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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/417( على تقرير اللجنة األوىلبناء[
 

اتفاقية حظر استحداث وإنتـاج وتكـديس األسـلحة البكتريولوجيـة - ٦٥/٩٢
 وتدمري تلك األسلحة)التكسينية(والسمية)البيولوجية(

 
 ،إن اجلمعية العامة 
الكامل والفعلـي لألسـلحة البكتريولوجيـةإىل قراراا السابقة املتصلة باحلظرإذ تشري 
 وتدمري تلك األسلحة،)التكسينية(والسمية)البيولوجية(
 أن عدد الدول األطراف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتـاجوإذ تالحظ مع االرتياح 

 )١(وتـدمري تلـك األسـلحة)التكسينية(والسمية)البيولوجية(وتكديس األسلحة البكتريولوجية
  وثالثا وستني دولة من بينها مجيع الدول الدائمة العضوية يف جملس األمـن،بلغ مائة

مجيــع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة إىل أن تــشارك دعوــا وإذ تــضع يف االعتبــار 
تنفيــذ توصــيات املــؤمترات االستعراضــية للــدول األطــراف يف االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك عمليــة يف

،)٢(تفـق عليهـا يف اإلعـالن اخلتـامي للمـؤمتر االستعراضـي الثالـثتبادل املعلومات والبيانـات امل
 وأن تقدم هذه املعلومات والبيانـات إىل األمـني العـام سـنويا وفقـا لإلجـراء املوحـد ويف موعـد

 أبريل،/ نيسان١٥يتجاوز ال
 مبا ورد يف اإلعالن اخلتامي للمؤمتر االستعراضي الرابـع مـن إعـادة تأكيـدوإذ ترحب 

والــسمية)البيولوجيــة(فعلــي يف مجيــع األحــوال الســتخدام األســلحة البكتريولوجيــةللحظــر ال
 ،)٣(واستحداثها وإنتاجها وتكديسها، مبوجب املادة األوىل من االتفاقية)التكسينية(

_______________

 .١٤٨٦٠، الرقم١٠١٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .، اجلزء الثاينBWC/CONF.III/23انظر )٢(
 .، اجلزء الثاينBWC/CONF.IV/9انظر )٣(
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 إىل املقرر املتخذ خالل املؤمتر االستعراضي السادس بعقد أربعة اجتماعـاتوإذ تشري 
، قبــل املــؤمتر٢٠٠٧ل منــها أســبوع واحــد ابتــداء مــن عــامســنوية للــدول األطــراف مــدة كــ

، وعقـد اجتمـاع للخـرباء٢٠١١االستعراضي السابع املقرر عقده يف موعـد أقـصاه ايـة عـام
 ،)٤(مدته أسبوع واحد للتحضري لكل اجتماع من اجتماعات الدول األطراف

كــديس جبميــع الــدول الــيت وقعــت اتفاقيـة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتيـب - ١ 
 ومل)١(وتــدمري تلــك األســلحة)التكــسينية(والــسمية)البيولوجيــة(األســلحة البكتريولوجيــة

تصدق عليها بعـد أن تفعـل ذلـك دون تـأخري، ويـب بالـدول الـيت مل توقـع االتفاقيـة بعـد أن
االنــضمام إىل االتفاقيــة علــىتــصبح أطرافــا فيهــا يف موعــد مبكــر لتــسهم بــذلك يف حتقيــق

 عاملي؛ نطاق
 باملعلومــات والبيانــات الــيت قــدمت حــىت اآلن، وتكــرر دعوــا مجيــعترحــب - ٢ 

 الدول األطراف يف االتفاقية إىل املشاركة يف عملية تبادل املعلومات والبيانات املتفـق عليهـا يف
 ؛)٢(اإلعالن اخلتامي للمؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف االتفاقية

د اجتماعـات ضـمن العمليـة الـيت تتخلـل الـدوراتبنجـاح عقـترحـب أيـضا - ٣ 
ــرة ــز التفــاهم٢٠١٠-٢٠٠٧للفت ــضا يف هــذا الــسياق باملناقــشة اهلادفــة إىل تعزي ، وترحــب أي

 ؛)٤(املشترك واختاذ إجراءات فعالة بشأن املواضيع املتفق عليها يف املؤمتر االستعراضي السادس
 أن املؤمتر االستعراضي الـسادس وافـق علـى عـدة تـدابريتالحظ مع االرتياح - ٤ 

 ؛)٤(لتحديث آلية تبادل املعلومات داخل إطار تدابري بناء الثقة
، ويب بالـدول)٤( إىل املقررات املتخذة يف املؤمتر االستعراضي السادستشري - ٥ 

 األطراف يف االتفاقية أن تساهم يف تنفيذها؛
 الدول األطراف على مواصلة العمل عن كثب مـع وحـدة دعـم التنفيـذحتث - ٦ 

التابعــة إلدارة شــؤون نــزع الــسالح باألمانــة العامــة يف الوفــاء بواليتــها، وفقــا ملقــرر املــؤمتر
 ؛)٤(ساالستعراضي الساد

ــظ - ٧  ــؤمترتالحـ ــضريية للمـ ــة التحـ ــاع اللجنـ ــد اجتمـ ــداعي إىل عقـ ــراح الـ  االقتـ
  وعقـد املـؤمتر االستعراضـي الـسابع يف جنيـف يف٢٠١١أبريـل/االستعراضي السابع يف نيسان

 ؛٢٠١١ديسمرب/كانون األول

_______________

 .، اجلزء الثالثBWC/CONF.VI/6انظر )٤(
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يلزم من مـساعدة إىل احلكومـات  مااصل تقدمي إىل األمني العام أن يوتطلب - ٨ 
قد يلزم من خدمات لتنفيذ مقررات املـؤمترات االستعراضـية وتوصـياا،  ماالوديعة، وأن يوفر

اخلـرباء، ومن ذلك تقدمي كـل املـساعدة لالجتماعـات الـسنوية للـدول األطـراف واجتماعـات
مات للمؤمتر االستعراضـي الـسابعقد يلزم من خد  مايلزم من مساعدة وأن يوفر  ماوأن يقدم

 وألعماله التحضريية؛
 أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورا الـسادسة والـستني البنـدتقرر - ٩ 

ــة”املعنــون ــاج وتكــديس األســلحة البكتريولوجي ــة حظــر اســتحداث وإنت ــة(اتفاقي )البيولوجي
 .“وتدمري تلك األسلحة)التكسينية(والسمية

 ٦٠اجللسة العامة
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٨

 


