
                        
 التقریر  السادس  الجتماع الدول األطراف لعام ٢٠١٧

 الخمیس  ١٤ دیسمبر ٢٠١٧
 

 
 اختتام اجتماع الدول األطراف، برنامج العمل المتفق علیه، وبعض التأمالت

 
 اختتم اجتماع الدول األطراف لعام 2017 التفاقیة األسلحة البیولوجیة والسمیة لعام 1972 باالتفاق على برنامج عمل جدید للفترة ما بین

 .الدورتین المؤدیة إلى المؤتمر االستعراضي التاسع الذي سیعقد في عام 2021
 

 برنامج العمل المتفق علیه فیما بین الدورات
 وسیتألف برنامج العمل السنوي المتفق علیه من 8 أیام من اجتماعات الخبراء مع 4 أیام من الخطط المكانیة المتوسطة، مما سیعقد 12

یوما من االجتماعات كل عام. ویقارن ذلك مع 15 یوما في السنة للفترة 2003-2005 و 10 أیام للفترة 2007-2010 و2012-
 2015. وفي إشارة إلى حل توفیقي في اآلراء المتباینة بشأن ما إذا كان ینبغي أن تكون هناك أفرقة عاملة مفتوحة العضویة أو اجتماعات

 ."للخبراء، یذكر التقریر أن "اجتماعات الخبراء ستكون مفتوحة
 

على خاص بوجه التركیز مع والمساعدة، "التعاون السنة) في )یومین MX1 فهي: الخبراء اجتماعات من األولى الثالثة االجتماعات                    أما
العلم میدان في التطورات "استعراض بشأن MX2یومین) ( فرعیة؛ مواضیع 7 مع العاشرة" المادة بموجب والمساعدة التعاون                   تعزیز
فرعیة. مواضیع 5 مع الوطني" التنفیذ "تعزیز بشأن واحد) MX3یوم و) فرعیة؛ مواضیع 5 مع باالتفاقیة" المتصلة                   والتكنولوجیا
قبل من أكثر متطور عنوان لدیه )یومین( MX4.السابقة الخبراء اجتماعات في استخدامها تم التي الموضوعات عناوین جمیعها                   وتستخدم
تلك بعد ما إلى العمل ویوّسع السابعة للمادة سابقة مناقشات من ذلك ویأتي فرعیة. مواضیع 6 مع واالستعداد" واالستجابة "المساعدة -                     
"التعزیز بشأن واحد) یوم MX5 في) فهو والنهائي الخامس الموضوع أما لألمراض. باالستجابة المتعلقة نطاقا األوسع القضایا في                    المادة
تعزیز لزیادة والخیارات النهج من كاملة مجموعة في "النظر بالكامل: به یستشهد فقط واحد فرعي موضوع مع لالتفاقیة"                    المؤسسي

 االتفاقیة، من خالل تدابیر قانونیة إضافیة أو تدابیر أخرى ممكنة، في إطار االتفاقیة".
 

ثالثة وقبل الوراء إلى أیام ثمانیة لمدة الخبراء اجتماعات عقد على االتفاق تم أنه من الرغم على االجتماعات، مواعید في البت یتم                        ولم
المواضیع بشأن اآلراء في توافق إلى للتوصل المناسب الوقت في الضغوط ومع األجل". المتوسطة "الخطط من األقل على                    أشهر
یمكن االجتماع بمواعید المتعلقة القرارات ألن باإلرجاء" اآلراء "توافق الستخدام واضحة مزایا هناك كانت لالجتماعات،                 الموضوعیة

 معالجتها عن طریق المشاورات في األسابیع واألشهر المقبلة.
 

 الوصول إلى توافق في اآلراء
بعض أجریت وقد ال. أم اآلراء في توافق إلى التوصل سیتم كان إذا ما الجمعة یوم صباح اإلجراءات بدایة في واضحا یكن                        ولم

 المشاورات غیر الرسمیة في وقت متأخر من مساء یوم الخمیس، وفي حین أحرزت هذه بعض التقدم، لم یكن هناك أي تقدم ملحوظ.
 

لعناصر جدیدة رسمیة غیر ورقة مشروع وعرض مغلقة. أبواب خلف خاص شكل في الجانبیة الغرفة في الصباح إجراءات                    بدأت
السفیر المكانیة، الخطة أمانة رئیس أشار الصباح، نهایة في قصیرة عامة جلسة وخالل المواقف. في إضافیًا تقاربًا یمثل مما                     البرنامج،
المرحلة هذه في قائمة زالت ما التي القضایا بین ومن جماعیة". رسمیة غیر "ورقة باعتباره المشروع إلى الهند، من جیل سینغ                       أماندیب
للجدل مثیرة بمصطلحات للموضوع وصف أي قرب مدى (وباألخص، المؤسسي التعزیز بشأن موضوع أي مع التعامل كیفیة یلي:                    ما
تكالیف على تركز التي المالیة المسائل وبعض العمل؛ لبرنامج ضروریة تكون أن ینبغي التي األیام عدد "االمتثال")؛ أو "التحقق"                     مثل

 برنامج العمل. وخالل فترة الغداء وبعد الظهر، عقدت مشاورات في مجموعات صغیرة.



 

 
برنامج تفاصیل عن النظر وبصرف العمل. برنامج یتضمن االجتماع، تقریر من نسخة مشروع جیل السفیر قدم الظهر، بعد نهایة                     وفي
إلى وما مكتب أي توّلى ومن االجتماع مكان - وإجرائیًا واقعیًا كان ألنه للقلق مثیرًا یكن لم التقریر بقیة من األعظم الجزء فإن                         العمل،
یتطلب الذي األمر أجًال، األطول المالیة الترتیبات بمسائل یتعلق فیما سیما وال المالیة، المسائل بشأن الخالفات بعض هناك تزال وال                      ذلك.
من عدد بعد االجتماع وأغلق مساء 6:20 الساعة في رسمیًا التقریر واعتمد التقریر. مشروع على الشفهیة التعدیالت بعض                    إدخال

 البیانات الختامیة التي ركزت الكثیر منها على الدور الذي قام به الرئیس في تحقیق نتائج الخطة.
 

 األحداث الجانبیة
لألمراض" المتعّمد لالستخدام لالستجابة العالمیة والقدرات اآللیات "تعزیز حول الجمعة: یوم الغداء وقت في واحد جانبي حدث هناك                    كان

 الذي عقدته كندا.
 

 التأمالت
من النمط هذا حیث أحیان هناك ذلك، ومع آراء. أي ودون موضوعي تقریر لتقدیم الیومیة الملخصات هذه كتابة في واعیة جهود بذل                        یتم
شخص أي نظر وجهات بالضرورة تمثل ال التي الشخصیة األفكار بعض یلي فیما االجتماعات. بعض في الجّو عن یعبر ال                      الكتابة

 بخالف آراء الكاتب.
 

البرنامج هذا كان التحلیلیة، الناحیة ومن آخر. اجتماع أي عن یختلف البیولوجیة األسلحة اتفاقیة في األطراف الدول قبل من االجتماع                      هذا
مكان یتوّفر لم التي العامة، المناقشة وأّدت الدورات. بین ما برنامج من جزء كونه من أكثر الثامن االستعراضي للمؤتمر امتدادًا                      یشبه

 للكتابة عنها في بقیة التقاریر الیومیة، إلى متابعة المواضیع التي أثیرت في المؤتمر االستعراضي.
 

االستعراضي المؤتمر لغة إلى یستند المشترك األساس أن حین وفي عمل. برنامج على االتفاق في الغرفة في كبیر إغفال هناك                      وكان
یضعف أن یمكن كان عمل برنامج وجود عدم إن الثامن. االستعراضي المؤتمر به خرج عما ملموس عملي تقدم أحرز فقد                      السابع،

  الجهود الرامیة إلى الحفاظ على عالم خال من األسلحة البیولوجیة.
 

في قلقهم عن المندوبین بعض أعرب حین وفي المؤسسات. بتعزیز المتعلقة المناقشة في تتمثل الجدید العمل لبرنامج رواجًا األكثر                     السمة
مثمرًا. ذلك یكون أن إمكانیة أیضًا هناك فإن المستقطبة، السیاسیة لآلراء محفًال یصبح قد هذا بأن الممرات في دارت التي                      المناقشات
الوالیات عنها أعربت التي المواقف بسبب سیما وال واالمتثال، التحقق مسائل عن الحدیث دون تحول عقبات هناك كانت عدیدة                     ولسنوات
وتتبعها دولیة هیئة تقیمها التي والمرافق المواد إعالنات على القائمة التقلیدیة التحقق ترتیبات أن مفادها حجج وهناك األمریكیة.                    المتحدة
النطاق الواسع واالعتماد الحّیة الكائنات طبیعة من القیود هذه وتنبع البیولوجي. المجال في القیود بعض لها المواقع إلى                    الزیارات
وكما الجوانب. متعّددة المتعّمدة البیولوجیة التهدیدات على السیطرة مشكلة إن الصناعات. من واسعة طائفة في البیولوجیة                  للتكنولوجیات
بعضها یشكل قد الوقایة"، من "بشبكة تنسج أن یمكن النشاط من جوانب عدة هناك الدورات، بین لما السابقة العمل برامج في العمل                        أظهر
أن تقنیة بطریقة المسائل هذه مناقشة خالله من یمكن الذي للمنتدى ویمكن الطویل. المدى على جدیدة مؤسسیة أو قانونیة لترتیبات                      أساسًا

 یحرك النقاش قدمًا.
 

الدولیة للجهود األساس حجر باعتبارها البیولوجیة األسلحة اتفاقیة تنفیذ لتحسین عدیدة، مستویات على هائلة، حاجة هناك تزال                   وال
جعل في عملي إسهام أنه یثبت أن ینبغي بل االحتماالت، ذروة لیس علیه المتفق العمل وبرنامج البیولوجیة. األسلحة لمكافحة                     المبذولة

 العالم أكثر أمنًا.
 
 

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

كانون 8-4 الفترة في یعقد والذي البایولوجیة االسلحة حظر التفاقیة االطراف الدول اجتماع من السادس 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 
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