
  والتكسينية) البيولوجية(اتفاقية حظر األسلحة البكتريولوجية 
  

والتكسينية، تـدمير  ) البيولوجية(اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية 
  تلك األسلحة

كـانون األول   ٧المتخـذ فـي   ) ٢٥الدورة ( ٢٦٦٢إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى قرارها 
تناعاً بما التخاذ التدابير الفعالة الالزمة إلزالة أسلحة التـدمير الشـامل   ، و اق١٩٧٠) ديسمبر(

الخطيرة من أمثال تلك التي تنطوي علـى اسـتعمال العوامـل الكيميائيـة والبكتريولوجيـة      
  .من األعتدة العسكرية لجميع الدول، من أهمية عاجلة) البيولوجية(
  

ـ  تشـرين األول   ٦الح المـؤرخ فـي   وقد نظرت في تقرير مؤتمر لجنة مفاوضات نزع الس
، وأحاطت علماً مع التقدير بما قام به المؤتمر من عمل فيما يتعلـق بمشـروع   )١٩٧١أكتوبر(

  اتفاقية حظر استحداث وإنتاج 
والتكسينية، وتدمير تلك األسلحة، المرفق بالتقرير ) البيولوجية(وتخزين األسلحة البكتريولوجية 

  .المذكور
الكبرى لبروتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو وإذ تعترف باألهمية 

 ١٩٢٥) يونيـة (حزيران  ١٧ما شابهها أو الوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 
  .وكذلك بالدور قام، وال يزال يقوم به البروتوكول المذكور في تخفيف أهوال الحرب

) البيولوجيـة (ث وإنتاج وتخزين األسـلحة البكتريولوجيـة   وإذ تالحظ أن اتفاقية حظر استحدا
والتكسينية، وتدمير تلك األسلحة تنص على أن األطراف يؤكدون من جديد تمسـكهم بمبـادئ   

  .وأهداف البروتوكول المذكور ويطلبون إلى جميع الدول التقيد التام بها
ه يحد أو ينتقص بأي حـال  وإذ تالحظ كذلك أنه ليس في االتفاقية أي نص يصح تأويله على أن

من األحوال من االلتزامات المترتبة على أية دولة بموجب بروتوكول جنيف، وتصميماً منها و 
حرصاً على مصلحة اإلنسانية جمعاء، على أن تزيـل تمامـاً احتمـال اسـتعمال العوامـل      

  .والتكسينات كأسلحة) البيولوجية(البكتريولوجية 
و التكسينية يمثل خطـوة  ) البيولوجية(األسلحة البكتريولوجية  وإذ تسلم بأن االتفاق على حظر

أولى ممكنة نحو الوصول إلى اتفاق على التدابير الفعالة الالزمة لحظـر اسـتحداث وإنتـاج    
  .وتخزين األسلحة الكيميائية كذلك

وإذ تالحظ أن االتفاقية تتضمن تأكيداً لهدف مسلم به هو الوصول إلى حظر فعـال لألسـلحة   
ميائية، وأنها لهذا الغرض، تتضمن تعهداً بمواصلة المفاوضات بنية حسنة بغية الوصـول  الكي

إلى اتفاق قريب على التدابير الفعالة الالزمة لحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ولتـدميرها،  



وكذلك على التدابير المناسبة بشأن المعدات ووسائل اإلبطال الموجهـة خصيصـاً إلنتـاج أو    
  .العوامل الكيميائية في أغراض التسلحاستعمال 

واقتناعاً منها بأن تنفيذ التدابير في ميدان نزع السالح سيحرر موارد إضافية ملموسة، وبـأن  
  .من شأن ذلك تشجيع اإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وال سيما في البلدان المتنامية

  :األمم المتحدة ومبادئهواقتناعاً منها بأن االتفاقية ستسهم في تحقيق مقاصد ميثاق 
) البيولوجيـة (اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخـزين األسـلحة البكتريولوجيـة    "تمتدح  -١

  .المرفق نصها بهذا القرار" والتكسينية، وتدمير هذه األسلحة
  .وترجو الحكومات الوديعة أن تعرض االتفاقية للتوقيع والتصديق في أقرب تاريخ ممكن -٢
  .ا في أن يتم االنضمام إلى االتفاقية على أوسع نطاق ممكنوتعرب عن أمله -٣

  المرفق
  اتفاقية حظر استحداث وإنتاج األسلحة

  والتكسينية) البيولوجية(البكتريولوجية 
  وتدمير هذه األسلحة

  ١٩٧٢أبريل  ١٠
إن الدول األطراف في هذه االتفاقية، تصميماً منها على العمل من أجل تحقيق تقدم فعلي نحـو  

السالح العام الكامل، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل واقتناعاً  نزع
وإزالـة هـذه   ) البيولوجية ( منها بأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية 

األسلحة ، عن طريق تدابير فعالة، سييسر الوصول إلى نزع للسالح عام وكامـل فـي ظـل    
  .ة فعالةمراقبة دولي

وإذ تعترف باألهمية الكبرى لبروتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو 
، ١٩٢٥) يونيـة (حزيران  ١٧ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 

  .وكذلك بالدور الذي قام وال يزال يقوم به البروتوكول المذكور في تخفيف أهوال الحرب
وإذ تؤكد من جديد تمسكها بمبادئ وأهداف ذلك البروتوكول، وتطلب إلى جميع الدول التقيـد  

  .التام بها
وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد شجبت، مراراً وتكـراراً، جميـع األعمـال    

، ١٩٢٥) يونيـه (حزيـران   ١٧المنافية لمبادئ وأهداف بروتوكول جنيف الموقع عليه فـي  
  .بة منها في اإلسهام في تعزيز الثقة بين الشعوب وتحسين الجو الدولي بوجه عامورغ

ورغبةً منها كذلك في اإلسهام في تحقيق مقاصد األمم المتحدة ومبادئها، واقتناعاً منها التخـاذ  
التدابير الفعالة الالزمة إلزالة أسلحة التدمير الشامل الخطيرة من أمثال تلك التي تنطوي علـى  



من األعتدة العسكرية لجميع الـدول،  ) البيولوجية(مال العوامل الكيميائية أو البكتريولوجية استع
  .من أهمية عاجلة

والتكسينية يمثـل خطـوة   ) البيولوجية(وإذ تسلم بأن االتفاق على حظر األسلحة البكتريولوجية 
حداث وإنتـاج  أولى ممكنة نحو الوصول إلى اتفاق على التدابير الفعالة الالزمة لحظـر اسـت  

  .وتخزين األسلحة الكيميائية كذلك، تصميماً منها على مواصلة المفاوضات لهذا الغرض
وتصميماً منها وحرصاً على مصلحة اإلنسانية جمعاء، على أن تزيل تماماً احتمـال اسـتعمال   

  .والتكسينات كأسلحة) البيولوجية(العوامل البكتريولوجية 
ساني يشمئز لمثل هذا االستعمال وأنه ينبغي عدم ادخار أي جهد واقتناعاً منها بأن الضمير اإلن

  .في سبيل تخفيف هذا الخطر إلى أدنى حد ممكن
  

  المــادة األولى
تتعهد كل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية بأن ال تعمد أبداً، فـي أي ظـرف مـن    

  :حفظه على أي نحو آخر الظروف إلى استحداث أو إنتاج أو تخزين ما يلي، وال اقتنائه أو
  
العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية األخرى، أو التكسينات أيـاً كـان منشـؤها أو     -١

أسلوب إنتاجها من األنواع وبالكميات التي ال تكون موجهة ألغراض الوقايـة أو الحمايـة أو   
  .األغراض السلمية األخرى

  
وجهة الستعمال تلك العوامل أو التكسينات فـي  األسلحة أو المعدات أو وسائل اإليصال الم -٢

  .األغراض العدائية أو المنازعات المسلحة
  

  المــادة الثانية
تتعهد كل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية بأن تقوم، في أقرب وقت ممكن وخـالل  

وامـل  فترة ال تتجاوز على أية حال تسعة أشهر بعد بدء نفـاذ االتفاقيـة، بتـدمير جميـع الع    
والتكسينات واألسلحة والمعدات ووسائل اإليصال المعينة في المادة األولى من هـذه االتفاقيـة   
التي تكون في حوزتها أو خاضعة لواليتها أو رقابتها أو بتحويلها لالستعمال فـي األغـراض   

ايـة  السلمية، ويراعى في تطبيق أحكام هذه المادة اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية لحم
  .السكان والبيئة

  
  



  المــادة الثالثة
تتعهد كل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية بأن ال تحـول إلـى أي كـان، بصـورة     
مباشرة أو غير مباشرة، أياً من العوامل التكسينات أو األسلحة أو المعدات أو وسائل اإليصـال  

قوم، بأية طريقـة كانـت، بمسـاعدة أو    المعينة في المادة األولى من هذه االتفاقية، وبأن ال ت
تشجيع أو تحريض أية دولة أو مجموعة من الدول أو أية منظمة دولية على صنعها أو اقتنائها 

  .على أي نحو آخر
  

  المــادة الرابعة
تتخذ كل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية، وفقاً إلجراءاتها الدستورية، كل التـدابير  
الالزمة لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتنـاء أو حفـظ العوامـل والتكسـينات     
واألسلحة والمعدات ووسائل اإليصال المعينة في المادة األولى من هذه االتفاقية ضمن إقليمهـا  

  .و في أي مكان خاضع لواليتها أو لرقابتها أينما كانأ
  

  المــادة الخامسة
تتعهد كل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية بأن تتشاور وتتعاون فيما بينها من أجـل  
حل أية مشاكل قد تطرأ فيما يتعلق بهدف االتفاقية أو بتطبيق أحكامها، ويمكن أيضاً أن يجري 

وفقاً لهذه المادة عن طريق اإلجراءات الدولية المناسبة ضمن إطـار األمـم   التشاور والتعاون 
  .المتحدة ووفقاً لميثاقها

  
  المــادة السادسة

ألية دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية ترى في تصرف أية دولة أخرى من الدول  -١
ية أن تقـدم شـكوى إلـى    األطراف خرقاً لاللتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذه االتفاق

مجلس األمن باألمم المتحدة، وينبغي أن تتضمن هذه الشكوى جميع األدلـة الممكنـة إلثبـات    
  .صحتها وأن تتضمن كذلك طلب نظر مجلس األمن فيها

تتعهد كل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية بأن تتعاون في تنفيذ أي تحقيـق قـد    -٢
حكام ميثاق األمم المتحدة استناداً إلى الشكوى الواردة إليه ويقـوم  يجريه مجلس األمن ووفقاً أل

  .مجلس األمن بإعالم الدول األطراف في االتفاقية بنتائج التحقيق
  

  
  



  المــادة السابعة
تتعهد كل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية بتوفير أو تيسير المساعدة الموجهة وفقـاً  

أية دولة من الدول األطراف في االتفاقية تطلب ذلك، إذا قرر مجلس  لميثاق األمم المتحدة إلى
  .األمن أن الدولة المذكورة تتعرض للخطر نتيجة لخرق االتفاقية

  
  المــادة الثامنة

ليس في هذه االتفاقية أي نص يصح تأويله على أنه يحد أو ينتقص بأي حال من األحوال مـن  
وجب بروتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقة االلتزامات المترتبة على أية دولة بم

حزيـران   ١٧أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيـف فـي   
  .١٩٢٥) يونيه(

  المــادة التاسعة
تؤكد كل دولة طرف في هذه االتفاقية هدفاً مسلماً به هو الوصول إلى حظر فعـال لألسـلحة   

هذا الغرض تتعهد بمواصلة المفاوضات بنية حسنة بغية الوصول إلى اتفاق قريب الكيميائية، ول
على التدابير الفعالة الالزمة لحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ولتـدميرها، وكـذلك علـى    
التدابير المناسبة بشأن المعدات ووسائل اإليصال الموجهة خصيصاً إلنتاج أو استعمال العوامل 

  .غراض التسلحالكيميائية في أ
  

  المــادة العاشرة
تتعهد كل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية بتيسير أوسع تبادل ممكـن للمعـدات    -١

والموارد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصـلة باسـتعمال العوامـل البكتريولوجيـة     
هذا التبادل، وينبغي على  والتكسينات في األغراض السلمية ولها حق اإلسهام في) البيولوجية(

الدول األطراف في االتفاقية، القادرة على ذلك أن تتعاون أيضاً باإلسهام، بصـورة فرديـة أو   
باالشتراك مع الدول أو المنظمات األخرى، في تأمين المزيد من التوسـع فـي االكتشـافات    

الوقاية من األمـراض أو  الموجهة إلى ) البيولوجيا(والتطبيقات العلمية في ميدان البكتريولوجيا 
  .إلى األغراض السلمية األخرى

  
تطبق هذه االتفاقية على نحو يؤمن تحاشي إعاقة اإلنماء االقتصادي أو التكنولوجي للدول  -٢

السلمية ) البيولوجية(األطراف فيها أو إعاقة التعاون الدولي في ميدان النشاطات البكتريولوجية 
والتكسينات وللمعدات الخاصـة  ) البيولوجية(امل البكتريولوجية بما في ذلك التبادل الدولي للعو



والتكسـينات لألغـراض   ) البيولوجيـة (بتجهيز أو استعمال أو إنتاج العوامل البكتريولوجيـة  
  .السلمية وفقاً ألحكام هذه االتفاقية

  
  المــادة الحادية عشرة

التعـديالت عليهـا وتصـبح     ألية دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية أن تقترح إدخال
التعديالت نافذة بالنسبة إلى كل دولة تقبلها من الدول األطراف متى نالت قبول أغلبية الـدول  
األطراف في االتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة بالنسبة إلى كل دولة باقية من الدول األطـراف  

  .ابتداء من تاريخ قبول هذه الدول لها
  

  المــادة الثانية عشرة
عقد في جنيف بسويسرا، بعد مرور خمس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقيـة أو قبـل هـذا    ي

الموعد إذا ما طلبت أغلبية الدول األطراف في االتفاقية بتقديمها اقتراحاً بهـذا المعنـى إلـى    
الحكومات الوديعة، مؤتمر للدول األطراف في االتفاقية الستعراض سير العمل باالتفاقية بغيـة  

تحقق مقاصد ديباجة االتفاقية وأحكامها، بما في ذلك األحكـام المتعلقـة بالمفاوضـات    ضمان 
بشأن األسلحة الكيميائية، ويراعى في هذا االستعراض ما يستجد من التطـورات العلميـة أو   

  .التكنولوجية ذات الصلة باالتفاقية
  

  المــادة الثالثة عشرة
  .مىتظل هذه االتفاقية قائمة إلى أجل غير مس -١
يحق لكل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية، ممارسة منها لسيادتها القوميـة، أن   -٢

تنسحب من االتفاقية إذا رأت أحداثاً استثنائية تتعلق بموضوع االتفاقية أصبحت تعرض للخطر 
 المصالح العليا لبلدها، وعلى تلك الدولة إشعار جميع الدول األخرى األطراف فـي االتفاقيـة  
ومجلس األمن باألمم المتحدة بهذا االنسحاب قبل وقوعه بثالثة أشـهر، وعليهـا أن تضـمن    

  .إشعارها بياناً باألحداث االستثنائية التي ترى أنها تعرض مصالحها العليا للخطر
  

  المــادة الرابعة عشرة
أي وقـت   تعرض هذه االتفاقية لتوقيع جميع الدول، ويجوز االنضمام إلى هذه االتفاقية في -١

  .من هذه المادة ٣ألية دولة لم توقع عليه قبل بدء نفاذها، وفقاً للفقرة 
تخضع هذه االتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها، وتـودع وثـائق التصـديق ووثـائق      -٢

االنضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطانيـا  



الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية، المعينـة، بموجـب هـذه االتفاقيـة،     العظمى وأيرلندا 
  .حكومات وديعة

تصبح هذه االتفاقية نافذة بعد إيداع وثائق التصديق من قبل اثنتين وعشرين حكومـة مـن    -٣
  .بينها الحكومات المعنية حكومات وديعة

يداع وثائق تصديقها عليهـا أو وثـائق   تصبح هذه االتفاقية نافذة بالنسبة للدول التي تقوم بإ -٤
  .انضمامها إليها بعد بدء نفاذها، ابتداء من تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها أو انضمامها

تبادر الحكومات الوديعة إلى إعالم جميع الدول الموقعة على هـذه االتفاقيـة والمنضـمة     -٥
يق عليها أو انضمام إليها، وبتاريخ بـدء  إليها، بتاريخ كل توقيع وبتاريخ إيداع كل وثيقة تصد

  .نفاذها، وبورود أية إشعارات أخرى
  .من ميثاق األمم المتحدة ١٠٢تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه االتفاقية عمالً بالمادة  -٦
  

  المــادة الخامسة عشرة
زيـة  تودع هذه االتفاقية، المحررة بخمس لغات رسـمية متسـاوية وهـي األسـبانية واإلنكلي    

والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الحكومات الوديعة، وتقوم الحكومـات الوديعـة   
بإرسال صور منها، مصدقة حسب األصول، إلى حكومات الدول الموقعة عليهـا والمنضـمة   

  .إليها
  

  .وإثباتاً لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب األصول، بتوقيع هذه االتفاقية
  
   
  
   
 


