجة  انھ لیست ااقترحد دولتا البرازیل وإیران ق، على الرغم من أن T&S اج لتحسین مراجعة الیحتاال من وجھات النظر حول

 .T&Sال تطورات لبنیة محددة لمراجعة
 

الذي ینص على جمیع األطراف أن تشارك في حین  مفتوحال الترتیببعض مفضال العضویة، مع الوأعرب عدد من وجھات النظر حول 
 دول األطراف.إلى جمیع  مفتوحة غیرستكون ھناك حاجة إلى طریقة اختیار أعضاء لھیئة المراجعة  لجنة.ال أو ھیئةالفضل آخرون 

 قضایا محددة. ألجلإضافیة  مؤقتةعضویة، یمكن أن یكون ھناك مجموعات عمل نموذج لل اختیارواقترح عدد من الوفود أن أین كان 
 

دول األطراف الفردیة التي توفر الخبراء، أو ما إذا كان  وأعرب عن آراء مختلفة حول ما إذا كانت ھیئة المراجعة ینبغي تمویلھا من قبل
من  لخبراءمساعدة لال تقدیم الرعایة أوإلى إمكانیة  تقدیرال ىأعط .ةعامال )BWC( صنادیق اتفاقیة األسلحة البیولوجیة مول منأن تینبغي 

 الدول التي لدیھا موارد أقل.
 

 عدةمع  ،)ISU( وحدة دعم التنفیذسوف تحتاج لموارد إضافیة من اجل  S&Tلل اجعة الفعالةعملیة المران والحظت وفود عدیدة 
 .S&Tعملیة المراجعة لل لدعم اقتراحات ان الوحدة ستحتاج الى ضابط مكرس

 
 وضع الجلسات العامة غیر الرسمیة

 
) NGOs( المنظمات غیر الحكومیة تواجدمسألة رئاسة المؤتمر  إیران، أثار مع وھو وفد دولة خالل استراحة الغداء، وفد واحد،

النظام الداخلي، یمكن  حسب الدول األطراف في الغرفة أثناء الجلسات العامة غیر الرسمیة. مندوبي لیسوامن المشاركین الذین  وغیرھا
ً بان یدفع االجتماع إلى ان یكون واحد  وفدٍ ل ً مغلق اجتماعا من خلف  ساعةنصف حوالي عقدت  الجلسة العامة غیر الرسمیة یعني أنھذا  .ا

 أبواب مغلقة.
 

كما لم یكن  .2011 ھذا العام، كما في عامفتحت إلى الغرفة في بدایة اللجنة الجامعة التي  )NGOs( حكومیةالمنظمات غیر عادت ال
غرفة المعظم المندوبین في  لذا كانموظفي المؤتمرات، قبل من ) NGOs(خطار للمنظمات غیر الحكومیة ا مجردبل عالن، ا أيھناك 

 في وقت كتابة ھذا التقریر، فإنھ لیس من الواضح ما سیحدث یوم الثالثاء. عما حدث.غافلین 
 

في المؤتمر  الجلسات العامة غیر الرسمیة المتداول من الممارسات السابقة حیث أن كل ستعید ن إغالق الجلسات العامة غیر الرسمیةإ
وكانت ھذه تختلف عن المشاورات غیر الرسمیة التي  المسجلة. )NGOs( مفتوحة للمنظمات غیر الحكومیة كانت االستعراضي السابع

 .2011عقدت في قاعة االجتماعات العامة التي، وفقا للممارسات الراسخة عقدت خلف أبواب مغلقة في عام 
 

 مداوالت اللجنة الجامعة
 

 بیونتینومایكل  لمانيالا سفیرتولي ال مع CoW ، عقدت الT&Sمن الجلسة العامة غیر الرسمیة عن مراجعة ال االنتھاءوبمجرد 
ألكثر من  ترجمةفي المساء دون  تالل فترة ما بعد الظھر ومن ثم استمرخ العمل منحوالي ساعتین  قضت ھذه الجلسة منصب الرئاسة.

كما ھو الحال مع یوم الجمعة، تم حذف بعض  .أي تغییر اعتمد ما نادراً  واخذ بعین االعتبار المواد الخامسة الى العاشرة. ثالث ساعات.
 وكانت مواقف الوفود على نطاق واسع بما یتماشى مع تلك التي اتخذت في اجتماعات سابقة. أوجھ التشابھ في المقترحات.

 
 حدث جانبي

 
ً حدثوقد عقد  ً جانب ا معھد األمم المتحدة لبحوث نزع و البحوث االستراتیجیة بدعوة من فرنسا، مؤسسة یوم االثنین في وقت الغداء، یا

 - ـــ التحدیات والفرص :)BTWC(اتفاقیة األسلحة البیولوجیة والسمیة تنفیذ المادة السابعة من "تحت عنوان ) UNIDIR( السالح
 ".تنفیذ المادة السابعة من اتفاقیة األسلحة البیولوجیة والسمیة على الطوارئمحاكاة الدروس المستفادة من 

 


