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 مستقبالبشأن تعقد التفاقية لرئيسية Iلعناصر ! حول اقرتاحات
كامال تدمريا وتدمريها الكيميائية ألسلحة 1 حظر

يتجن

 ازا االساسي موقفه عن وعامة يعطيصورةموجزة لورقةكيا الصينيهذه الوفد يقدم
 الكثرية ة البناه واعتبارلآلراء اهتمام ويل 1 لورقة ! هذم د !اعد خالل ويف ٠ الكيميائية حظراالسلحة

٠ االخرى البلدان قدمتها اليت
 تتقيحات وستجرى ، لصيين ! للوفد النهاتي ملوقف !متثل ال الورقة ٥حذ يف الواردة واآلراع

٠ املفاوضات لضرورةخاللا تقتضي حيثما عليها وتعديالت

جة لديبا ا - وال1

 لكيميائية األسلحة الستخدام قوية ادانة تتضمن ان ينبغي الديباجة ان الصيين الوفد يرى
 العملية وباألمهية التارخييبالدور ط تا ،واعرتافا العسلحة احلروبواملنازعات ىف للحرب كوسيلة

 وللوساقاللبكرتيولوجية شاهبها وما1 أوالسامة اخلانقة للغازات حلرىب ل حظراالستعمال لربوتوكول
 الربوتوكول يف ف ول!ألضرا الد لكل ،ومناشدة ١٩٣٥ يونيه / حزيران١٧ يف فيجنيف أبرم لذى ا

٠ بأحكامم التام لرتامها !تواصل كي

 نزع يف ضرورية خطوة ميثل الكيمياثية السلحة !حظر ان الديباجة يف يضا 1يذكر ن ! وينبغي
 من لقائمة 1 املخزونات تدمريكل ينبخي وانه شامال يكون ان احلظرينبغي !هذ مثل وأن لسالحا
٠وتعبئتها نتاجها!وتدمريمرافق وتفكيك تاما تدمريا ألكيميائية ألسلحة 1

 حتسن يف تسهم أن النووية لألسلحة والتدمرياالم للحظرالكامل اتفاقية شان من ان
 خري فيه ملا اقتصادية وال والتكنولوجية العلمية والتطورات االجتماعي وتعززالتقدم الدويل !ملناخ

٠ لبثريسة ا

الحظر نطاق ثانيا

 األحوال، من أىحال في ، أبدا تقوم بأال تتعهد االتفاقيةان ففياالطرا للدول ينبغي
 أونقلها أوتخزينها احتفاظبها أوالعلىنحوآخر أواحتيازها ئيةأسلحةكيميا أوانتاج باستحداث

 مخزونات م هوموجود بتدميرما تتعهد وأر ، أواستغدامها أخرى بلدان أراضى فى أووزعها
حو على شي أوالتخل٠ سلحة ل " مذه بسل الخامة لتعشأوا اناع ل ورافف" التييائية األسلحة
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لتعاريف1 بعض ثالثا-

 وحنن٠ لعام الغرض يري معا س" أسا على ئية" لكيعيا ا ألسلحة "ا تعرف ان ينبغيلالتفاقية -١
: االيل التعريف نقرتح

I قدراهتا قوم ليت !ألسلحة !من النوع ذلك هي ،التفاقية !مفهوم يف ،الكيميائية السلحة 
: يلي ما تضم وهي ٠ لكيميائية ! للمواد الفسيولوجية االثارالسمية على !حداث!الصابات على

 الكائنات على مباشرا ساما أثرا تتتج ليت الرئيسية وسالئفها الكيميائية احلرب عوامل -١
و !حلية

 أوبسالئفها الكيميائية احلرب تعبًابعوامل لكي املصممةخصيصا الذخائروالنبائط ٠٢
؛ تلةفيدولةمقا سالئفها تفاعل اومنتجات العوامل هذه ولنثرمثل

٠ ئط لنبا وا ئر خا لذ ا ٥ هذ ملثل شر ملبا ا ام ستخد ال !لغرض خصيصا ملصممة 1 ت !ملعد ! ٣
 معايري أساس" على تعرفه وان " احلربالكيميائية عوامل " مفهوم االتفاقية تتضمن ان ينبغي ؟-

: التايل ألتعريف نقرتح وحنن لعام"♦ الغرض،
 مع وكمياهتا أنواعها تتفق ليت I السامة لكيميائية ! ملواد !تلك هي لكيميائية !حلرب !عوامل

 شر ملبا ا خل لتد ا طريق عن ملوت ا أو خمتلفة نواع1 من بات اصا يف لتسبب ! يف ملمتثلة !نية وا لعد ا ض ألفرا ا
 ر لآلثا نتيجة ،ئف لوظا ا ٥ هذ يف خلل ث ا حد ا أو حلية ا ت ئنا للكا ية د لعا ا لفسيولوجية ا ثف لوظا ا يف
 يري ملعا وفقا لية لتا ا لثالث ا ت لفعا ا ىل ا ئية لكيميا ا حلرب ا مل عوا قسيم وميكن ٠ د ملوا ! ٥ هلذ مة لسا !

٠ السمية
جرعتهااملهلكة تكون اليت لعوامل 1 وهي : لسمية !الفاثقة املهلكة لكيميائية !لعوامل 1 -١

I ٣ر٠٠٠أو (اجللد حتت باالستخدام ) /كغم ملغم ٠ر٥ ل أومساوية من أقل لوسيطة 
، )باالستشاق( الدقيقة يف ٣ /م ملغم

 الوسيطة املهلكة تكوجنرعتها ليت !لعوامل 1وهي : املهلكة!الخرى العوامل -٢
 يف ٣مل ملغم ر؟٠ ٠٠ أو ( جللد I حتت م !ستخد )باال كخم / ملغم ٠ر٥ من كرب1

 حتت ام ستخد باال )كغم / ملغم ١٠ل وية مسا أو من وأقل ( ستشاق ال )با الدقيقة
؛ ( استتشاق )بال الدقيقة يف ٣ملخملم ٣ ٠ر ٠٠٠ اجللد(أو

كربمن 1 الوسيطة املهلكة جرعتها تكون لىت 1 لعوامل ا وهي االخرى الضارة العوامل -٣
 الدقيقة يف ٣مل ملغم ٢٠ر٠٠٠آًاو اجللد حتت )باالستخدام /كغم ملخم ١٠

 /ملغم ٠ر٥ل أومساوية من أقل الوسيطة لفعالة! جرعتها تكون واليت ( )باالستتشاق
 ق( ستنشا )باال قيقة لد ا يف ٣ مل ملغم ٢ ر ٠ ٠ ٠ أو ( جللد ا حتت م !ستخد )باال كغم

• عسكرية مهية I ت 1 ذ خرى ا رة ضا ر ثا 1 ث !حد ال فية كا ولكنها
 الكيميائية حلرب I عوامل كل الكيميائية حلرب !عوامل تضم ن ! ينبعي ، عاله !للتعريف ووفقا

 مل عوا وكل ئية لكيميا ا حلرب يف! م I لالستخد ملصممة ا خلرص ا يية لثنا 1 ثية لكيميا I مل لعوا وا ٠ ملعروفة !
٠ ملحتملة I لكيمياثية ا حلرب !
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 ختليق عملية يف كمفاعالت استخدامها ميكن كيميائية مواد هي لكيميائية I حلرب !عوامل سالئف -٣
٠ ئية الكيميا حلرب عوامل!

 كمفاعالت ستخدامها1 ميكن كيمياثية مواد هي قية لكيميا !حلرب !مل لعو! لرنيسية 1 لسالئف و!
 أفر وهلا ( الذخائرالشطرية أويف اآلناج مرافق يف سواء ) الكيميائية حلرب I عوامل ختليق خالل
٠ لسلميةصئيلةا واستعماالهتا ،لنهائية !ملنتجات خواص! على حاسم
٠ ضرورية خرى !ريف تعا ٤

!العالن - رابعا

 دولة أوانضطم االتفاقية نفاذ بدء أشهربعد فالثة فضون يف مفصلة اصداراعالنات ينبغي -١
٠ عليها متفق ملباد وفقا مراحل اصدار!العالناتعلى ايضا وميكن٠ !ليها

لثالثة 1 ملجاالت ! أساس ذلك يف مبا باالتفاقية اصرا٣ تعاال متصلة! االعالنات عو ان يبين _٢

. للحظر وختضع قية لكيمي! ل حلرب بقدرات! مباشرا ا اصصال أمورحصل -١
 لرئيسية !لسالئف !ذلك يف بط ) لكيميائية !االسلحة من خمزونات حيازة أوعدم حيازة -

؛ أوخارجه ما بلد داخل كانتفي سواء منشئها ومصادر ( لعوامالحلربالكيميائية

 انتاج مرافق ذلك يف ما الكيميائية) االسلحة أوتعبئة انتاج مرافق أوعدحميازة حيازة -
،وحتت وخارجه1 ما بلد داخل ىف ( الكيميائية حلرب لعوامل! الرئيسية السالئف

 ئية لكيميا !ت ملمجعا ! وىف ،وطنية عرب ت شركا أو عسكرية ت سلطا و ا رية دا ا ت سلطا ف شرا !
،سية ملد ضا لالغرا أو لعسكرية ا ص لألغرا

إ؛ احلرب!لكيميائية مل وعو! الذخائرالكيميائية من املخزون ومواقع وكمياتوصفات أمساء -
 ذلك )بايف أوتعبئتها الكيميائية االسلحة انتاج مرافق ومواقع أنواعوطاقات -

؛ الرئيسية( السالئف انتاج مرافق
 يار/مايو1 ١ منذ منها حتيازها1أو اخرى بلدان اىل الكيميائية لالسلحة نقل عملية أى -

٠ وجد! ان أو!الحتياز النقل وتواريخ وكميات ء ،وأسط ١٩٤٥
: والتدمري بالتقكيك ملتصلة !ألنشطة 1 ٠٢

 ؛١٩٤٥ يو ر/ما أيا ١ منذ ئية لكيميا 1 سلحة ال ا ت ملخزونا حتويل أو مري تد أى
؛مري لتد ا ليب وأسا ريخ وتوا مرة ملد !ت ملخزونا !ت وصفا ت وكميا أمساء

؛ لتحويل ! ريخ وتوا ض غر! وأ ليب سا وأ ملحولة ا ت ملخزونا !ت وصفا ت وكميا ء مسا أ
 ؛١٩٤٥يو /ما أيار ١ منذ ئية لكيميا ا سلحة ال ا تعبئة او انتاج فق ملرا تفكبك و ا حتوير أى

؛ التفكيك وتواريخ املقككة املراففى ومواقع وطاقات وأنواع أمساع
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، التحوير وتواريخ ملحورة !املرافق ت وطاقاتواستخداط وأنواع أمسام -
؛ ئمة لقا 1 ت املخزونا حتويل أو تدمري خطط -

، القائمة والتعبثة االنتاج مرافق خططتفكيك -
: قبة للمرا ختضع ولكنها قية تفا ال ا مبوجب حة مبا أمور -٣
؛ الغرض الثائية املوادالكيميائية انتاج مرافق ومواقع وأنواعوطاقات أسط« -
الفائقة املهلكة مل للعوا ق النطا لصغري ا انتاج مرافق!ل ومواقع وأنواعوطاقات أمساء -

٠ ئية لوقا I ض لألفرا لسمية ا

والتدمير التقكيك - خامسا

 ٠ متفقعليها لعبادى طبقا دويل موقعي تفتيشر ظل يف والتدمري التفكيك اجراء ينبغي -١
٠ نشطتني ومساعدة تعاونا يقدم ان ملضيف ! للبلد وينبخي

 الثنائية لكيميائية!!لعوامل باستثتًاء تاما تدمريا الكيميائية االسلحة خمزونات تدمريكل ينبغى -٢
 التدمرييف ييدأ ان وينبغي ٠ عليه تفق ! كط ،السلمية االفراض اىل جيوزحتويلها ليت لفرض.[ !

٠ االكثر على سنوات ١ ٠ خالل يستكمل وان االتفاقية نفاذ بدء بعد قرمبوعدممكن1

 حرب جراءحدوت من البشرى اجلنس يتهدد اخلطرالذى ، ممكن وقت أقرب يف يزال لكي -٣
 تدمريخمزونات ىل !الول I ملقام ! يف تعمد ان لكيميائية ل لالسلحة احلائزة للدول ينبخي ،كيعيائية

 مثل السعية الفائقة ملهلكة 1 الكيعيائية كاملواد،لكيميائية!االسلحة هذه من وخطرا مسية النواعاالكثر 1
٠ ذلك اىل وما وغازاخلردل والتابون والسارين والسومان " VX " غاز
 التفكيك يبدأ أن وينبغي ٠ الكيميائية االسلحة وتعبئه انتاج مرافق وتدمريكل تفكيك ينبغي ع

 حتفظ ان ،ينبغي انتظارالتغكيك ويف ٠ سنوات ١ ٠ يستكملخالل وأن ممكن وقت اقرب والتدمريىف
 االسلحة أوتعبئة انتاج لغرض جديد من ستخدامها I عدم تأمني بغية الضروى للتحقق وختضع ملرافق !

٠ ئية !لكيعيا
 ٠ االسلحة هذه لتدمري مرافق لتصبح الكيميائية االسلحة اوتعبئه انتاح مرافق بتحوير يسمح م
 انتهاء ول املرافق هذه وتدمريمثل تفكيك عملية يف فورا ،للبدء لتدمري1 عملية ،فورانتهاء ينبغي ولكن

٠ واحد عام منهاخالل

للتحقق لعامة !م الحكا ا سادسا-

 ٠ للتحقق !لضرورية الحكام ! السلحة!لكيميائية حظر! بشأن قيةمااتفا تتضمن ان ينبغي -١
 ، ته ل ذ لوقت ! ىف ء وتكون قية لالتفا ل متثا ال ل ن لضما لة وفعا رمة صا لتحقق ا بري ا تد تكى ن I وينبغي

٠ ملدنية الصناعات يف له الداعي الذى اندخل تفادى! معقوألوضاسبة

 تنصاالتفاقية ان ينبغي للتحقق،كما الرئيسي الشكل الدويل التحقق يكون ان ينبغي -٢
الكيميائية االسلحة تدمريخمزونات ملوقعي ! التفتيش يشمل ان وينبغي ٠ الالزم املوقعي التفتيشر على
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 لسمية ئقة الفا ملهلكة ا لليميائية ا املواد تاج وا ئية الكيعيا سلحة اال وتعبئه أ ناج ا فق وتدمريمرا وتفكيك
٠ خل ا ٠ ٠ ثية لكيميا 1 لالسلحة ملزعوم !م ا ستخد ال وا ئية لوقا ا ض لالغرا قليلة ت بكميا
 عليه متفق أساس على خمتلفة فراضتحقيق ال ء!متختلفة واجرا ئل ووسا سبل اعتماد ينبغى -٣

 املوقعي والتفتيشر العشوائيلدورىأوا الروتيين املوقعي املستمر،والتفتيش املوقعي كالتفتيش
- م بالتحدى

 تفيذ تسهيل بغية الدويل املوقعي التفتيش اىل التعاون يد مد االطراف الدول على ٤
٠ بناءالثقة يف ةاالخاقيةواملساعد

 طريف قيةعناالفا تتفيذ عنأيةدولةطرف عليها حتصل توفرياملعلومات!ليت ينبغي م
٠ خرى ال ا ف طرا ال ا ول وللد ية ستشا ال ا للجنة لوطية ا لقنية ا لتحقق ا ئل وسا

ولي لد !ون لتعا وا لثقة ا ع بنا بير ا تد - بعا سا

٠ألحكامااتفاقية دقيقا االطراف!متهاال الدول امتثال يف يكمن الثقة ٠بنا سي عل شرط ثئ -١

٠ الثقة لبناء هاما ضانا ملوقعي 1 التفتيش ذلك يف الالزم،بط الدويل التحقق يشكل -٢
 حنو على يضا ! ترد ن ! واال فحسب لروتيين !للتفتيش نفسها ختضع ان االطراف للدول ينبغي وال

٠ االستشارية اللجنة من بتخويل تفتيشربالتحدى اجراء طلبات على اجيابي
 طريق عن ،االطراف تشجيعالدول وينبغي الثقة* لبناء هووسيلةهامة الدويل التعاون ان -٣

: مايلي على الستشارية !اللجنة طريق أومتعددة!الطراف،اوعن ثنائية قنوات

، لكيميائية !للمعرفة لسلمي !م !الستخد 1 حول ت تبادالملعلوط -
، ئية لكيميا ا ية لوقا ا حول ملعرفة وا ت ملعلوط تبادال -
 لتقدم ! وناحي حديثا الكتشفة السامة الكيميائية ملركبات !حول لبيانات تبادل! -

؛ رية ستشا ال ا للجنة !لدى وتسجيلها التوكسيكولوجيا ث أحبا ن ا فيميد ملحرزة ا

٠ الكيمياثية لوقاية!ميدان يف العاملني زيارات!ملوظفني تعزيزتبادل -
 من الثقة تقوية يف يسهم ان ميكن ما ختاذ ! على االطراف الدول تسجيع لالتفاقية ينبغي -٤

٠ ف اطرا ال ة متعدد و1 ئية ثا ت اجراءا

خرى اال ات هد لمعا وا قية تفا ال ا بين لعالقة ل - هنا ظ

 املتعلقة االحكام ة مبراعل ته !ذ الوقت يف تتعيد ان االتفاقية االطراففي للدول ينبخي
٠ جنيف بروتوكول يف ملنصوصعليها I ئية لكيميا ا سلحة اماا ستخد ا حبظر

 بروتوكول سلطه من حيد نه ! على الشكال I من شكل بأى اتفاقية إل حكام1 من جيوزيفسرياى وال
 ' مبوجب ايةدولة هبا تتعهد يقللمنااللرتاماتالىت أنه أوطى أوينقصمنها٦٩٣٥لعام جنيف

 تنظم أخرى دولية معاهداتاوصكوك الية اثرالقانوني ال من وينقص ! حيد انه أوعلى ، الربوتوكول
٠ ملسلحة ا ملتازعات ا
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االستشارية للجنة ! - تاسعا

 وينيغي ٠ متفقعليها الجراءات ريةطبقااستشا جلنة ،تشكيل االتفاقية نفاذ ،فوربدء يئهخي
 نت كا صغرية ، ول لد ا كافة وتساوى ملية لعا !لصبغة 1 دى ميا ة الستشارية،مراعا !للجنة ا تكوين يف

 تتقيىن جملس و! داكمة جلنة انشا* ،اليومة ألعماهلا تيسريا ،االستشارية للجنة وجيوز ٠ وكبرية1
 للجنة اللية !لوظاثف ! سناد ! وينبغي ٠ عضوا ٣٠و١٥ بني يرتاوح *منعددمناالعضا يتيون

: رية ستشا ال ا
 على اشراف وال الروتيين اجراءالتفتيش متفقعليهايف الجراءات البتطبقا -١

4 ه تتقني
 شرافعلىبالتحدىواال تفتيش اجراء ،يف عليها متفق الجراءات البتطبقا -٢

و تعفيذه
 معاحيرالسمية مثل االتفاقية يف التقنية االحكام وتعديل ! اوتتقيح استعراض -٣

 لتطورات !ذلك تستلزم عندم ،اخل ٠ ٠ السالئف اوقائمة السمية قياس طرق أو
، لتكنولوجيا وا لعلم فيا ة يد جلد ا
؛ قية لالتفا ل متثا ا ال عدم من وع الشكا سةوفحص درا ٤
: اتفاقية ال تنفيذ املعلوماتعن تعزيزتدفق م
؛ لالتفاقية الوديعة جلهة ل واىل االتفاقية االطراففي الدول اىل عملها تقريرعن رفع -٦
٠ االطراف لدول بعن! فيعا عليهاباالجاع يتفق ليت !االخى الوظائف بكل تقوم أن ٧

متائل ا ال بعدم املتعلقة وى الشكا عاشرا-

 نتقدم1 ، خرى ل أطراف دول منجانب متهال !عدم كتشافها ل لدى ،طرف دولة جيوزألية -١
 ت يتفسريا وى لشكا ل ٥ هذ مثل عم د وينيخي ٠ رية ستشا ال !للجنة بعة لتا !ئمة ل لد ا للجنة ! ىل ل وى شكا

٠ وأدلة
 شى كل وقبل وال1ء ما شكوى تلقيها لدى ، االستشارية للجنة التابعة الدائمة للجنة ينبغي -٣
٠ طراف دةاالأواملتعد الثائئية لقنوات !طريق عن لشكوى ا حل على املعنية الطراف نتشجعا1

 للجنة ينبغي ،اطراف ال اواملتعددة طريقاملشاورات!لثنائية عن حل اىل التوصل تعذر Iاذ -٣
I للنظرىف االستشارية للجنة عامة جلسة تدعوالنعقاد ،!ن شهرواحد فرتة خالل يف ،مثة 1لد 

٠ املسالة

 يتعني ليت 1 لتحقق !تدابري يف تبت ان ، عليها متفق ملبادى حطبقا ،االستشارية جيوزللجنة -٤
 اليت رفع!لنتيجة وينبغي٠ احلقائق من للتأكد الدويل، املوقعي التفتيش ذلك يف با ، اختاذها
٠ قية لالتفا يعة لود ا جلهة وا قية االئ يف ف طرا ال ا ول لد اىل لتحقيق يسفرعتها!
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وأن اسبابذلك ييني أن مل ينبغي للتحقق خيضع ن !بالتحدى ملعين 1 الطرف رفض !ذ ! م
٠ لظروف 1 يوضح

 املعين الطرف يلزم فريكافية لتوضيحات !أو االسباب هذه الستشارية 1 للجنة !وجدت اذا -٦
 املحتدة المم هيائت اىل اللجؤ ميكن ط ظهورخالف حالة ويف ٠ للتحقق باخلضوع بالتحدى

م ملختصة ا

أخرى أحكام -عشر حادى

،وبدء النضمام !التوقيعواجراء!ت بشأن !خرى ط احكا يضا ! االتفاقية تتضمن ان ينبغي
 ب نسحا واال ء لصالحية 1 ة ومد ء ض ستعرا ال I ومومتر ء يالت لتعد 1 ت 1ء جرا وا ، يعة لود ا جلهة ذوا لنفا 1

٠ ذلك !ىل وما ملستخدمة !واللغات


