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اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك 

 األسلحة
 
ج���رت المفاوض���ات الت���ي أفض���ت إل���ى اعتم���اد اتفاقي���ة حظ���ر اس���تحداث وإنت���اج  

وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة في الجمعية العامة، أو بن�اء عل�ى طل�ب 

م�ؤتمر لجن�ة  -ت�ي خلفته�ا اللجن�ة الثمانعش�رية لن�ـزع الس�الح والهيئ�ات ال الجمعية في إطار م�ؤتمر

إل�ى  1979 لجنة نـزع السالح خالل الفترة من، و1978إلى  1969نـزع السالح خالل الفترة من 

 فصاعدا. 1984نـزع السالح من عام ، ومؤتمر 1983

ل/ديس��مبر ك��انون األو 5) الم��ؤرخ 21-ب��اء (د 2162وف��ي ق��رار الجمعي��ة العام��ة  

، الذي دعت فيه الجمعية جميع الدول إلى أن تراعي بدقة مبادئ وأه�داف بروتوك�ول حظ�ر 1966

االستعمال الحربي للغازات الخانق�ة أو الس�امة أو م�ا ش�ابهها وللوس�ائل البكتريولوجي�ة، الموقّ�ع ف�ي 

م�ة أن�ه )، الحظت الجمعية العا1925(بروتوكول جنيف لعام  1925حزيران/يونيه  17جنيف في 

قد ُعهد إلى مؤتمر اللجنة الثمانعشرية لن�ـزع الس�الح بمهم�ة التم�اس االتف�اق عل�ى وق�ف اس�تحداث 

وإنتاج األسلحة الكيميائية والبكتريولوجية وإزالة تلك األسلحة، وذل�ك ف�ي إط�ار نظره�ا ف�ي مس�ألة 

 نـزع السالح العام الكامل.

س�����لحة الكيميائي�����ة وبع�����د أن ن�����اقش م�����ؤتمر اللجن�����ة الثمانعش�����رية مس�����ألة األ 

ب�أن يع�يّن األم�ين الع�ام  1968، أوص�ى الم�ؤتمر ف�ي تقري�ره لع�ام 1968والبكتريولوجية ف�ي ع�ام 

)، ورّح��ب A/7189-DC/231فري��ق خب��راء لدراس��ة آث��ار االس��تخدام المحتم��ل له��ذه األس��لحة (

) 23-(دأل�ف  2454). وب�القرار A/7201األمين العام بهذه التوصية ف�ي مقّدم�ة تقري�ره الس�نوي (

م�ن األم�ين الع�ام، وفق�ا ل�ذلك،  ، التمس�ت الجمعي�ة العام�ة1968ك�انون األول/ديس�مبر  20المؤرخ 

يع�د تقري�را ع��ن األس�لحة الكيميائي��ة والبكتريولوجي�ة (البيولوجي�ة) بمس��اعدة خب�راء استش��اريين  أن

ن ع���اوم���ؤهلين ودع���ت الحكوم���ات والمؤسس���ات والمنظم���ات العلمي���ة القومي���ة والدولي���ة إل���ى الت

 األمين العام في إعداد التقرير. مع

 2454، قام األمين الع�ام، عم�ال بق�رار الجمعي�ة العام�ة 1969تموز/يوليه  1في و 

ن ع����ن األس����لحة الكيميائي����ة ري����ر ال����ذي أع����ده الخب����راء االستش����اريو)، بإحال����ة التق23-أل����ف (د

الجمعي�ة العام�ة ومجل�س والبكتريولوجية (البيولوجية) إلى مؤتمر اللجنة الثمانعش�رية، وك�ذلك إل�ى 

). وناقش م�ؤتمر اللجن�ة A/7575/Rev.1 and Corr.1-S/9292/Rev.1 and Corr.1األمن (

، بع��د 1969آب/أغس�طس  26ف�ي “ م�ؤتمر لجن�ة ن�ـزع الس�الح”الثمانعش�رية (ال�ذي أص�بح اس�مه 

أن�ه باعتب�ار  ، ورّح�ب ب�ه1969عضوا) التقرير في دورته لع�ام  26زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 
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األساس المطلوب للنظر في هذه المسألة في المراحل التالية. وطُرحت على اللجن�ة ع�دة مقترح�ات 

ب�اإلجراءات الممك�ن اتخاذه��ا، وك�ان م�ن بينه��ا مش�روع اتفاقي�ة لحظ��ر أس�اليب الح�رب البيولوجي��ة 

 ، الص���������������فحاتRev.1، (A/7741 و ENDC/255قدمت���������������ه المملك���������������ة المتح���������������دة (

االعتق���اد بأن���ه ينبغ���ي معالج���ة قض���ايا األس���لحة البكتريولوجي���ة ))، وه���و م���ا ي���نّم ع���ن 29-32

(البيولوجية) وقضايا األسلحة الكيميائي�ة ف�ي اتف�اقيتين منفص�لتين. غي�ر أن اللجن�ة ق�ررت مواص�لة 

تن��اول القض��يتين مع��ا ف��ي م��ا تق��وم ب��ه م��ن أعم��ال، وق��ّدمت تقري��را إل��ى الجمعي��ة العام��ة وفق��ا ل��ذلك 

))A/7741 (DC/232(أج�رت 1969رة الرابعة والعشرين للجمعية العامة، في عام . وفي الدو ،

اللجن���ة األول���ى ألول م���رة مناقش���ة منفص���لة بش���أن مس���ألة األس���لحة الكيميائي���ة والبكتريولوجي���ة 

(البيولوجي��ة). وك��ان معروض��ا عليه��ا تقري��ر م��ؤتمر لجن��ة ن��ـزع الس��الح (ال��ذي تض��ّمن مش��روع 

ش�روع اتفاقي�ة لحظ�ر اس�تحداث وإنت�اج وتخ�زين األس�لحة االتفاقية المقّدم من المملكة المتحدة)، وم

من كلتا الفئت�ين الكيميائي�ة والبكتريولوجي�ة (البيولوجي�ة) ولت�دمير تل�ك األس�لحة مق�ّدم م�ن تس�ع م�ن 

، بن�اء عل�ى توص�ية 1969ك�انون األول/ديس�مبر  16الدول األعضاء، وتقرير األم�ين الع�ام. وف�ي 

)، ال�ذي ق�ررت في�ه 24-ب�اء (د 2603عي�ة العام�ة الق�رار )، اتخ�ذت الجمA/7890اللجنة األول�ى (

الجمعي��ة جمل��ة أم��ور منه��ا دع��وة جمي��ع ال��دول م��رة أخ��رى إل��ى أن تراع��ي بدق��ة مب��ادئ وأه��داف 

، واإلحاط�ة علم�ا بمش�روعي االتف�اقيتين، والطل�ب إل�ى م�ؤتمر لجن�ة 1925بروتوكول جنيف لع�ام 

ار إليه�ا ل�ى اتف�اق بش�أن ت�دابير الحظ�ر المش�نـزع السالح أن يولي عاجل النظر لمس�ألة الوص�ول إ

 في مشروعي االتفاقيتين.

، انص��ّب تركي��ز المناقش��ات 1970وف��ي دورة م��ؤتمر لجن��ة ن��ـزع الس��الح لع��ام  

بش��كل رئيس��ي عل��ى مش��روعي االتف��اقيتين المش��ار إليهم��ا أع��اله، وعل��ى مس��ألة م��ا إذا ك��ان ينبغ��ي 

تريولوجي��ة (البيولوجي��ة) مع��ا أم ك��ال عل��ى ح��دة تن��اول قض��يتي األس��لحة الكيميائي��ة واألس��لحة البك

))A/8059 (DC/233( وفي ال�دورة الخامس�ة والعش�رين للجمعي�ة العام�ة، ك�ان معروض�ا عل�ى .

، ومش�روعي االتف�اقيتين. )A/8059 (DC/233((اللجنة األولى تقرير مؤتمر لجنة نـزع الس�الح 

) 25-(د 2662العام��ة الق��رار  )، اتخ��ذت الجمعي��ةA/8179وبن��اء عل��ى توص��ية اللجن��ة األول��ى (

تراع�ي  في�ه جمي�ع ال�دول م�رة أخ�رى إل�ى أن ، ال�ذي دع�ت1970كانون األول/ديسمبر  7المؤرخ 

، وأحاط�ت علم�ا بمختل�ف مش�اريع االتفاقي�ات 1925بدقة مب�ادئ وأه�داف بروتوك�ول جني�ف لع�ام 

ر ك��ل م�ن فئت��ي والمقترح�ات المقّدم��ة، وأوص�ت بجمل��ة أم�ور م��ن بينه�ا االس��تمرار ف�ي معالج��ة أم�

األس�لحة الكيميائي��ة واألس��لحة البكتريولوجي��ة (البيولوجي��ة) مع��ا، عل��ى النح��و المقت��رح ف��ي الم��ذكرة 

، A/8059؛ (CCD/310(دول�ة عض�وا  12المشتركة المقّدمة إلى مؤتمر لجنة نـزع السالح م�ن 

ف�ي المس�ألة )). وطلبت كذلك إلى مؤتمر لجنة نـزع السالح مواصلة نظ�ره 39المرفق جيم، الفرع 

 .1971وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في عام 
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، توّصل أعضاء مؤتمر لجنة نـزع السالح إلى تواف�ق ف�ي اآلراء 1971وفي عام  

بشأن مشروع اتفاقية متعلقة باألسلحة البكتريولوجي�ة (البيولوجي�ة) والتكس�ينية. وامت�دحت الجمعي�ة 

األس��لحة البكتريولوجي��ة (البيولوجي��ة) والتكس��ينية  العام��ة اتفاقي��ة حظ��ر اس��تحداث وإنت��اج وتخ��زين

ك�انون  16) الم�ؤرخ 26-(د 2826وتدمير هذه األسلحة (اتفاقية األسلحة البكتريولوجية) بقراره�ا 

. وم�ع ذل�ك اس�تمرت مناقش�ة موض�وع حظ�ر األس�لحة الكيميائي�ة ف�ي م�ؤتمر 1971األول/ديسمبر 

). وبن�اء عل�ى توص�ية A/8574ن�ة األول�ى (وفي اللج )A/8457 (DC/234((لجنة نـزع السالح 

ك����انون  16) الم����ؤرخ 26-أل����ف (د 2827اللجن����ة األول����ى، اتخ����ذت الجمعي����ة العام����ة الق����رار 

، الذي رجت فيه مؤتمر لجنة نـزع السالح أن يواص�ل، عل�ى س�بيل األولوي�ة 1971األول/ديسمبر 

اتفاقي����ة األس����لحة  أنتي����اح العالي����ة، مفاوض����اته بش����أن األس����لحة الكيميائي����ة، والحظ����ت م����ع االر

البكتريولوجي��ة تض��ّمنت تعهّ��دا بمواص��لة المفاوض��ات بني��ة حس��نة بغي��ة الوص��ول إل��ى حظ��ر فّع��ال 

) المتخ�ذ ف�ي الي�وم نفس�ه، حث�ت الجمعي�ة العام�ة 26-ب�اء (د 2827لألسلحة الكيميائية. وفي الق�رار 

ام�ل لألس�لحة الكيميائي�ة جميع الدول على أن تتعهّد، ريثما يتم التوصل إل�ى اتف�اق بش�أن الحظ�ر الك

 وبشأن تدميرها، بأن تمتنع عن المضّي في أعمال االستحداث واإلنتاج والتخزين.

واستمرت مناقشة قض�ية األس�لحة الكيميائي�ة ف�ي م�ؤتمر لجن�ة ن�ـزع الس�الح وف�ي  

، وك�ّررت الجمعي�ة العام�ة ف�ي ك�ل ع�ام 1978و  1972الجمعية العامة خالل الفترة ما بين ع�امي 

إلى مؤتمر لجنة نـزع السالح أن يواصل المفاوض�ات عل�ى س�بيل األولوي�ة العالي�ة (انظ�ر  رجاءها

 6) الم�ؤرخ 28-(د 3077، و 1972تش�رين الث�اني/نوفمبر  29) المؤرخ 27-(د 2933القرارات 

، و 1974ك����انون األول/ديس����مبر  9) الم����ؤرخ 29-(د 3256، و 1973ك����انون األول/ديس����مبر 

ك������انون  10الم������ؤرخ  31/65 ، و1975ك������انون األول/ديس������مبر  11) الم������ؤرخ 30-(د 3465

 ).1977كانون األول/ديسمبر  12رخ المؤ 32/77، و 1976األول/ديسمبر 

، قام��ت الجمعي��ة العام��ة، ف��ي دورته��ا االس��تثنائية العاش��رة الت��ي 1978وف��ي ع��ام  

فرعي�ا للجمعي��ة ُكّرس�ت لن�ـزع الس��الح، بإنش�اء هيئ�ة لن��ـزع الس�الح، لتك��ون هيئ�ة تداولي�ة وجه��ازا 

. 1952العام��ة يت��ألف م��ن جمي��ع ال��دول األعض��اء وخلف��ا للجن��ة ن��ـزع الس��الح المنش��أة أص��ال ع��ام 

وتق��ّرر أن تق��وم هيئ��ة ن��ـزع الس��الح بجمل��ة أم��ور منه��ا النظ��ر ف��ي عناص��ر برن��امج ش��امل لن��ـزع 

ح ه��ي ص��بح تالس�الح، لتق��ديمها إل�ى الجمعي��ة العام�ة، وع��ن طريقه��ا إل�ى لجن��ة جدي�دة لن��ـزع الس�ال

ذلك عل��ى أن تك��ون عض��وية لجن��ة الهيئ��ة التفاوض��ية خلف��ا لم��ؤتمر لجن��ة ن��ـزع الس��الح. واتف��ق ك��

 الس�����الح مفتوح�����ة لجمي�����ع ال�����دول الح�����ائزة لألس�����لحة النووي�����ة، ولع�����دد يت�����راوح ب�����ين ن�����ـزع

(انظر الق�رار  ض عضوية اللجنة على فترات منتظمةالدول األخرى، وعلى استعرامن  35و  32

 ).1978حزيران/يونيه  30المؤرخ  10/2-دإ
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لص�ياغة  1979وخّصصت لجنة نـزع السالح جزءا كبيرا من مداوالتها في ع�ام  

اتفاق بشأن حظر األسلحة الكيميائية. وفي حين لم يتم التوّصل إلى اتفاق، ق�ّدمت الوالي�ات المتح�دة 

ع�ن مفاوض�اتهما واتحاد الجمهوريات االشتراكية الس�وفياتية (االتح�اد الس�وفياتي) تقري�را مش�تركا 

الثنائية حول هذه القضية، وأّكدت الدولتان أنهم�ا س�تبذالن قص�ارى جهودهم�ا إلكم�ال المفاوض�ات 

ك��انون  11 ). وف��يCorr.1و  A/34/27وتق��ديم مب��ادرة مش��تركة ف��ي أق��رب وق��ت ممك��ن (انظ��ر 

م��ة ، ف��ي أعق��اب مناقش��ة اللجن��ة األول��ى له��ذه القض��ية، اتخ��ذت الجمعي��ة العا1979األول/ديس��مبر 

، الذي أعربت فيه عن أسفها ألنه لم تكن قد تّم�ت ص�ياغة االتف�اق إل�ى ذل�ك الح�ين، 34/72القرار 

وحثّت لجنة ن�ـزع الس�الح عل�ى أن تج�ري ف�ي بداي�ة دورته�ا التالي�ة، عل�ى س�بيل األولوي�ة العالي�ة، 

 مفاوضات حول اتفاق من هذا النوع.

األس��لحة البكتريولوجي��ة تفاقي��ة وُعق��د م��ؤتمر استعراض��ي لل��دول األط��راف ف��ي ا 

رحبّ����ت ب����ه الجمعي����ة العام����ة . وف����ي البي����ان الخت����امي للم����ؤتمر، ال����ذي 1980آذار/م����ارس  ف����ي

)، أعادت األطراف تأكيد التزامه�ا 1980كانون األول/ديسمبر  12ألف المؤرخ  35/144 (القرار

ل��ة للتحق��ق بمواص��لة التف��اوض م��ن أج��ل التوص��ل إل��ى اتف��اق مبك��ر عل��ى ت��دابير كامل��ة وفّعال��ة وقاب

 ظر األسلحة الكيميائية وتدميرها.بصورة وافية لح

، أنش�أت لجن�ة ن�زع الس�الح فريق�اً ع�امالً مخّصص�اً، 1980آذار/مارس  17وفي  

القض�ايا الت�ي س�يتم تناوله�ا ، لدراس�ة وتحدي�د 1980فترة واليته عل�ى م�دى دورة اللجن�ة لع�ام تمتد 

). (وم��ن بع��دها، كان��ت A/35/27يائي��ة (انظ��ر المفاوض��ات بش��أن اتفاقي��ة حظ��ر األس��لحة الكيم ف��ي

، وق�د ج�رى تغيي�ر 1992تجري إعادة إنشاء الفريق العامل سنوياً حتى اعتُمدت االتفاقي�ة ف�ي ع�ام 

، عن�دما ح�ّل م�ؤتمر 1984ع�ام “ اللجنة المخصصة لألس�لحة الكيميائي�ة”اسمه، فبات يُعرف باسم 

أيض�اً مناقش�ات، ف�ي جلس�ات عام�ة وغي�ر  نزع السالح مح�ّل لجن�ة ن�زع الس�الح). وعق�دت اللجن�ة

، ق��دمت 1980تموز/يولي��ه  8رس��مية، بش��أن المس��ائل المتعلق��ة بحظ��ر األس��لحة الكيميائي��ة. وف��ي 

مفاوض�اتهما الثنائي�ة  ع�ن الواليات المتحدة، باسم االتحاد السوفياتي أيضاً، تقريراً مرحلي�اً مش�تركاً 

لجنة تقرير الفريق العامل، وأدرجت�ه ض�من ، اعتمدت ال1980آب/أغسطس  9بشأن المسألة. وفي 

). وبع��د مناقش��ة ه��ذه المس��ألة ف��ي اللجن��ة األول��ى، A/35/27تقريره��ا المق��دَّم إل��ى الجمعي��ة العام��ة (

وبناء على التوصيات الواردة في التقرير، حثّت الجمعي�ة العام�ة، م�رة أخ�رى، لجن�ة ن�زع الس�الح 

 باء). 35/144لية (القرار ية العاعلى مواصلة المفاوضات على سبيل األولو

، واضطلع الفري�ق 1981واستمرت المفاوضات في لجنة نزع السالح خالل عام  

اإلط��ار. وأوص��ى الفري��ق العام��ل، العام��ل المخّص��ص لألس��لحة الكيميائي��ة بمعظ��م العم��ل ف��ي ه��ذا 

ن يع�اد )، ب�أA/36/27تقريره إلى اللجنة، الذي أُدرج ضمن تقرير اللجنة إلى الجمعية العام�ة ( في

ك�انون األول/ديس�مبر  9بوالية منقحة تمّكنه من حّل المسائل الخالفية. وفي  1982إنشاؤه في عام 
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أل�ف ال�ذي طلب�ت في�ه إل�ى لجن�ة ن�زع الس�الح القي�ام  36/96، اتخذت الجمعية العامة القرار 1981

طلب��ت  ب��اء، 36/96ب��ذلك، ومواص��لة المفاوض��ات عل��ى س��بيل األولوي��ة العالي��ة. وبموج��ب الق��رار 

الجمعيةُ كذلك إلى الواليات المتحدة واالتح�اد الس�وفياتي اس�تئناف مفاوض�اتهما الثنائي�ة الت�ي كان�ت 

، ف��ي أق��رب وق��ت ممك��ن، ودع��ت جمي��ع ال��دول إل��ى االمتن��اع ع��ن إنت��اج 1980ق��د ُعلِّق��ت ف��ي ع��ام 

 ة.الجديدة من األسلحة الكيميائي ووزع األسلحة الكيميائية الشطرية وغيرها من األنواع

“ م�ؤتمر ن�زع الس�الح”وواصلت لجنة ن�زع الس�الح (الت�ي ص�ارت تُع�رف باس�م  

) تك�ريس الكثي�ر م�ن وقته�ا إلع�داد مش�روع اتفاقي�ة لحظ�ر 1984اعتبارا من دورتها السنوية لع�ام 

، م��ن خ��الل فريقه��ا العام��ل المخص��ص لألس��لحة 1988و  1982األس��لحة الكيميائي��ة ب��ين ع��امي 

 1984ع��ام  ص��ة لألس��لحة الكيميائي��ة ابت��داء م��نف باس��م اللجن��ة المخصالكيميائي��ة (ال��ذي ب��ات يُع��ر

جن�ة للّ بالش�كل ال�ذي يت�يح تفاقي�ة ص�يغة لالبوضع  1982فصاعدا)، الذي تم تكليفه اعتبارا من عام 

التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. وفي الفترة نفس�ها، دأب�ت الجمعي�ة العام�ة عل�ى اإلع�راب 

نتهاء من وضع اتفاقية وحثّت مؤتمر نزع السالح على تكثي�ف مفاوض�اته عن أسفها وقلقها لعدم اال

، و 1982ك���انون األول/ديس���مبر  13ب���اء الم���ؤرخ  37/98ط���وال ه���ذه الفت���رة (انظ���ر الق���رارات 

ك���انون  12ج���يم الم���ؤرخ  39/65، و 1983ك���انون األول/ديس���مبر  20ب���اء الم���ؤرخ  38/187

دال  41/58، و 1985ك��انون األول/ديس��مبر  12ب��اء الم��ؤرخ  40/92، و 1984األول/ديس��مبر 

تش���رين الث���اني/نوفمبر  30أل���ف الم���ؤرخ  42/37، و 1986ك���انون األول/ديس���مبر  3الم���ؤرخ 

، كان�ت 1984). واعتباراً م�ن ع�ام 1988كانون األول/ديسمبر  7جيم المؤرخ  43/74، و 1987

ح���ّددة م���ن االتفاقي���ة اللجن���ة المخصص���ة تنش���ئ س���نوياً ع���دة أفرق���ة عامل���ة للتعام���ل م���ع جوان���ب م

)A/39/27 فصاعداً، باتت المشاورات تُعقد أيض�اً أثن�اء الفت�رات الفاص�لة ب�ين  1985)، ومنذ عام

 ).A/40/27الدورات (

واس��تأنفت الوالي��ات المتح��دة واالتح��اد الس��وفياتي مفاوض��اتهما الثنائي��ة ف��ي ع��ام  

فاقي�ة دولي�ة فّعال�ة ويمك�ن التحق�ق . واتفقا على تسريع وتيرة الجهود المبذولة للتوصل إل�ى ات1985

)، وه�و الت�زام ك�ّررت ال�دولتان A/40/1070منها بشأن الحظر العام والكامل لألسلحة الكيميائية (

 ).A/43/58( 1987تأكيده في عام 

، اقترح�ت الوالي�ات 1988وفي الدورة الثالثة واألربعين للجمعية العامة، في عام  

وق�ف ” و 1925ذ إجراءات لدعم سلطة بروتوكول جني�ف لع�ام المتحدة عقد مؤتمر للنظر في اتخا

). وعرض�ت فرنس�ا استض�افة الم�ؤتمر ال�ذي ُعق�د ف�ي A/43/PV.4“ (ما يعتريها من تآكل خطي�ر

. ورّحب��ت الجمعي��ة 1989ك��انون الثاني/ين��اير  11إل��ى  7وق��ت الح��ق ف��ي ب��اريس ف��ي الفت��رة م��ن 

به���ذا  1988ك���انون األول/ديس���مبر  7أل���ف وج���يم الم���ؤرخين  43/74العام���ة، بموج���ب قراريه���ا 
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عتب��ار ذل��ك الع��رض ال��ذي قدمت��ه فرنس��ا، وحثّ��ت الم��ؤتمر م��رة أخ��رى عل��ى مواص��لة مفاوض��اته با

 مسألة مستمرة اإللحاح.

 1925كول جني�ف لع�ام وفي اإلعالن الختامي لمؤتمر الدول األطراف في بروتو 

أل��ف وب��اء الم��ؤرخين  44/115ب��اريس)، ال��ذي رحب��ت ب��ه الجمعي��ة العام��ة ف��ي قراريه��ا  (م��ؤتمر

، أُعي��د تأكي��د الس��لطة الت��ي يتمت��ع به��ا بروتوك��ول جني��ف لع��ام 1989ك��انون األول/ديس��مبر  15

، وُدعي مؤتمر نزع السالح إلى مض�اعفة جه�وده إلب�رام اتفاقي�ة تحظ�ر األس�لحة الكيميائي�ة 1925

)A/44/88 م�ا تولّ�د ع�ن م�ؤتمر ). وكذلك طلبت الجمعية العامة إلى مؤتمر نزع الس�الح اس�تغالل

باريس م�ن زخ�م سياس�ي واعت�راف ب�أن حظ�َر األس�لحة الكيميائي�ة أم�ر يش�غل الع�الم بأس�ره ويثي�ر 

 هذه االتفاقية في أقرب وقت ممكن.اهتمامه، وذلك إلنجاز إبرام 

وبمب���ادرة م���ن حكوم���ة أس���تراليا، ُعق���د م���ؤتمر لممثل���ي الحكوم���ات والص���ناعة  

أيلول/س�����بتمبر ف�����ي ك�����انبيرا  22إل�����ى  18لفت�����رة م�����ن لمناهض�����ة األس�����لحة الكيميائي�����ة ف�����ي ا

)A/C.1/44/4 حي��ث أع���ادت الحكوم���ات الممثل���ة ف���ي الم���ؤتمر تأكي���د التزامه���ا ب���إبرام اتفاقي���ة ،(

وتنفي��ذها ف��ي أق��رب وق��ت ممك��ن، واعتم��د ممثل��و الص��ناعة الكيميائي��ة بيان��ا أعلن��وا في��ه الت��زامهم 

الجمعي�ة العام�ة به�اتين النتيجت�ين ف�ي قراره�ا بالتع�اون م�ع الحكوم�ات لبل�وغ ه�ذه الغاي�ة. ورّحب�ت 

 .1989كانون األول/ديسمبر  15ألف المؤرخ  44/115

، أصدرت الواليات المتحدة واالتحاد الس�وفياتي بيان�ا 1989أيلول/سبتمبر  23وفي  

مشتركا بشأن األسلحة الكيميائية أع�ادا في�ه تأكي�د التزامهم�ا بالس�عي بق�وة إل�ى تحقي�ق حظ�ر األس�لحة 

 10 )؛ وأص��درت ال��دولتان ف��يA/C.1/44/2كيميائي��ة وت��دمير جمي��ع مخزون��ات ه��ذه األس��لحة (ال

هذا الشأن  عزمهما على التوصل إلى اتفاق في بيانا مشتركا آخر أعربتا فيه عن 1990شباط/فبراير 

)CD/973  العام نفسه، أعادت  حزيران/يونيه من 1في واشنطن في  ). وفي اجتماع قّمة ُعقد974و

لتان تأكي��د ه��ذا االلت��زام ووقّعت��ا عل��ى اتف��اق التزمت��ا في��ه بجمل��ة أم��ور منه��ا التع��اون ف��ي مج��ال ال��دو

التكنولوجيات الالزمة لتدمير األسلحة الكيميائي�ة بأم�ان وكف�اءة، واالمتن�اع ع�ن إنت�اج ه�ذا الن�وع م�ن 

 .)1001 و CD/1000األسلحة، وتقليص المخزونات الموجودة بالفعل (

المخّصص��ة لألس��لحة الكيميائي��ة، الت��ي أعي��د إنش��اؤها ف��ي ع��ام  د إل��ى اللجن��ةوُعه�� 

االس��تمرار ف��ي عملي��ة المفاوض��ات التام��ة والكامل��ة، وإع��داد االتفاقي��ة ”، بوالي��ة تمثل��ت ف��ي 1990

“ وص���ياغتها [...] به���دف إتاح���ة المج���ال للم���ؤتمر للتوّص���ل إل���ى اتف���اق ف���ي أق���رب وق���ت ممك���ن

)A/45/27قة، اعتم���د الم���ؤتمر تقري���ر اللجن���ة المخّصص���ة ). ومثلم���ا ج���رى ف���ي الس���نوات الس���اب

). ومع مالحظة الجمعية العام�ة ف�ي قراره�ا A/45/27وأدرجه ضمن تقريره إلى الجمعية العامة (

ح��رز، فق��د أعرب��ت ع��ن أس��فها م، للتق��ّدم ال1990ك��انون األول/ديس��مبر  4أل��ف، الم��ؤرخ  45/57
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مر ن�ـزع الس�الح عل�ى تكثي�ف ن، وحثّ�ت م�ؤتيكن قد تّم إبرام اتفاقي�ة حت�ى ذل�ك الح�ي وقلقها ألنه لم

 جهوده.

وُعه��د إليه��ا  1991وأعي��د إنش��اء اللجن��ة المخّصص��ة لألس��لحة الكيميائي��ة ف��ي ع��ام  

تع�ديل  1991حزيران/يوني�ه  20، غي�ر أن م�ؤتمر ن�ـزع الس�الح ق�ّرر ف�ي 1990بنفس والية عام 

عل��ى اللجن��ة الت��زام ص��ريح وب��ات “ اس��تخدام األس��لحة الكيميائي��ة”الوالي��ة، فب��ات الحظ��ر يش��مل 

). A/46/27( 1992بالسعي بدأب إلى التوّصل إلى اتفاق نه�ائي بخص�وص االتفاقي�ة بحل�ول ع�ام 

، بق�رار 1991ك�انون األول/ديس�مبر  6ج�يم الم�ؤّرخ  46/35وأشادت الجمعية العامة، في قرارها 

وإنت�اج وتخ�زين تكثيف المفاوضات المتعلقة بفرض حظ�ر كام�ل وفّع�ال عل�ى اس�تحداث ”المؤتمر 

واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، بغية السعي إلى التوصل إلى اتفاق نه�ائي بش�أن 

، وحثّ��ت الم��ؤتمر بش��دة عل��ى أن يق��وم، عل��ى س��بيل األولوي��ة العلي��ا، “1992االتفاقي��ة بحل��ول ع��ام 

لتحقيقه�ا خ�الل دورت�ه  هائيخالل الشهور التالية بحل القضايا المعلّقة من أجل التوصل إلى اتفاق ن

 .1992لعام 

ك�انون الثاني/ين�اير  24اجتماعا في الفترة م�ا ب�ين  32وعقدت اللجنة المخّصصة  

، اعتم�د 1992أيلول/س�بتمبر  3في إطار الوالية المذكورة أعاله. وف�ي  1992آب/أغسطس  26 و

االتفاقي�ة، إل�ى جان�ب  مؤتمر نـزع السالح تقرير اللجنة، شامال التذييل الذي تض�ّمن ن�ص مش�روع

ن��ص ع��ن إنش��اء لجن��ة تحض��يرية إلنش��اء منظم��ة لحظ��ر األس��لحة الكيميائي��ة، وق��ّرر بتواف��ق اآلراء 

). وبن��اء عل��ى توص��ية اللجن��ة األول��ى A/47/27إحال��ة مش��روع االتفاقي��ة إل��ى الجمعي��ة العام��ة (

)A/47/690س�تخدام األس�لحة )، أشادت الجمعية العامة باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين وا

 30الم�ؤرخ  47/39الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، الواردة في تقري�ر الم�ؤتمر، بموج�ب قراره�ا 

إل��ى األم��ين الع��ام ف��تح ب��اب التوقي��ع عل��ى الجمعي��ة . وك��ذلك طلب��ت 1992تش��رين الث��اني/نوفمبر 

 .1993كانون الثاني/يناير  13االتفاقية في باريس في 
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