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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/409( على تقرير اللجنة األوىل ناءب[

  

تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة          - ٦٧/٥٤
  الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

  
  ،إن اجلمعية العامة  

سـيما القـرار     وال إىل قراراا الـسابقة املتعلقـة مبوضـوع األسـلحة الكيميائيـة،              إذ تشري   

 الـذي اختـذ دون تـصويت والـذي الحظـت            ٢٠١١ديـسمرب   / األول كانون ٢ املؤرخ   ٦٦/٣٥

فيه مع التقدير العمل اجلاري من أجل حتقيق هـدف ومقـصد اتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج               

  ،)1(وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

تــاج وحيــازة ونقــل وتكــديس واســتخدام  علــى حظــر اســتحداث وإن وتــصميما منــها  

  األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة على حنو فعال،

 كــــانون ٢ املــــؤرخ ٦٣/٤٨أنــــه منــــذ اختــــاذ القــــرار  وإذ تالحــــظ مــــع االرتيــــاح  

 انــضمت أربــع دول أخــرى إىل االتفاقيــة، ليبلــغ بــذلك جممــوع الــدول  ٢٠٠٨ديــسمرب /األول

   دولة،١٨٨األطراف يف االتفاقية 

ــة ملـــؤمتر الـــدول األطـــراف    وإذ تعيـــد تأكيـــد   ــتثنائية الثانيـ ــائج الـــدورة االسـ أمهيـــة نتـ

ــة      ــة األســلحة الكيميائي ــل باتفاقي ــي باســم    (الســتعراض ســري العم ــا يل ــه فيم ــشار إلي ــؤمتر “ي م

، مبــا يف ذلــك التقريــر النــهائي املعتمــد بتوافــق اآلراء الــذي تنــاول مجيــع    )”االســتعراض الثــاين

  وقدمت فيه توصيات هامة بشأن مواصلة تنفيذها،جوانب االتفاقية 

_______________ 

  .٣٣٧٥٧ ، الرقم١٩٧٤، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(
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تزال، بعـد   أنه مت الترحيب يف مؤمتر االستعراض الثاين بأن االتفاقية ال       على وإذ تشدد   

مرور أحـد عـشر عامـا علـى بـدء نفاذهـا، اتفاقـا فريـدا متعـدد األطـراف حيظـر فئـة كاملـة مـن                   

ــة  أســـلحة الـــدمار الـــشامل علـــى حنـــو غـــري متييـــزي ميكـــن التحقـــق م   نـــه يف ظـــل رقابـــة دوليـ

  فعالة، صارمة

ــاج وتكــديس    تؤكــد  - ١   ــة حظــر اســتحداث وإنت  أن االنــضمام العــاملي إىل اتفاقي

 عنصر أساسي لتحقيـق هـدف االتفاقيـة    )1(واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة     

 العمـل لتحقيـق االنـضمام العـاملي إىل االتفاقيـة،      ومقصدها، وتنوه بالتقدم احملرز يف تنفيذ خطـة       

  تأخري؛ ويب جبميع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاقية أن تفعل ذلك دون

 على أن تنفيذ االتفاقية يسهم إسهاما ذا شأن يف حتقيق الـسالم واألمـن    تشدد  - ٢  

ة حاليـا ومنـع حيـازة األسـلحة      الدوليني عن طريق إزالة خمزونات األسـلحة الكيميائيـة املوجـود          

ــة يف حــال اســتخدام       ــوفري احلماي ــسبل لتقــدمي املــساعدة وت ــوفر ال ــة أو اســتخدامها وي الكيميائي

ــال         ــسلمية يف جم ــراض ال ــدويل لألغ ــاون ال ــد باســتخدامها وللتع ــة أو التهدي األســلحة الكيميائي

  الكيميائية؛ األنشطة

ن مجيـــع حـــائزي األســـلحة  أن مـــن املهـــم بالنـــسبة لالتفاقيـــة أن يكـــوتؤكـــد  - ٣  

يف  الكيميائية أو مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية أو مرافق استحداث األسـلحة الكيميائيـة، مبـا              

ذلــك الــدول الــيت ســبق أن أعلنــت عــن حيازــا هلــذه األســلحة، مــن بــني الــدول األطــراف يف  

  االتفاقية، وترحب بالتقدم احملرز يف حتقيق تلك الغاية؛

 مـــؤمتر الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج  أن إىلتـــشري  - ٤  

ــرر     ــدمري تلــك األســلحة ق ــة وت ــسادسة  وتكــديس واســتخدام األســلحة الكيميائي ــه ال ، يف دورت

ينبغـي االنتـهاء مـن      ،  الـذي جـرى متديـده     املوعد النهائي   يف حالة عدم وفاء اجلميع ب     عشرة، أنه   

 يف أقــصر وقــت ممكــن وفقــا ألحكــام حلــائزة هلــااتــدمري األســلحة الكيميائيــة املتبقيــة يف الــدول 

ملنظمـة حظـر   الفنيـة  األمانـة  الـذي تقـوم بـه    تحقـق    ال ظليف  االتفاقية ومرفقها املتعلق بالتحقق و    

   املتعلق بالتحقق؛ومرفقها عليه االتفاقية الذي تنصاألسلحة الكيميائية، على النحو 

األحكام املتعلقـة بالتنفيـذ علـى      أن تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية، مبا فيها         تؤكد  - ٥  

، على حنو تام فعال يـشكل       )املادة العاشرة (واملساعدة واحلماية   ) املادة السابعة (الصعيد الوطين   

إســهاما مهمــا يف اجلهــود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة يف مكافحــة اإلرهــاب جبميــع أشــكاله           

  ومظاهره على الصعيد العاملي؛

قـق علـى حنـو فعـال يعـزز الثقـة يف امتثـال الـدول          أن تطبيق نظـام التح  تالحظ  - ٦  

  لالتفاقية؛ األطراف
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 أمهية منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف التحقق من االمتثال ألحكـام             تؤكد  - ٧  

  االتفاقية ويف العمل على حتقيق مجيع أهدافها بكفاءة يف الوقت املناسب؛

 مجيع الدول األطراف يف االتفاقيـة علـى الوفـاء علـى حنـو تـام يف الوقـت                 حتث  - ٨  

احملدد بالتزاماا مبوجب االتفاقية وعلى دعم منظمة حظر األسلحة الكيميائية فيما تـضطلع بـه                

  من أنشطة لتنفيذ االتفاقية؛

 بالتقــدم احملــرز علــى الــصعيد الــوطين يف تنفيــذ االلتزامــات املنــصوص   ترحــب  - ٩  

ملـا قدمتـه مـن     يف املادة السابعة من االتفاقية، وتثين على الدول األطـراف واألمانـة الفنيـة           عليها  

مساعدة للدول األطراف األخرى، بناء على طلبها، من أجل متابعة تنفيذ خطة العمل املتعلقـة         

ة بالتزاماا مبوجب املادة السابعة، وحتث الدول األطراف الـيت مل تـف بالتزاماـا مبوجـب املـاد                  

  السابعة على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخري، وفقا إلجراءاا الدستورية؛

تزال سارية وهلا أمهيتـها،       على أن أحكام املادة العاشرة من االتفاقية ال        تشدد  - ١٠  

ــدمي         ــق بتق ــة فيمــا يتعل ــضطلع ــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ــيت ت ــشطة ال وترحــب باألن

  لحة الكيميائية؛املساعدة واحلماية من األس

 ضـرورة تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة علـى حنـو يتفـادى عرقلـة التطـور                   تعيد تأكيد   - ١١  

ــة     االقتــصادي أو التكنولــوجي للــدول األطــراف والتعــاون الــدويل يف جمــال األنــشطة الكيميائي

ة ألغراض غري حمظورة مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك التبادل الدويل للمعلومات العلميـة والتقنيـ             

واملواد الكيميائية واملعدات الالزمة إلنتاج املواد الكيميائية أو جتهيزها أو استخدامها ألغـراض             

  حمظورة مبوجب االتفاقية؛ غري

علــى أمهيــة أحكــام املــادة احلاديــة عــشرة املتعلقــة بــالتطور االقتــصادي   تــشدد  - ١٢  

ى حنـو تـام فعـال غــري    والتكنولـوجي للـدول األطـراف، وتــشري إىل أن تنفيـذ تلـك األحكـام علــ      

ــد الــدول           ــد تعه ــضا تأكي ــد أي ــة، وتعي ــاملي إىل االتفاقي ــضمام الع ــق االن ــسهم يف حتقي ــزي ي متيي

األطراف بتعزيز التعـاون الـدويل لألغـراض الـسلمية يف جمـال أنـشطتها الكيميائيـة وأمهيـة ذلـك           

  التعاون وإسهامه يف تعزيز االتفاقية ككل؛

ي تواصـل منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـــة            العمـل الـذ    تالحظ مع التقدير    - ١٣  

القيام به لتحقيق هــدف االتفاقية ومقصدهـــا وكفالـــة تنفيذ أحكامهـــا على حنو تام، مبـا فيهـا     

األحكام املتعلقة بالتحقـــق الـدويل مـن االمتثـال هلـا، وتـوفري منتـدى للتـشــاور والتعــــاون بـني                     

  األطراف؛ الدول
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حاليـا فيمـا يتعلـق    الـدول األطـراف   اليت تقـوم ـا   ل التحضريية  األعما تالحظ  - ١٤  

ــة      مبــ ــدول األطــراف الســتعراض ســري العمــل باتفاقي ــة ملــؤمتر ال ــدورة االســتثنائية الثالث ضمون ال

  األسلحة الكيميائية؛

بالتعــاون بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يف   ترحــب   - ١٥  

  مم املتحدة واملنظمة، وفقا ألحكام االتفاقية؛إطار اتفاق العالقة بني األ

ــد     تقــرر  - ١٦   ــستني البن ــة وال ــدورا الثامن ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت

تنفيـــذ اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وتكـــديس واســـتخدام األســـلحة “الفرعـــي املعنـــون 

  .”لعام الكاملنزع السالح ا“ يف إطار البند املعنون ”الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

  ٤٨اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٣

  


