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  جمهورية الصين الشعبية

  األسلحة الكيميائية التي خلفتها اليابان في الصين :موقفتبيان ورقة 

على عاتق الدولة ) "االتفاقية"(ثمة التزام أساسي واقع بمقتضى اتفاقية األسلحة الكيميائية  -١

 المعنية تدميرًااألسلحة الكيميائية  هاتدميرفي مثل تيالطرف التي تكون قد خلـَّفت أسلحة آيميائية 

ضمن ) "المنظمة"(يخضع لتحقق فعال تجريه منظمة حظر األسلحة الكيميائية   وشامًالآامًال

فة لـَّ تدمير األسلحة الكيميائية المخ فية إلى الشروععارسللموإن  .دة في االتفاقيةاآلجال المحدَّ

 القضاء في  المتمثلاالتفاقية الرئيسيدف على تحقيق ه ًا مباشرًاأثر في الوقت المناسب هوإنجاز

  . تحقيقًا آامًال على خطر األسلحة الكيميائيةالمبرم

، ان األسلحة الكيميائية في مناسبات عدة أثناء حربها العدوانية على الصينوقد استخدمت الياب -٢

.  وملحقة إصابات بأعداد آبيرة منهممن العسكريين والمدنيين الصينيين  بحياة الكثيرينً يةِدوم

وبعد . فت اليابان آميات آبيرة من األسلحة الكيميائية في أراضي الصينلـَّوعشية هزيمتها خ

اعترى ، مطمورة فتها اليابان في الصينـَّية التي خلئاألسلحة الكيميا خاللهالت ظفترة طويلة 

اآتشاف السنوات األخيرة قد شهدت  و.تسربال أوالتشّوه أو العطب  هذه األسلحة آثيرًا من

، وقرب ينابيع ية عاليةسكانذات آثافة فة في مناطق لـَّ من األسلحة اليابانية المخثم المزيدالمزيد 

غالبًا ما يكون ف، طمرهاأية معلومات بشأن توفر عدم ى لإنظر بالو. ه، أو في األنهارالميا

 وتلوث بيئي بسبب هذه األسلحة ةإصابحاالت  مرارًا قامتوقد . دفةاصماآتشافها محض 

، م وممتلكاتهأهالي الصينويمثل ذلك تهديدًا حقيقيًا وخطرًا هائًال على حياة . فةلـَّاليابانية المخ

مسألة التخلص من هذه األسلحة فيجب أن تتم بال إبطاء معالجة .  في الصينسالمة البيئةوعلى 

 .اآلمن وتدميرها المناسبعلى النحو 

وهي . فةلـَّ أهمية آبيرة لمسألة األسلحة الكيميائية اليابانية المخوقد أولت حكومة الصين دائمًا -٣

مذآرة التبادر بجدية إلى تنفيذ أن فاقية، و بالتزاماتها بموجب االت بأمانةتطالب اليابان بأن تفي
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ية التي خلفتها اليابان في تدمير األسلحة الكيميائالتي وقعت عليها حكومتا الصين واليابان بشأن 

 من  ذلك وغيرافقوخبراء ومرتقنية موارد آل ما يلزم من موارد مالية ووأن توفر  ،الصين

وقد وفت . فة في الصينلـَّية اليابانية المخعلى خطر األسلحة الكيميائسريعًا للقضاء  الموارد

 وبذلتالمخلـَّف فيها دولة الطرف العتبارها  بابموجب االتفاقيةبالتزاماتها الصين من جهتها 

البحث في الموقع عن األسلحة  لمساعدة اليابان في آافة مجاالت العمل، مثل ةريجهودًا آب

نها اآلمن، وتحديد التكنولوجيا يخزتوتحديد ماهيتها، ووانتباشها  فةلـَّلكيميائية اليابانية المخا

. ئهنشا التحضير األولي إلبأعمال واالضطالع هاالمالئمة لتدميرها، وتصميم مرفق تدمير

 على طريقتسنى إحراز بعض التقدم  عمل تيسيري نشط الصين من امت بهبفضل ما قو

 .فةلـَّالتخلص من األسلحة الكيميائية اليابانية المخ

. فة في الصينلـَّ من األسلحة الكيميائية اليابانية المخأيٌّر حتى اليوم دمَّيلى الرغم من ذلك لم وع -٤

ص منها بصورة لـّن التخ اآتشافها ويتعيَّ بالفعلتوجد آميات آبيرة من هذه األسلحة التي تمو

 من ألسلحة الذي تمثله هذه ا الجسيملقضاء على الخطرا ما يتسم بهوبالنظر إلى . عاجلة وآمنة

 إذ تواصل تعاونها ،فإن الصين ٢٠١٢ها في أجل أقصاه عام  إنجاز تدميرلزوم وإلى طابع ملح

 باألمور على النحو الواجب القيام على حث اليابانمًا، تائ آما فعلت د في هذا الشأنالمناسب

 :التالية

والمسارعة ية المعن األسلحة الكيميائية هالة عن تخليفالمبادرة إلى جمع معلومات مفصَّ  )أ (

نة من بيِّف هذه األسلحة بسرعة وعن اشتإلى تزويد الصين بهذه المعلومات لتسهيل اآ

  ؛لبيئةلأضرار من شر وللب إصابات  من ما تسبِّبهتقليلأجل 

 إنجاز أعمال للمسارعة إلى من أجل خلق الظروف الالزمة  في العملهمتهااسمزيادة   )ب (

مليات تقييم سالمته األمنية والبيئية، وأعمال ، وع األسلحة المعنيةتصميم مرفق تدمير

 ئه؛نشاالتحضير إل

 ،فةـَّاألسلحة الكيميائية اليابانية المخلقيام سريعًا باستعادة ال سيرورة العمل، وتسريع  )ج (

صة  مخصَّمأمونة مستودعات إنشاء وتغليفه، واستعجال ة ما يكتشف منهاوتحديد ماهي

 ؛لها لضمان السالمة

 ين وقابلينعمليوجدول زمني يكونان   األسلحة الكيميائيةميرتدعامة لوضع خطة   )د (

 .للتطبيق وفقًا لمقتضيات االتفاقية
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لدور اإليجابي الهام الذي تؤديه المنظمة في ل إن الحكومة الصينية تعرب عن تقديرها وتأييدها -٥

ين وتدمير عملية تخزوهي ترى أن . فةـَّسيرورة التعامل مع األسلحة الكيميائية اليابانية المخل

الحكومة وسوف تستمر .  وتحققها الفعالين المنظمةإلشرافيجب أن تخضع  هذه األسلحة

على  دعمها الكامل لعمليات التفتيش الموقعي، وعلى، والمطلوبةة على تقديم اإلعالنات يالصين

انة  في المشاورات الثالثية بين الصين واليابان واألموواقعية ةبنـّاء بصورة النشطة تهامشارآ

  .فةلـَّ سيرورة تدمير األسلحة الكيميائية اليابانية المخ فيي قدمًاض المالفنية من أجل
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