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لدول األطـراف لبعاملؤمتر االستعراضي السا
تكـديس وإنتاج و  استحداثيف اتفاقية حظر    

ــة  ــلحة البكتريولوجي ــة(األس )البيولوجي
 سلحةوتدمري تلك األوالتكسينية 

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢-٥جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

  متابعة توصيات وقرارات املؤمتر االستعراضي السادس
  ومسألة االستعراض املقبل لالتفاقية

 التخطيط للمستقبل: يةوحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوج    

  من جنوب أفريقياةمقدمورقة     

 الترتيبات احلالية  -أوالً   

األسـلحة البيولوجيـة    دعم تنفيذ اتفاقية      االستعراضي السادس وحدةَ   املؤمتُرأنشأ    -١
يف وبدأت عملـها    ". ٢٠١١-٢٠٠٧فترة  خالل ال الدول األطراف   تها  مول" و ،٢٠٠٦ عام
فرع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع الـسالح يف         مقرها يف   يقع   و ،٢٠٠٧أغسطس  /آب

 .يتهاوال على النحو احملدد يف ،بدوام كامل ويعمل فيها ثالثة موظفنيجنيف، 

من خـالل   الوحدة بالكامل    اتفاقية األسلحة البيولوجية  يف  ل الدول األطراف    موِّوُت  -٢
 اتمـا بـني الـدور   ميزانية االجتماع السنوي للخرباء واجتماع الدول األطراف يف عملية      

. ٢٠١١ يف عام    ميزانية املؤمتر االستعراضي السابع وجلنته التحضريية     ومن   ،٢٠١٠-٢٠٠٧
 يف املـؤمتر االستعراضـي   ٢٠١٠-٢٠٠٧ اتميزانية عملية ما بني الدور     متت املوافقة على  و

ملـؤمتر  امتت املوافقة على ميزانية     ؛ و )BWC/CONF.VI/4 الوثيقة   انظر (٢٠٠٦السادس عام   
  الوثيقـة  انظـر  (٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول ستعراضي يف اجتماع الدول األطراف يف       اال

BWC/MSP/2010/5/Rev.1( .  ملوظفني الثالثـة اميزانية الوحدة من تكاليف مرتبات     وتتكون، 
معدات للو) دوالر ٢٠ ٠٠٠دوالر أو    ١٠ ٠٠٠(لسفر  تكاليف ا صغري ل مبلغ   إىل باإلضافة

  ). دوالر ٥ ٠٠٠(كتبية امل
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الدول األطراف الـيت تـشارك يف       ها تعين أن    لكنمالئمة  هذه الطريقة يف التمويل     و  -٣
ذلك  من تكلفة الوحدة ل    صهاحصيف الواقع   تدفع  هي وحدها اليت    معينة  يف سنة   االجتماعات  

سؤال مثة  اتفاقية األسلحة البيولوجية نفسها،     ويف ظل عدم وجود نص عن الوحدة يف         . العام
 .لوحدةلمجيع الدول األطراف دفع اشتراكات مقررة إىل كن أن يطلب املم ذا كان منإما ع

ملـشاريع  ُخصصت، عمومـاً،    بعض الدول األطراف تربعات إىل الوحدة،       قدمت    -٤
،  أو تدابري بناء الثقة    أو التوعية حلقات عمل بشأن التنفيذ الوطين      (والية الوحدة    ضمن   حمددة

 ). على سبيل املثال

لوحـدة دون   ل من الـدعم اإلداري       كبرياً ع السالح قدراً  مكتب شؤون نز  ويوفر    -٥
 ،السفرإجراءات   وجتهيز   يالتصويرالنسخ   واهلواتف و  املكتيبالدعم باحليز    مبا يف ذلك     ،مقابل

 ،بشأن اتفاقية األسلحة البيولوجيةقرار اجلمعية العامة السنوي ويستند ذلك إىل  .وما إىل ذلك
مساعدة ما يلزم من    تقدمي  أن يواصل   " األمني العام     الذي يطلب إىل   )٦٥/٩٢هو   قرار آخر(

ـ خـدمات لتنفيـذ مقـررات       ما قد يلزم من      أن يوفر  و ،إىل احلكومات الوديعة   ؤمترات امل
 ".ية وتوصياهتااالستعراض

من الناحية اإلدارية يقع يف مكتب شـؤون نـزع          الوحدة  مقر  على الرغم من أن     و  -٦
، فيما يتعلـق مبـسائل      تابعةفإن الوحدة    ،ذا املكتب هلاً  وأن موظفيها يتبعون إداري    ،السالح

الـيت توجـه    ،  اتفاقية األسلحة البيولوجية  يف  لدول األطراف   عية كاملة، ل  ، تب السياسة العامة 
 . االستعراضي من خالل رئيس عملية ما بني الدورات أو رئيس املؤمتر، الوحدةعملحصرياً 

 ٢٠١٠-٢٠٠٧دعم التنفيذ وحدة جتربة   -ثانياً   

الـدول  لـدى   حتظى بشعبية   هي   و ،إىل حد كبري يف العمل    احها  أثبتت الوحدة جن    -٧
حاجـة  الواضح أن الوحدة لبـت       و .األطياف السياسية من كل املناطق اجلغرافية و    األطراف  
أثبتت والية الوحدة   و. جداًدودة  احملالطلب على خدماهتا قدرهتا     د إنشائها، فاق    يعُب و ،حقيقية

الوحـدة  وال جتـد   ؛طلبتها الدول األطرافة اليت نشطاأللتغطية مجيع افية املرونة الك هنا من   أ
 . احلالية مقيدة يف املمارسة العمليةتهاوالي

ويرجـع هـذا    . ألنشطة الوحـدة   يالرئيسلكن املوارد البشرية واملالية متثل العائق         -٨
 إىل املاضـية    ميزانية الوحدة وهيكلها على مدى السنوات اخلمـس       استناد  إىل  اً  أساس العائق

اً  تقـدير  التكـاليف واألنـشطة    عدم تقدير    ، مما أدى إىل   ختطيط سليم  إىلوليس  افتراضات  
وعدم ختصيص  ة  يداراإلاملعلومات  إىل االفتقار إىل    سببه  ريجع  أما غياب التخطيط ف    .اًصحيح

يف السنوات اخلمس     كان هذا الوضع مقبوالً   قد  و. وقت للتخطيط خالل املؤمتر االستعراضي    
لـسنوات  ليف املستقبل ألن مجيع املعلومات اإلدارية         ينبغي أن يكون مقبوالً   لكن ال    ،اضيةامل

 .الوقت للتخطيط وامليزنةإجياد  وميكن ةمتاحباتت اخلمس املاضية 
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 الترتيبات املمكنة يف املستقبل  -ثالثاً   

ـ ارتبوحجمها يف املستقبل    بشأن هيكل الوحدة    يتخذ  أي قرار   يتعني أن يرتبط      -٩ اً اط
وقد ذكـرت   . ٢٠١٦-٢٠١٢ خالل الفترة    هاذياملهام اليت تقرر الدول األطراف تنف     باً  وثيق

لكـن   ،جمموعة متنوعة من الوظائف اجلديدة احملتملة     الدول األطراف، خالل السنة املاضية،      
بعد اآلن  ُيقبل   لن   ،كما ذكر من قبل   و. حىت اآلن ومهامها  اتفاق حول دور الوحدة     يوجد   ال

ينبغـي أن يـستند هيكـل       بل  . تهاوميزانيالوحدة  هيكل   على افتراضات يف وضع      االعتماد
. هناك توافق يف اآلراء بشأن دورها ووظائفهـا       ما دام   التخطيط السليم   إىل  الوحدة وامليزانية   

يكـون   الوقت لـن     من الواضح أن  ،  يف هناية املؤمتر االستعراضي    أن ذلك لن يتحقق إال    ومبا  
 .ختطيط سليملوضع الستعراضي خالل املؤمتر ااً كافي

  مقترح  -رابعاً   
 :قترح ما يليُي  -١٠

توضع ميزانية على أساس تلـك      يقرر املؤمتر االستعراضي وظائف الوحدة و       )أ(  
 ؛٢٠١٢الوظائف للفترة املمتدة حىت هناية عام 

وضـع  الدول األطراف املهتمة    إىل  الوحدة و االستعراضي إىل   ؤمتر  يطلب امل   )ب(  
املـؤمتر  إىل أن حيـني موعـد        ٢٠١٣ لعام   تهاوميزانيهبيكل الوحدة   تعلق  ممفصل  ختطيط  

  .٢٠١٢اجتماع الدول األطراف يف هناية عام  كي يقرهاالستعراضي املقبل 
        


