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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/398( على تقرير اللجنة األوىلبناء[
 

اتفاقية حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتكـديس األسـلحة البكتريولوجيـة - ٦٢/٦٠
  وتدمري تلك األسلحة)التكسينية(السميةو)البيولوجية(

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

 )١( وتـدمري تلـك األسـلحة)التكسينية(السميةو)البيولوجية(وتكديس األسلحة البكتريولوجية
 وتسعا ومخسني دولة من بينها مجيع الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن، بلغ مائة

 دعوـا جلميـع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة إىل أن تـشارك يفوإذ تضع يف االعتبـار 
تنفيذ توصيات املؤمترات االستعراضـية، مبـا يف ذلـك عمليـة تبـادل املعلومـات والبيانـات املتفـق

، وأن)٢(ي للمـؤمتر االستعراضـي الثالـث للـدول األطـراف يف االتفاقيـةعليها يف اإلعالن اخلتـام
ــد ــا لإلجــراء املوحــد ويف موع ــام ســنويا وفق ــني الع ــات إىل األم ــات والبيان ــذه املعلوم ــدم ه  تق

 أبريل،/نيسان ١٥يتجاوز ال
ــعوإذ ترحــب  ــامي للمــؤمتر االستعراضــي الراب  مــن إعــادة)٣( مبــا ورد يف اإلعــالن اخلت

ــر ــد للحظ ــةتأكي )البيولوجيــة( الفعلــي يف مجيــع األحــوال الســتخدام األســلحة البكتريولوجي
  واستحداثها وإنتاجها وتكديسها، مبوجب املادة األوىل من االتفاقية،)التكسينية(السميةو

_______________

لالطـالع علــى الـنص العــريب، انظــر.١٤٨٦٠، الــرقم١٠١٥، الـدجمموعـة املعاهــدات،األمـم املتحــدة )١(
 .، املرفق)٢٦ -د (٢٨٢٦ القرار

)٢( BWC/CONF.III/23اجلزء الثاين ،. 
)٣( BWC/CONF.IV/9اجلزء الثاين ،. 
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 بالنتائج املثمرة اليت أسـفر عنـها املـؤمتر االستعراضـي الـسادس الـذيوإذ ترحب أيضا 
، وأجـرى استعراضـا علـى أسـاس)٥(انقطـاع اسـتمر عـشر سـنوات بعد)٤(اعتمد وثيقة ختامية

توافق اآلراء لكل مادة على حدة من مواد تنفيذ االتفاقية، وتوصل إىل قرارات بشأن اسـتمرار
 عقد اجتماعات اخلرباء والدول األطراف فيما بني الدورات،

بعة اجتماعـات إىل القرار املتخذ خالل املؤمتر االستعراضي السادس بعقد أروإذ تشري 
، قبــل املــؤمتر٢٠٠٧ســنوية للــدول األطــراف مــدة كــل منــها أســبوع واحــد ابتــداء مــن عــام

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

زيادة عدد الدول األطراف يف اتفاقيـة حظـر اسـتحداث تالحظ مع االرتياح - ١ 
 وتــدمري تلــك)التكــسينية(الــسميةو)البيولوجيــة(وإنتــاج وتكــديس األســلحة البكتريولوجيــة

، وتؤكد من جديـد دعوـا جلميـع الـدول الـيت وقعـت االتفاقيـة ومل تـصدق عليهـا)١(األسلحة
مل توقع االتفاقية أن تصبح أطرافـا فيهـابعد إىل أن تفعل ذلك دون تأخري، ويب بالدول اليت

 يف موعد مبكر لتسهم بذلك يف حتقيق االنضمام إىل االتفاقية على نطاق عاملي؛
ميـع باملعلومات والبيانـات الـيت قـدمت حـىت اآلن، وتكـرر دعوـا جلترحب - 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

 بـالقرار الـذي اختـذه املـؤمتر االستعراضـي الـسادس بإنـشاء وحـدةحتيط علمـا - ٣ 
 ضـمن اإلطــار)٧(٢٠١١ إىل٢٠٠٧وهلـا الـدول األطــراف، خـالل الفتـرة مـنلـدعم التنفيـذ مت

مراعاة منه ألمهية إتاحة الـدعم اإلداري لالجتماعـاتوذلك الذي حدده املؤمتر االستعراضي،
اليت وافق عليها املؤمتر االستعراضي، وكـذلك تنفيـذ االتفاقيـة تنفيـذا شـامال وحتقيـق االنـضمام

 وتبادل تدابري بناء الثقة؛إليها على نطاق عاملي،
 أن املؤمتر االستعراضي الـسادس وافـق علـى عـدة تـدابريتالحظ مع االرتياح - ٤ 

  املعلومات يف إطار تدابري بناء الثقة؛تبادللتحديث آلية

_______________

)٤( BWC/CONF.VI/6. 
 .١٩٩٦عام يفأجري االستعراض الكامل السابق يف املؤمتر االستعراضي الرابع )٥(
)٦( BWC/CONF.VI/6٧، اجلزء الثالث، الفقرة. 
 .٦ و٥املرجع نفسه، اجلزء الثالث، الفقرتان )٧(
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ــؤمتر االستعراضـــي الـــسادستـــشري - ٥  ــرارات املتخـــذة يف املـ ، ويـــب)٨( إىل القـ
 اهم يف تنفيذها؛بالدول األطراف يف االتفاقية أن تس

يلزم من مـساعدة إىل احلكومـات ما إىل األمني العام أن يواصل تقدميتطلب - ٦ 
قـد يلــزم مـن خــدمات لتنفيـذ قــرارات املـؤمترات االستعراضــية مــاالوديعـة لالتفاقيــة وأن يـوفر

وتوصياا، ومن ذلك تقدمي كل املساعدة لالجتماعات السنوية للدول األطراف واجتماعـات
 اء؛اخلرب

 أن تــــدرج يف جـــدول األعمــــال املؤقــــت لـــدورا الثالثــــة والــــستنيتقـــرر - ٧ 
)البيولوجيـة(البكتريولوجيـةاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسـلحة”املعنون البند

 .“ وتدمري تلك األسلحة)التكسينية(السميةو
 ٦١اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول٥
 

_______________

 .٧ و١املرجع نفسه، اجلزء الثالث، الفقرتان )٨(


