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  ة والستونسابعالالدورة 
  من جدول األعمال) س (١٢١البند 

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة         
التعاون بني األمـم املتحـدة      : واملنظمات األخرى 

        ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية
  مشروع قرار: وموناكو وهولندا لكسمربغ    

    
   األسلحة الكيميائيةالتعاون بني األمم املتحدة ومنظمة حظر    

  
 ،إن اجلمعية العامة  

 واملتعلــق ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ٢٢ املــؤرخ ٦٥/٢٣٦ إىل قرارهــا إذ تــشري  
 التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية،ب

ــةمل التقريـــر الـــسنوي وقـــد تـــسلمت   ــام  نظمـ ــة لعـ  ٢٠١٠ حظـــر األســـلحة الكيميائيـ
 تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكـديس واسـتخدام          عن ٢٠١١عام  ل هاومشروع تقرير 

 ،)١(األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

 ٢٠١٠عـام    ل  حظـر األسـلحة الكيميائيـة      نظمـة  بـالتقرير الـسنوي مل     حتيط علما   - ١  
  ؛)١(اللذين قدمهما مديرها العام نيابة عنها، ٢٠١١ عامل هاشروع تقريرمبو

  حظـر األسـلحة الكيميائيـة      نظمـة ملاالجتمـاع الرفيـع املـستوى        بانعقاد   ترحب  - ٢  
مـرور مخـس عـشرة      ” بـشأن موضـوع    ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١مبقر األمم املتحـدة يف      

، لالحتفـال   “ والتـزام باملـستقبل    -احتفال بالنجـاح    : سنة على إبرام اتفاقية األسلحة الكيميائية     
__________ 
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حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس     تفاقيــةلبــدء نفــاذ ا بالــذكرى الــسنوية اخلامــسة عــشرة    
 ؛)٢(واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

الدورة االستثنائية الثالثة ملؤمتر الـدول األطـراف السـتعراض سـري             بأن   حتيط علما   - ٣  
 ؛٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ إىل ٨ستعقد يف الهاي يف الفترة من  العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية

، يف إطـار  والـستني عة تاس أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا ال   تقرر  - ٤  
 ،“التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة واملنظمـــات األخـــرى  ”البنـــد املعنـــون 

  .“التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية”الفرعي املعنون  البند
  

  

__________ 
 .٣٣٧٥٧، الرقم ١٩٧٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
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