
 
 
 

 
 
 
 

  وصلنا إلى منتصف المؤتمر، ماذا عن تقدم االفكار؟
 

  المداوالت. یشكل الیوم الثامن للمؤتمر االستعراضي نقطة منتصف الطریق في
 
اتفاقیة حظر األسلحة لى إى دّ أ الذي 2826األربعون منذ اعتماد الجمعیة العامة لألمم المتحدة القرار ن ھذا الیوم أیضا العام الخامس ووكا

العصر التي تم  نتاج. كل االتفاقیات ھي 1972باب التوقیع علیھا في أبریل  لفتحتفاقیة الالبیولوجیة إلى الدول األعضاء ومّھد الطریق ل
تعمل  1970المتمثل في جعل اتفاقیة تحدي للانعكاس ھي والعدید من القضایا التي أثیرت في ھذا المؤتمر االستعراضي  فیھالتفاوض 

 على نحو فعال في العالم المعاصر.
 

اإلذن  منحتوالتي ، على االتفاقیة بطلب من دولة إریتریا، الغیر موقعةالمتشعبة كرست أعمال الیوم إلى مزید من الجلسات العامة 
مت على عمّ ، كما نُظر في اللجنة الجامعة، وةة مادّ في نھایة الجلسة الصباحیة، تّم تجمیع جدید لمواد االستعراض مادّ  لحضور المؤتمر.

 المندوبین.
 

 تنفیذال المتشعبة:الجلسات العامة 
 

 المیسر السفیر األلماني مایكل بیتینو. تحت اشراف ظھر یوم الثالثاءمن بعد الذي بدء  "،"التنفیذ موضوع بدأ الیوم مع استمرار
 
دمت بعض النقاط اإلضافیة إلى تلك المذكورة في التقریر الیومي السابق. وعن تدابیر بناء الثقة (إجراءات بناء الثقة)، ذّكرت الیابان وقُ 

وأشارت كولومبیا أن إعداد عائدات تدابیر بناء الثقة یمكن  ".بخطوة باقتراح السماح ألول مرة تقدیم تدابیر بناء الثقة على أساس "خطوة
 التنفیذ على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزیز التفاعل بین الوزارات التي لھا مسؤولیات ذات الصلة. علىأن تساعد الحكومات 

 
 

 المادة الثالثة – المتشعبة الجلسات العامة
 

من نیكاراغوا، المیسر المعین عن ھذا االسبوع للتركیز على ھذه القضایا، في سدة  رومان استراداعقدت ھذه الدورة مع السفیر ھیرنان 
 الرئاسة.

 
ذات الصلة "إلى أي كان" ما لم تكن ألغراض سلمیة، وكان محور النقاش حول  شیاءاألكما تلزم المادة الثالثة الدول األطراف بعدم نقل 

وفود عدیدة مسألة التوازن بین التزامات كل دولة طرف إلى ضمان عدم مساعدة اآلخرین في  أنظمة الرقابة على الصادرات. وأثارت
الحصول على األسلحة البیولوجیة، وفي الوقت نفسھ لضمان أقصى ما یمكن الوصول إلى المواد والتكنولوجیات لألغراض السلمیة 

 كل مباشر.بموجب المادة العاشرة. بعض الوفود لم یرغبوا بربط ھذه المواد بش
 
یشار إلیھا كثیرا في ھذا البحث؛ عرض كل منھا نموذجاً مختلفاً من العملیة. األول، طرحھ كل من ھناك اثنین من أوراق العمل التي كان و

ح من الترتیبات الوطنیة للرقابة على الصادرات. واآلخر، طُرتحسینات وال)، الذي ركز على WP.1الھند والوالیات المتحدة األمریكیة (
)، یقترح إنشاء ترتیبات جدیدة للرقابة على الصادرات تحت رعایة اتفاقیة األسلحة البیولوجیة. PC / WP.32قبل الصین وباكستان (

 جمعھااختالفات واضحة والتي سوف یكون  ھناك عناصر من ھذه األوراق تشكل أرضیة مشتركة، ولكن العناصر الرئیسیة تحتوي على
 في الوثیقة الختامیة للمؤتمر االستعراضي. تحدیا

 
بقي دور فریق أسترالیا موضع وجھات نظر متباینة. وقدمت اقتراحات بأن ھذا الترتیب غیر الرسمي بین بعض الحكومات لتنسیق 

د بین مجموعة من قد نفى أعضاء ھذه المجموعة ذلك، بحجة أنھ الترتیب المعتمتمییزي. ولتصدیر في ھذا المجال غیر عادل وضوابط ا
 الدول األطراف في اتفاقیة األسلحة البیولوجیة لمواءمة الممارسات وتبادل المعلومات.

 

 للمؤتمر االستعراضي الثامن عالتاس یرالتقر

 ٢٠١٦نوفمبر  ٧١الخمیس 



	

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

  http://www.bwpp.orgوھي متوفرة عبر  (BWPP) البیولوجیة
 .http://www.cbw-events.org.uk/RC16-09.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 
 لكتروني:اإل ، یرجى االتصال باآلنسة تیارا شعیا على البریدMENACSللمزید من المعلومات حول شبكة 

.<tshaya@miis.edu> 

 وحدة دعم التنفیذبرنامج العمل فیما بین الدورات في المستقبل و :المتشعبة الجلسات العامة
 

 تھمینا جانجوا والسفیر األسترالي إیان ماكونفیل.یسرین على ھذه المواضیع، السفیر الباكستاني شارك في رئاسة ھذه الدورة المُ 
 

دمت ). وقُ ISPكان ھناك اتفاق واسع النطاق على الحاجة إلى برنامج عمل ما بین الدورات (غالبا ما تسمى عملیة ما بین الدورات أو 
) ھو تنوع 10 – 2007الثانیة ( ISPبعض االقتراحات المحددة في ھذه الدورة عن الھیكل أو المواضیع. وأشیر إلى أن قوة وحدة 

 ISPوحدة ال  لم تستطعبنود جدول األعمال. و منقامت بمعظم عملھا  (15 – 2012) ةالموضوعات قید المناقشة، في حین أن الثالث
ھذه النقاشات بین اقتراحات اجتماعات دول  شة صالحیات اتخاذ القرار. تراوحتالثالثة البناء على أعملھا على أساٍس سنوي. وتمت مناق

األطراف (المشاریع متوسطة الحجم) التي یمكن أن توصي باإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل الدول األطراف، إلى اقتراحات بمرونة 
ً ال كل سنة. قد تحدید جدول أعم أكبر في وحدة دعم التنفیذ. واقترح آخرون أن المؤتمر  دوراً  تأخذ المشاریع متوسطة الحجم أیضا

 االستعراضي ھو الجھة الوحیدة المخولة باتخاذ القرارات.
 

ھام المخصصة لوحدة دعم ضافة المإاالعتراف بمحدودیة الموارد المتاحة لھا. المقترحون بعلى عمل وحدة دعم التنفیذ و ثناءكان ھناك 
مع العلوم للتعامل اعترفوا بتطلب ھذه األعمال موارداً إضافیة. وقد تم تحدید وظیفتین محتملتین خالل المناقشات؛ األول  التنفیذ

خمس سنوات تعامل مع قضایا المساعدة والتعاون. واقترح أنھ بدال من تمدید والیة وحدة دعم التنفیذ للل ) واآلخرS & Tوالتكنولوجیا (
حتى المؤتمر القادم ینبغي أن تكون والیتھا دائمة. وكان االقتراح المعاكس لذلك ھو أن وحدة دعم التنفیذ ھي مؤقتة حتى وضع قانون 

 ملزم لتعزیز اعتماد االتفاقیة.
 

 وعیةعالنات الطً إلا المتشعبة: الجلسات العامة
 

بوجمعة دلمي (الذي یشغل أیضا منصب رئیس لجنة الصیاغة) كمیّسر في ھذا وترأس الجلسة الختامیة لھذا الیوم السفیر الجزائري 
الموضوع. واستمرت الدورة لمدة ساعة تقریبا في غرفة جانبیة دون تفسیر بعد نھایة الوقت المعتاد. تم إحراز بعض التقدم في النص. 

 جلسة العامة بعد ظھر یوم الخمیس.وقال السفیر دلمي أنھ سیتشاور مع الوفود ویأمل في العودة لھذا النص في ال
 

 لنصف األول من المؤتمر االستعراضياتقییم موجز 
 

؛ على سبیل المثال، ُركز التیسیر على قضایا محددة التفكیر. منتصف المؤتمر انقضاء بعد ھناك تقدم ملموس في عدد من المجاالت
، وفي الیوم العاشر في المؤتمر السابع 2006تعراضي السادس في عام اعتمدت اللجنة الجامعة تقریرھا في الیوم التاسع في المؤتمر االس

 زخم كبیر للحفاظ على الجدول الزمني ھذه المرة.باللجنة تعمل  . ویجب أن2011في عام 
 

وفرت اإلرادة ھناك الكثیر من العمل الذي یتعین القیام بھ في عدد من المجاالت، ولكن لیس ھناك متسع من الوقت لتنفیذ ذلك، إذا ت
في الواقع، إذا كان المؤتمر االستعراضي فقط للتعامل مع قضایا بسیطة -القضایا الصعبةتناقش مؤتمرات االستعراض  السیاسیة الكافیة.
كما ھو الحال في مؤتمرات االستعراض السابقة، ھناك عدد من األولویات المتنافسة بین أي سبب یدعو إلى االنعقاد. و لن یكون ھناك

ً في وثیقة نھائیة. وكما قال أحد الوسطاء في الجلسة العامة یوم  مختلف الوفود ومفتاح النجاح سیكون كیفیة جلب ھذه األولویات معا
 الفرح.فقیة تحتاج الى قلیل من األلم واألربعاء، فإن النتیجة التوا

 
 األحداث الجانبیة

 
 لم تكن ھناك أحداث جانبیة یوم االربعاء.


