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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/61/401( على تقرير اللجنة األوىل بناء[
 

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجيـة    - ٦١/١٠٢
  وتدمري تلك األسلحة)التكسينية (والسمية) البيولوجية(

 ،إن اجلمعية العامة 
الكامـل والفعلـي لألسـلحة البكتريولوجيـة     إىل قراراهتا السابقة املتصلة باحلظر      إذ تشري    

  وتدمري تلك األسلحة،)التكسينية (يةسم وال)البيولوجية(
 أن عدد الدول األطراف يف اتفاقية حظر اسـتحداث وإنتـاج   مع االرتياحوإذ تالحظ    

 )١(مري تلـك األسـلحة   وتـد )التكـسينية  (يةسم وال)البيولوجية(وتكديس األسلحة البكتريولوجية    
  دولة من بينها مجيع الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن، ومخسا ومخسنيمائةبلغ 

أن تـشارك   يع الدول األطـراف يف االتفاقيـة        طلبها املوجه إىل مج   وإذ تضع يف االعتبار      
 مبا يف ذلك عملية تبادل املعلومـات والبيانـات املتفـق    ،يف تنفيذ توصيات املؤمترات االستعراضية   

وأن  ،)٢(تفاقيـة ال الثالـث للـدول األطـراف يف ا      يخلتـامي للمـؤمتر االستعراضـ     عليها يف اإلعـالن ا    
ــد        ــا لإلجــراء املوحــد ويف موع ــام ســنويا وفق ــات إىل األمــني الع ــات والبيان ــدم هــذه املعلوم  تق

 ،أبريل/نيسان ١٥يتجاوز  ال
ــامي للمــؤمتر االستعراضــي الرابــع  وإذ ترحــب    مــن إعــادة  )٣(مبــا ورد يف اإلعــالن اخلت
 اسـتخدام  تفاقيـة حوال مبوجـب املـادة األوىل مـن ا    فعليا يف مجيع األاأنه من احملظور حظر  تأكيد  

 ، واستحداثها وإنتاجها وتكديسها)التكسينية (ةسمي وال)البيولوجية(األسلحة البكتريولوجية 
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)٢( BWC/CONF.III/23،اجلزء الثاين . 
)٣( BWC/CONF.IV/9اجلزء الثاين ،. 



A/RES/61/102 

2 

 حظـر اسـتحداث      طلبها إىل مجيع الدول املوقعة على اتفاقيـة        من جديد تؤكد   - ١ 
ــة وإنتــاج وتكــديس األســل  ــة(حة البكتريولوجي  وتــدمري تلــك )التكــسينية (والــسمية) البيولوجي

 وهتيـب بالـدول الـيت مل توقـع علــى     ،تـصدق عليهـا أن تفعـل ذلـك دون تــأخري      ومل)١(األسـلحة 
 إىل االتفاقيـة   االنـضمام سهم بـذلك يف حتقيـق       ن تصبح أطرافا فيها يف موعد مبكـر فتـ         االتفاقية أ 

 نطاق عاملي؛على 
  وتكـرر طلبـها إىل مجيـع   ،علومات والبيانات اليت قـدمت حـىت اآلن     باملترحب   - ٢ 

أن تـشارك يف عمليـة تبـادل املعلومـات والبيانـات املتفـق عليهـا يف                 الدول األطراف يف االتفاقية     
 ؛)٢(اإلعالن اخلتامي للمؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف االتفاقية

لدول األطـراف يف اجتماعـات الـدول        همة ل مل للمشاركة ا  عرب عن تقديرها  ت - ٣ 
مفيـــد بنـــاء وملـــا حتقــق مـــن تبــادل    حـــىت اآلن وتعقــد يت األطــراف واجتماعـــات اخلــرباء الـــ  

 ؛للمعلومات
 التفاهم املشترك واختاذ إجراءات فعالة بـشأن املواضـيع          تعزيزمبناقشة و ترحب   - ٤ 

وطنيــة الالزمــة لتنفيــذ أوجــه   التــدابري الاختــاذ :)٤(املتفــق عليهــا يف املــؤمتر االستعراضــي اخلــامس 
 آليـات وطنيـة يف      وإنـشاء  يةبا مبا يف ذلك سن تشريعات عق      ،يف االتفاقية نصوص عليها   احلظر امل 

املـواد الـسمية؛   األحياء اجملهرية املـسببة لألمـراض و   رساء ومواصلة تأمني ومراقبة     إل ٢٠٠٣عام  
 استخدام األسـلحة البيولوجيـة    يت يدعى فيها    حاالت ال لتعزيز القدرات الدولية على التصدي ل     و
 تلــك احلــاالت  مــثري للــشبهات والتحقيــق يفحنــو تفــشي األمــراض علــى تحــاال الــسمية أو أو

ــام يف عــام  آثارهــا ووختفيــف  ــز وتوســيع نطــاق اجلهــود املؤســسية واآلل   ب٢٠٠٤القي ــتعزي ات ي
ــة القائمــة ــة والدولي ــصي    الوطني ــيت ت ــة ال ــراض املعدي ــة األم ــوا ب ملراقب ــسان واحلي ــات  اإلن ن والنب
لعلمـاء ونـشرها    ل مضمون مدونات قواعد سـلوك       ووضع ؛مكافحتهاو وتشخيصها هافاشتواك

 ؛٢٠٠٥يف عام  واعتمادها
 الـيت   سائلاملؤمتر االستعراضي السادس النظـر يف املـ       إىل  أوكل  قد   هإىل أن تشري   - ٥ 

 ملـادة الثانيـة عـشرة     يف ا نصوص عليـه     االتفاقية على النحو امل    تنفيذأثناء استعراض   يف  مت حتديدها   
  بشأنه؛وافق اآلراءت ويف أي إجراء ممكن للمتابعة تمنها،

_______________ 
 .BWC/CONF.V/17انظر  )٤(
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جنيــــف يف الفتــــرة مــــن يف  الــــسادس يبعقــــد املــــؤمتر االستعراضــــترحــــب  - ٦ 
عمـال بـالقرار الـذي توصـلت         ،٢٠٠٦ديـسمرب   / األول كـانون  ٨إىل  نوفمرب  / الثاين تشرين ٢٠

 ؛)٥(فاقيةاالتللدول األطراف يف  إليه اللجنة التحضريية
 اتيلزم مـن مـساعدة إىل احلكومـ         ما إىل األمني العام أن يواصل تقدمي     تطلب   - ٧ 

قـد يلـزم مـن خـدمات لتنفيـذ مقـررات املـؤمترات االستعراضـية                  مـا   يـوفر  أنالوديعة لالتفاقيـة و   
 وتوصياهتا؛

يف ضـوء   لدورهتا الــثانية والـستني،      أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت       تقرر   - ٨ 
ــائج ــسا نت ــضا، املــؤمتر االستعراضــي ال ــون  دس أي ــد املعن ــاج   ” البن ــة حظــر اســتحداث وإنت اتفاقي
 .“ تلك األسلحةدمري وت)التكسينية (ةسمي وال)يةبيولوجال(ولوجية ي األسلحة البكتركديسوت

 ٦٧اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٦

 

_______________ 
 .١٧، الفقرة BWC/CONF.VI/PC/2انظر  )٥(


