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[بناء على تقرير اللجنة األوىل (])A/72/416

 - 20/27اتفاقية حظر استحددا وننحتاو وختت يأل األستادة البلويولو(يتة والبيولو(يتةك والحلستي ية
وتدمري تاك األسادة
نن اجلمعية العامة،
نذ تشري إىل قراراهتا السابقة املتصلـة ابحلظر الكامل والفعال لألسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية)
والتكسينية وتدمري تلك األسلحة،
ونذ تالحظ مع االرتياح أنه بتصديق أربع دول إضافية( )6على اتفاقية حظـر اسـتحداو وإنتـا
وختزين األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلـك األسـلحة( )2وانضـماماا إلياـا ،أحـب
عدد الدول األطراف فياا  671دولـة ،اـا فياـا يـع الـدول الدالمـة العضـوية أل ـلـ األمــن ،وإ ت ـد
أل الوقت نفسه أن احلاجة إىل حتقيق عامليتاا ال تزال قالمة،
ونذ تعيتتد يكيتتد دعوهتتتا يــع الــدول املوقلعــة لةتفاقيــة الــع ي تص ـ لدإ علياــا بعــد إىل التصــديق
علياــا دون ري،ــري ،وإ هتيــل ابلــدول الــع ي توقلــع االتفاقيــة أن تصــب أطرافــا فياــا أل أقــر وقــت كــن،
تيسر جناحاا،
وتسام بذلك أل حتقيق عاملية االنضمام إلياا الع ل
_________________

( )6ليـ ـ  ،أل  4تش ـ ـرين الوـ ــا نوفم ( 2061تصـ ــديق) ،ونيبـ ــال ،أل  4تش ـ ـرين الوـ ــا نوفم ( 2061تصـ ــديق) ،و،ينيـ ــا،
أل  1تشرين الوا نوفم ( 2061انضمام) ،وساموا ،أل  26أيلول سبتم ( 2067انضمام).
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ونذ تضت تتع يف االعحبت تتار دعوهتت تتا ي ــع ال ــدول األط ـ ـراف أل االتفاقي ــة إىل أن تش ــار أل تنفيـ ــذ
توح ــيا امل ـ ـ مترا االستعراض ــية لألط ـ ـراف أل االتفاقي ــة ،ا ــا أل ل ــك م ــا االتف ــاإ علي ــه م ــن تب ــادل
للمعلومـ ـ ـ ــا والبيـ ـ ـ ــال أل ا عـ ـ ـ ــةن التـ ـ ـ ــامت للم ـ ـ ـ ـ متر االستعراضـ ـ ـ ــت الوال ـ ـ ـ ـ لألط ـ ـ ـ ـراف أل اتفاقيـ ـ ـ ــة
حظــر اســتحداو وإنتــا وختـزين األســلحة البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينية وتــدمري تلــك األســلحة،
الـذ عدــدل الحقــا اب عــةن التـامت الصــادر عــن املـ متر االستعراضـت الســابع ،وأن تقــدم ــذ املعلومــا
والبي ــال س ــنو أل موع ــد ال يتج ــاو  61نيس ــان أبريل وفق ــا لوج ـ ـراء املوح ــد إىل وح ــدة دع ــم التنفي ــذ
أل مكتل ش ون نزع السةح أل األمانة العامة،
ونذ ترحت ت ا ــا ورد أل ا ع ــةل التامي ــة للمـ ـ مترا االستعراض ــية الراب ــع والس ــاد والس ــابع
والوامن من إعادة ري يد للحظر الفعلت أل يع األحـوال السـتعمال األسـلحة البكرتيولوجيـة (البيولوجيـة)
والتكسينية واستحداثاا وإنتاجاا وختزيناا ،اوجل املادة األوىل من االتفاقية،
ونذ تستتا أبمهيــة اواــود الــع تواحــل الــدول األطـراف بــذزا لتعزيــز التعــاون واملســاعدة والتبــادل
على أوسع نطاإ كن على الصعيد الدويل فيما يتعلق ابملعدا واملـواد واملعلومـا العلميـة والتكنولوجيـة
املتصــلة ابســت دام العوامــل البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) والســمية لأل ،ـرا الســلمية ،وإ تس ـلم أيضــا أبنــه
ال تـ ـزال ن ــا حت ــد يتعـ ـ ت ــذليلاا لتعزي ــز التع ــاون ال ــدويل ،وإ تسـ ـلم ــذلك بقيم ــة بن ــاء الق ــدرا
من ،ةل التعاون الدويل ،وفقا للوثيقة التامية للم متر االستعراضت الوامن،
ونذ تعيد يكيد أمهية اختا تدابري على الصعيد الوطين ،وفقا لوجراءا الدستورية ،لتعزيز تنفيذ
ا لدول األطراف لةتفاقية ،وفقا للوثيقة التامية للم متر االستعراضت الوامن،
ونذ تعيتتد ضيضتتا يكيتتد أمهيــة اســتعرا
زا حلة ابالتفاقية،

التطــورا املســتجدة أل ميــدان العلــم والتكنولوجيــا الــع

ونذ تشري إىل العمليا السابقة فيما ب الدورا املضطلع هبا أل إطار االتفاقية،
ونذ تالحتتظ أن امل ـ متر االستعراضــت الوــامن قــرر ،أل املقــررا والتوحــيا الــع تضــمنتاا وثيقتــه
التاميــة ،أن تعقــد الــدول األطـراف اجتماعــا ســنوية ،وأن يدعقــد االجتمــاع األول مــن ــذا القبيــل ابتــداء
مــن  4ــانون األول ديســم  ،2067ويــدوم مــدة تصــل إىل مســة أ م ،ويســعى إىل إحــرا تقــدم بش ـ ن
املسالل املوضوعية وا جرالية للفرتة السابقة للم متر االستعراضت املقبل ،هبدف التوحل إىل توافق أل اآلراء
بش ن عملية ملا ب الدورا ،
ونذ تشتتري إىل ق ـرار امل ـ متر االستعراضــت الوــامن أن يدعقــد امل ـ متر االستعراضــت التاســع أل جني ـ
أل أجل أقصا سنة ،2026
 - 6تالح ت تتظ التوح ـ ــل إىل نتيجـ ــة بتواف ـ ــق اآلراء أل امل ـ ـ متر االستعراض ـ ــت الوـ ــامن لألط ـ ـراف
أل اتفاقيــة حظــر اســتحداو وإنتــا وختـزين األســلحة البكرتيولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينية وتــدمري تلــك
األسلحة( ،)2وما داختذ فيه من قرارا بش ن يع أحكام االتفاقية ،وهتي ــل ابلـدول األط ـراف أل االتفاقيـة
أن تواحل املشار ة أل تنفيذ ا والعمل هبمة أل ذا الصدد؛
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 - 2تعرب عأل تقديرها للدول األطراف ملا قدمته حـ اآلن مـن معلومـا وبيـال بشـ ن
تـدابري بنـاء الوقـة ،وهتيـل ميـع الـدول األطـراف أن تشـار أل عمليـة تبـادل املعلومـا والبيـال املتعلقـة
بتدابري بناء الوقة الع دعت إلياا امل مترا االستعراضية أل قراراهتا ا الصلة؛
 - ٣تالحتتظ ق ـرار امل ـ متر االستعراضــت الوــامن مواحــلة العمــل بقاعــدة البيــال الــع أنش ـ ا
امل متر االستعراضت السابع وحتسيناا لتقدمي الطلبـا والعـرو املتعلقـة ابملسـاعدة والتعـاون ،وحتـ الـدول
األطـراف علـى أن تقـدم إىل وحــدة دعـم التنفيـذ ،طوعيـا ،الطلبــا والعـرو املتعلقـة ابلتعـاون واملســاعدة،
اا أل لك ما يتعلق ابملعدا واملواد واملعلوما العلمية والتكنولوجية بش ن اسـت دام العوامـل البيولوجيـة
والسمية لأل،را السلمية؛
 - 4تشجع الدول األطراف على تقدمي معلوما مةلمة على األقل مرت أل السنة بش ن
تنفيــذ ا للمــادة العاشــرة مــن االتفاقيــة وعلــى التعــاون مــن أجــل عــر املســاعدة أو التــدريل ،بنــاء علــى
الطلل ،دعما للتدابري التشريعية و،ري ا مـن تـدابري التنفيـذ الـع تت ـذ ا الـدول األطـراف والة مـة لضـمان
امتوازا لةتفاقية؛
 - 1تالح تتظ قـ ـرار املـ ـ متر االستعراض ــت الو ــامن يدي ــد ب ــرلمر الرعاي ــة ال ــذ وض ــعه املـ ـ متر
االستعراضــت الســابع مــن أجــل دعــم مشــار ة الــدول األط ـراف الناميــة أل االجتماعــا الســنوية و دهتــا،
وترحل ابستمرار استعداد الدول األطراف لتقـدمي الت عـا  ،وهتيـل ابلـدول األطـراف القـادرة علـى تقـدمي
ت عا لل لمر أن تفعل لك؛
 - 1تالحتتظ ضيضتتا ق ـرار امل ـ متر االستعراضــت الوــامن يديــد واليــة وحــدة دعــم التنفيــذ املتفــق
علياا أل امل متر االستعراضت السابع ،مع تعديل ما يلزم تعديله ،للفرتة مـن عـام  2067إىل عـام ،2026
وتةحظ مع التقدير العمل الذ تضطلع به الوحدة؛
 - 7تالحظ كذلك أن امل متر االستعراضت الوامن ي يتوحل إىل اتفاإ بشـ ن بـرلمر جديـد
ملــا ب ـ الــدورا  ،وأنــه قــرر ،أل وثيقتــه التاميــة ،أن تعقــد الــدول األطـراف اجتماعــا ســنوية ،وأن يدعقــد
االجتماع األول من ذا القبيل أل جني ابتداء مـن  4ـانون األول ديسـم  ،2067ويـدوم مـدة تصـل
إىل مس ــة أ م ،ويس ــعى إىل إح ـ ـرا تق ــدم بشـ ـ ن املس ــالل املوض ــوعية وا جرالي ــة للف ــرتة الس ــابقة للم ـ ـ متر
االستعراضت املقبل ،هبدف التوحل إىل توافق أل اآلراء بش ن عملية ملا ب الدورا ؛
 - ٨تالحظ مع الحقدير املناسبا الع نظمتاا بعض الدول األطراف واملنظما ا قليمية
ومكتــل شـ ون نــزع الســةح التــابع لألمانــة العامــة لتبــادل وجاــا النظــر بشـ ن تنفيــذ االتفاقيــة ،وتشــجع
الدول األطراف على مواحلة املشار ة أل ذ التبادال واملناقشا ،ري الرمسية؛
 - 1تطا إىل األم العـام أن يواحـل تقـدمي مـا يلـزم مـن مسـاعدة إىل احلكومـا الوديعـة
لةتفاقية وأن يواحل توفري ما قد يلزم من ،دما لعقد امل مترا االستعراضية وتنفيذ قراراهتا وتوحياهتا؛
 - 60تالحظ أمهية معاوة املسالل الناشئة عن املبـال املسـتحقة مـن الـدول األطـراف والـدول
املشار ة وعن املمارسا املالية واحملاسـبية الـع نفـذهتا األمـم املتحـدة ،والـع يتعـ اقتضـا ا إاحـة األمـوال
الة مــة قب ــل عقــد االجتماع ــا  ،وتش ــجع الــدول األط ـراف علــى النظ ــر أل الس ــبل الكفيلــة اعاو ــة ــذ
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املسـ ــالل أل الفرحـ ــة التاليـ ــة الـ ــع تدتـ ــاح زـ ــا ،وتطلـ ــل إىل األم ـ ـ العـ ــام أن يتعـ ــاون مـ ــع الـ ــدول األط ـ ـراف
أل استكشاف اليارا ملعاوة آاثر ذ املسالل أو احلد مناا؛
 - 66تقت تترر أن ت ــدر أل ج ــدول األعمـ ــال امل ق ــت ل ــدورهتا الوالوـ ــة والس ــبع البن ــد املعنـ ــون
”اتف اقي ـ ــة حظ ـ ــر اس ـ ــتحداو وإنت ـ ــا وختـ ـ ـزين األس ـ ــلحة البكرتيولوجي ـ ــة (البيولوجي ـ ــة) والتكس ـ ــينية وت ـ ــدمري
تلك األسلحة“.

اولسة العامة 12
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