
                       
 
 

 
 

  الوضع المالي التفاقیة االسلحة البیولوجیة وبدء االجتماعات الخاصة
 

مع األربعاء یوم (BWC/BTWC) 1972 لعام الخطرة والمواد البیولوجیة األسلحة التفاقیة 2017 لعام األطراف الدول اجتماع                  واستمر

بین ما بشأن اآلراء في توافق إلى التوصل إلى الرامیة الجهود إطار في المغلقة األبواب وراء األولى واالجتماعات المالیة المسائل في                       النظر

الیوم، نهایة وفي جدیدة. وثائق بتعمیم الهند، رئیس جیل، سینغ أماندیب السفیر االجتماع، رئیس قام الصباح، وفي العمل. برنامج                     الدورات

فیما العملیات مقترحات بشأن االنحیاز عدم حركة عمل ورقة أتیحت النهار، وأثناء الخاصة. الجلسات عن لإلبالغ قصیرة عامة جلسة                     عقدت

.WP.21 بین الدورات كوثیقة رسمیة تحمل المعرف 

الوضع حول المالیة الموارد إلدارة المتحدة األمم إدارة قبل من االجتماع إلى إحاطة الیوم في األول الرسمي الحدث كان المالیة                      المسائل

000 قدره عجز یوجد الحالیة، المحاسبیة الفترة وفي التقویمیة، السنة هي المتحدة لألمم المالیة والسنة المستقبلیة. والترتیبات الحالي                    المالي

من دوالر 623 000 زهاء هناك أن بید .2001 عام منذ المقررة االشتراكات على تقریبا المتحدة الوالیات دوالرات من دوالر 150                     

وحدة وتمویل البیولوجیة األسلحة اتفاقیة أنشطة لتنفیذ كافیة وأموال المقدمة، والمدفوعات الزائدة المدفوعات في المتحدة الوالیات                  دوالرات

معدل ارتفع حیث الثامن، االستعراضي المؤتمر إلى اإلحاطة تقدیم منذ المالیة الحالة عناصر بعض وتحسنت .2017 عام خالل التنفیذ                     دعم

المحاسبة قواعد أن في القضایا أحد ویتمثل المستحقة. المتأخرات تخفیض المائة، في 94 إلى المائة في 75 من المقررة االشتراكات                      تحصیل

أن وبما التكالیف. لتغطیة كافیة أمواال المتحدة األمم تتلقى حتى توقع أن یمكن ال والخدمات الموظفین عقود أن تعني المتحدة لألمم                       الجدیدة

أحد قدم المتابعة، مناقشة وفي للوصول. وقتا تستغرق األموال فإن السنة، بدایة من قریب وقت حتى األطراف الدول إلى تخرج ال                       الفواتیر

مع مقارنات وأجریت النقدي. التدفق في حتى استخدامه یمكن عامل" مال رأس "صندوق إنشاء التوقیت مشكلة على للتغلب                    االقتراحات

هي التقلیدیة األسلحة اتفاقیة فإن البیولوجیة، األسلحة التفاقیة بالنسبة الحال هو وكما معینة. تقلیدیة بأسلحة المتعلقة لالتفاقیة المالیة                    الترتیبات

في األطراف الدول تكالیفه تسدد الذي - اإلداري والدعم المتحدة األمم مرافق تستخدم ولكنها المتحدة، لألمم الرسمي الهیكل خارج تقع                      معاهدة

المالیة المسائل في النظر تم وقد االتفاقیة. نصوص في الواردة التفصیلیة المالیة بالمسائل تتعلق لغة أي تكن لم الحالتین كلتا وفي                       االتفاقیات.

الموقع طریق عن مسبقة نسخة في التقریر على االطالع ویمكن أسابیع، بضعة قبل التقلیدیة األسلحة باتفاقیة المعنیة للجنة سنوي اجتماع                      في

ویمكن 2017/8 / مسب / سسو مرقما التقریر هذا وسیصبح .<http://www.unog.ch/ccw> التقلیدیة األسلحة التفاقیة                اإللكتروني

تمویل كیفیة االتفاقیات بین االختالفات وتشمل .<http://documents.un.org> المتحدة األمم وثائق خادم طریق عن إلیه                الوصول

التفتیش وحدة موظفي عقود تجدید عدم إلى المالیة الصعوبات أدت التقلیدیة، األسلحة اتفاقیة قضیة وفي الصلة. ذات التنفیذ دعم                     وحدات

للطاقة الدولیة والمنظمة (OPCW)الكیمیائیة األسلحة حظر منظمة مع أخرى مقارنات وأجریت االجتماعات. ترتیب وإعادة                المشتركة

. (IAEA)الذریة 

 . وكان هناك اقتراح بإعداد ورقة إعالمیة تحدد المقارنات بین الترتیبات المالیة التفاقیة األسلحة البیولوجیة والهیئات األخرى ذات الصلة.

 مناقشات لثناء انعقاد البرنامج



 

العامة. الجلسة تأجیل من قصیر وقت بعد ( (SALLE XXIجانبیة قاعة في الصباح في األجل المتوسطة للخطة األول الخاص االجتماع                      بدأ
أو حكومیة غیر منظمات أي تتمكن لن وبالتالي فقط، األطراف الدول لمندوبي خاص اجتماع عقد أن فهمه في واضحا جیل السفیر                       وكان
تجمیع في تبدأ واحدة صفحة الصفحات هذه إحدى وكانت الغرفة. داخل وثیقتین الرئیس وعمم المشاركة. من األوروبي االتحاد مثل                     مراقبین
إلى یشیر أن شأنه من مرفقا تشكل أن شأنها من التي المختلفة المقترحات من مجموعة هو واآلخر الدورات. بین فیما عمل لبرنامج                        هیكل
الوالیات في البریطانیة روسیا ورقة ،(WP.8) كوبا ورقة من المستمد النص مع البرنامج هذا إطار في ستناقش التي المحتملة                     المواضیع
BWC/) الثامن االستعراضي المؤتمر عن الصادر الرئیس ومقترح (WP.21) االنحیاز عدم حركة ورقة ، (WP.10) األمریكیة                  المتحدة
اآلراء في التوافق هذا إلى تصل لن ولكنها اآلراء، توافق لتوحید تستخدم الوثائق هذه أن السابقة الممارسة وتبین .(CONF.VIII / CRP.3                     
األرض في تكون أن المرجح غیر من وفود أیة الفور) على سترفضها (أو الفور على مقبولة تكون قد القبیل هذا من وثیقة أي - الفور                           على
وفي التفاعالت. لتركیز مفیدة أداة أنها الورقات أثبتت الغرفة، في كانوا الذین المندوبین مع أجریت التي المناقشات ومن الالزمة.                     الوسطى
جدا" "مفیدة بأنها الدورات جیل السفیر ووصف حجما. األصغر الغرفة في لیسوا الذین أولئك إلحاطة رسمیة عامة جلسة عقدت الیوم،                      نهایة
تقریرا یقدم أن یمكن وكیف علیه، یحتوي قد الذي والمحتوى الدورات، بین للبرنامج یكون قد الذي الهیكل بشأن أجریت قد المناقشات                       وأن
العلم واستعراض الدولي التعاون مواضیع أن إلى أشار المحتملة، بالمواضیع یتعلق وفیما التاسع. االستعراضي المؤتمر إلى أنشطته                   عن

 والتكنولوجیا قد نوقشت بالتفصیل. وشكر الدول األطراف على ذلك
 

الخارجیة بوزارة التسلح من والحد االسلحة انتشار منع ادارة مدیر اولیانوف میخائیل واشار المنصة. روسیا أخذت االجتماع، تأجیل                    وقبل
"عمل هناك یكون فلن اآلراء، فى توافق الى التوصل من االجتماعى التخطیط وزارة تتمكن لم واذا فقط، یومین سوى یتبق لم انه                        الى
كانت وسط حل إلى التوصل في الرغبة أن إلى وأشار سنوات. ثالث قادمة فى البیولوجیة األسلحة حظر اتفاقیة نظام لتعزیز                      ملموس"
أن كثیرا "أود واختتم للموافقة"، واجبنا في فشلنا "بشعور ترك المندوبین من ساعة 48 في وإال الوقت، هذا في خاص بشكل                       حاسمة

  تجنب ذلك ".
 
 

 االحداث الجانبیة:
مركز عقده اسیا" شرق جنوب فى البیولوجى االمن حول االطراف متعدد "الحوار حول احدهما االربعاء: یوم لالفطار حدثان هناك                     كان
أعمال جدول الصحي: لألمن العالمي المشهد ضمن البیولوجیة األسلحة اتفاقیة دور هو "ما حول واآلخر الصحى. لالمن هوبكنز                    جونز
واألمن. السالم تعزیز اللون نساء عقدتها التي المستدامة" التنمیة وأهداف ،1540 األمن مجلس قرارات المشترك، العالمي الصحي                   األمن
جدا، المنخفضة االحتماالت في النظر العالمیة: الكارثیة البیولوجیة "المخاطر عن أحدهما الغداء: وقت في حدثان أیضا هناك                   وكان
كامبریدج. جامعة الموجودة، المخاطر دراسة ومركز أكسفورد وجامعة اإلنسانیة، المستقبل معهد عقدها التي جدا" العالیة                 والعواقب
من والمؤسسة فرنسا عقدته الذي البیولوجیة" البیولوجیة البیولوجیة األسلحة اتفاقیة من السابعة المادة بموجب طلب "بدء بشأن                   واآلخر

 أجل البحث العلمي ستراتیجیك. وبعد انتهاء اإلجراءات الرسمیة لهذا الیوم، استضاف السفیر غیل حفل استقبال.
 
 
 
 
 

./http://bwc1972.org یمكن العثور على بقیة التقاریر الیومیة المترجمة على الموقع االلكتروني 
 

جنیف. في 2017 دیسمبر / األول كانون 8 إلى 4 من الفترة في تعقد التي البیولوجي التنوع خطة من الرابع التقریر هو                        هذا
في السادس االستعراضي المؤتمر انعقاد منذ الّرسمیة البیولوجیة األسلحة اتفاقیة اجتماعات لجمیع التقاریر ھذه إنتاج تم                  وقد

.http://www.bwpp.org وهي متوفرة عبر (BWPP) عام ٢٠٠٦ من قبل مشروع منع األسلحة البیولوجیة 
 تم اعداد التقاریر من قبل ریتشارد غوثري (Richard Guthrie) ویمكن اإلتصال به عبر+ 41 76 507 1026  او

.<richard@cbw-events.org.uk> 
 

 تم ترجمة هذا التقریر بواسطة شبكة MENACS المتخصصة بشؤون مراقبة أسلحة الدمار الشامل في الشرق االوسط.
jnasr@miis.edu :یرجى االتصال بجوي نصر على البرید اإللكتروني ،MENACS للمزید من المعلومات حول شبكة 
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