
                       
 

 
 

 
 

 التعمیم وتقریر وحدة دعم التنفیذ وآثار تكالیف خیارات البرامج
 

 استمر اجتماع الدول األطراف لعام 2017 التفاقیة األسلحة البیولوجیة والتكسینیة لعام 1972  یوم الخمیس مع النظر في التقاریر
 المأذون بها وتقدیم إحاطة عن اآلثار المالیة المترتبة على مختلف الخیارات فیما یتعلق بالعمل المحتمل فیما بین الدورات. أما بقیة الیوم

 .فتتألف من اجتماعات أخرى خلف أبواب مغلقة
 

 تقریر التعمیم والتقریر السنوي لوحدة دعم التنفیذ
 

 وقدم رئیس االجتماع السفیر أماندیب سینغ جیل من الهند تقریره عن الشمولیة عن طریق الترحیب بانضمام ساموا خالل عام 2017.
 وأشار إلى أنه ال یزال هناك عدد قلیل من االتفاقیات التي یبلغ عمرها 40 عامًا ال یزال یجري التقید بها بنشاط. وأشارت فیجي

 واإلمارات العربیة المتحدة إلى األحداث اإلقلیمیة التي استضافتها. وأبرز االتحاد األوروبي رعایته لحلقات عمل إقلیمیة وأشار إلى أن
 البلدان األربعة التي انضمت إلى اتفاقیة األسلحة البیولوجیة في العامین الماضیین حضرت جمیع المناسبات التي یرعاها االتحاد

 ..األوروبي. وأشارت فنلندا إلى أنها ترعى مشاركًا في االجتماع من تنزانیا كنشاطا تعمیمیًا
 

/ دیسمبر 4 حتى أن إلى مشیرا البیانات، بعض بتحدیث قام وقد التنفیذ. دعم وحدة تقریر التنفیذ، دعم وحدة رئیس فیكس، دانیال                        وقدم
تحدیث ضمان على األطراف الدول وشجع اإلطالق. على رقم أعلى ثاني وهو الثقة، بناء تدابیر من بیان 74 قّدم قد كان األول                        كانون
لتدابیر اإللكترونیة المنصة بتحدیث للسماح المالیة مساعدتهما على وأیرلندا ألمانیا وشكر بها. الخاصة الوطنیة" االتصال "نقطة                  معلومات

 بناء الثقة ونظام قاعدة بیانات المادة العاشرة على التوالي.
 

الوثیقة في التنفیذ دعم لوحدة السنوي والتقریر Add.1/3و BWC/MSP/2017/3 الوثیقة اسم تحت العام هذا الشمولیة تقریر                  ویظهر
.BWC/MSP/2017/4 

 
 تمویل برنامج عمل فیما بین الدورات

 
الدورات. بین فیما عمل لبرنامج الممكنة الخیارات تكالیف بشأن إحاطة لتقدیم طلب هناك كان األربعاء، یوم المالیة المسائل مناقشة                     وأثناء

دا على أن األرقام المعرب عنها مؤقتة. قّدم رئیس وحدة دعم التنفیذ دانییل فیكیس عرضا یوم الخمیس بشأن هذه التكالیف، مشد 
 

دوالر 901 000 و المؤتمرات خدمات لتكالیف أمریكي دوالر 208 000 مبلغ 2017 لعام البیولوجیة األسلحة اتفاقیة میزانیة                    تبلغ
وتشمل دوالر. ملیون 1.1 قدرها إجمالیة میزانیة یعطي وهذا التنفیذ. دعم وحدة ذلك في بما بالمؤتمرات، المتعلقة غیر للخدمات                     أمریكي
إنتاج وتكالیف الغرف في للمناقشات الشفویة الترجمة وخدمات لتشغیلها، الدعم وخدمات االجتماعات قاعات استخدام المؤتمر                 تكالیف

 الوثائق بما في ذلك الترجمة، والتنسیق، والطباعة.
 

أمریكي، دوالر ملیون 1.37 بمبلغ أیام 5 مدته عمل برنامج إلى باإلضافة الراهنة للحالة المؤقتة المؤتمرات خدمات تكالیف قدمت                     وقد
بلغت المقارنة، سبیل وعلى أمریكي. دوالر ملیون 1.6 أیام 10 مدته عمل برنامج إلى باإلضافة الراهنة بالحالة المتعلقة التكالیف                     وبلغت
میزانیة وبلغت أمریكي. دوالر ملیون 1.97 الثامن، االستعراضي المؤتمر شملت التي ،2016 لعام البیولوجیة األسلحة اتفاقیة                  میزانیة



 

أسعار في أمریكي دوالر ملیون 2.9 - المخصص الفریق مفاوضات من كاملة سنة آخر وهي - 2000 لعام البیولوجیة األسلحة                      اتفاقیة
 تلك السنة (أي دون احتساب التضخم منذ ذلك الحین).

 
األسلحة اتفاقیة لنفقات التاریخي النطاق ضمن تقع المحتملة المقترحة العمل برامج جمیع نفقات أن جیل السفیر الحظ للحالة، تلخیصه                     في
برنامج دون التنفیذ دعم وحدة إنشاء منذ األولى السنة كانت ألنها شذوذا كانت 2017 عام میزانیة أن بالذكر الجدیر ومن                      البیولوجیة.

 عمل آخر غیر برنامج التخطیط المكاني. وهذا یعني طبیعیًا أن تكالیف عام 2017 كانت أقل.
 

 المناقشات البرنامجیة فیما بین الدورات
 

بعد وعشرین واحد رقم والقاعة صباحًا سبعة رقم القاعة (في انفراد على األطراف الدول اجتمعت الصباحیة، العامة الجلسة اختتام                     وبعد
 الظهر). وخالل الصباح، نوقشت مواضیع المساعدة والحمایة والتنفیذ الوطني.

 
الحال كان وكما الدورات. بین فیما العمل لبرنامج المحتمل الهیكل عن جدیدة رسمیة غیر ورقة الرئیس قدم الظهر، بعد جلسة بدایة                       وفي
تركیز إلى تهدف بل باآلراء، فوري توافق الى تؤدي أن أبدا یتوقع ال الوثیقة هذه فإن األربعاء، یوم الهیكلیة رسمیة الغیر                       بالورقة
الدورات. بین ما لبرنامج الموضوع، حیث من محتملة، مناقشة مواضیع بشأن منقح مرفق عّمم الظهر، بعد من الحق وقت وفي                      المناقشة.

 تم تخمید هذا من كل المواضیع التي طرحت في الیوم السابق.
 

یّتفق "ال األطراف، المتعددة المفاوضات جمیع في الحال هو كما ولكن التقدم، إلى یشیر النمط هذا على جدیدة رسمیة غیر أوراق إنتاج                        إن
 على شیئ حتى یتم االتفاق على كل شيء."

 
إحراز تم إنه جیل السفیر وقال حجما. األصغر الغرفة في یكونوا لم الذین أولئك إلحاطة جدا قصیرة عامة جلسة عقدت الیوم، نهایة                        وفي
بین فیما محتمل برنامج في فیها للنظر المحتملة الفرعیة البنود بشأن ظهرت قد مشتركة أرضیة وأن الصعبة"، "المجاالت بعض في                      تقدم
واالستعداد'. والدعم 'المساعدة و الوطني' 'التنفیذ و والتكنولوجیا" "العلوم و الدولي" "التعاون وهي مجاالت أربعة مجمعًة                  الدورات،
یوم صباح أعمال وأن المساء، في مشاورات سیجري وأنه العمل، من مزید إلى تحتاج التي المسائل من عدد هناك یزال ال أنه إلى                         وأشار
من یتمكنوا لم الذین أولئك إلحاطة الیوم نهایة في عقدت التي القصیرة العامة الجلسات أما الخاص. االجتماع بمواصلة ستبدأ                     الجمعة

 المشاركة في االجتماعات الخاصة، فقد حظیت بالترحیب اذ زادت الشمولیة والشفافیة في البرنامج.
 

التي تلك هي المتبقیة الشائكة النقاط أن إلى الخاص االجتماع في المشاركین المندوبین مع الممرات في جرت التي المناقشات أشارت                      وقد
یوم صباح من واعتبارا المؤتمر. ببرنامج یضّر أن یمكن التعلیق هذا ألن هنا علیها التعلیق الصعب ومن كذلك. تكون أن المتوقع من                        كان

 الجمعة، فإن كمیة العمل المطلوبة لتحقیق توافق اآلراء أقل بكثیر مما كانت علیه في الوقت المكافئ خالل المؤتمر االستعراضي الثامن.
 

أكثر األمور تبدو عندما حاالت هناك كانت الكاتب، هذا شهدها التي األخرى المفاوضات في المرحلة. هذه في اآلفاق تقییم الصعب                      ومن
أقل الوضع بدا عندما عدیدة أوقات هناك كانت أنه ذلك من واألهم اآلراء. في توافق أي إلى التوصل یتم لم ولكن الوقت هذا في                          تفاؤًال

 تفاؤًال في هذه المرحلة ولكن تم التوصل إلى حل.
 

 األحداث الجانبیة
 

في أفریقیا في الوطنیة العمل وخطط الدولیة االحتیاجات تقییم "مواءمة عن أحدهما الخمیس: یوم اإلفطار فعالیات من اثنان هناك                     وكان
والعدالة؛ الجریمة ألبحاث األقالیمي المتحدة األمم ومعهد األوروبي واالتحاد إیطالیا عقدته الذي إیبوال" فیروس بعد لما البیولوجي                   المجال
شبكة نحو التحرك والكیمیائیة: البیولوجیة لألسلحة المزعوم االستخدام في للتحقیق المتحدة لألمم العام األمین آلیة "تعزیز بشأن                   واآلخر

 عالمیة موثوق بها من المختبرات المعّینة التابعة لألمم المتحدة" التي عقدتها سویسرا وألمانیا.
كانون 8-4 الفترة في یعقد والذي البایولوجیة االسلحة حظر التفاقیة االطراف الدول اجتماع من الخامس التقریر ھو                   ھذا
المؤتمر انعقاد منذ الّرسمیة البیولوجیة األسلحة اتفاقیة اجتماعات لجمیع التقاریر ھذه إنتاج تم وقد جنیف. في                  االول
عبر متوفرة وهي (BWPP) البیولوجیة األسلحة منع مشروع قبل من ٢٠٠٦ عام في السادس                االستعراضي

.http://www.bwpp.org 
 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 

mailto:richard@cbw-events.org.uk


 

 
العلماء إشراك في Inter-Academy Partnership خبرة العمل: في "التنفیذ عن واحد الغداء: وقت في أحداث ثالثة هناك                   وكانت
اتفاقیة لتعزیز المستمر األوروبي االتحاد "دعم عن آخر حدث Inter-Academy Partnership. عقدته التي الحیوي" األمن                 في
عقدته الذي عالمي" منظور البیولوجي: التهدید حقیقیة "ما حول واآلخر األوروبي؛ االتحاد عقده الذي والتكسینیة" البیولوجیة                  األسلحة

.Emergent BioSolutions 
 

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