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 السيد الرئيس 

البداية   بال��نئةان  ود  ن��  لكم  اال   كمتوليع��    نتقدم  هذا  دعمنا    جتماعرئاسة  �جهودكم    ال�املمؤكدين 

مجموعة حركة عدم   نود ان نضم صوتنا ا�� بيانكما   ،لهذا االجتماع  وملموسة   ا�� نتائج جوهر�ة   للتوصل

 . اإلنحياز

 السيد الرئيس 

  لل��ديدات  املتطورة   الطبيعة  ع��  االنتباه  ترك��  ��  �ساعد   أن   البيولوجية  األس�حةحظر    تفاقيةإل  يمكن

  ب�ن   أوثق  روابط  و�ناء  واإلرهاب   االنتشار   ملنع  و�عز�زها  الدولية   با�جهود  االهتمام  وز�ادة  البيولوجية

الصلة ذات  ا�ختلفة  يمكن .  القطاعات  خالل    البيولوجية  األس�حة  حظر  اتفاقية   من  االستفادة   كما  من 

ال��ديدات      ا�خاطر  إدارة  أل�شطة  ال�امل  النطاق   �شأن  العاملي�ن  والتنسيق   لتواصلا عن  الناجمة 

 البيولوجية.

 السيد الرئيس 

جهد األمثل ألي  التنفيذ  البيولوجية   وط�ي  يتطلب  ال��ديدات   �عاون  �جا��ة 
ً
 وتنسيق  ا

ً
 دولي  ا

ً
ستفادة  اإل   يمكن  ا

و   منھ ا�حياة  علوم  استخدام  إساءة  مخاطر  من  البيولوجية.  بالتا��    ل�حد  ال��ديدات  بناء    انكما  تمك�ن 

اليتم �ش�ل امثل اال  االرهاب البايولو��    ملواجهة ال��ديدات البيولوجية وم��ا  ع�� املستوى الوط�ي  القدرات  

خالل   �� مواجهة  جميع  �عاون  من  االطراف  تقليل الدول  اجل  لها من  السريعة  ال��ديدات واالستجابة  تلك 

ع��ا   الناجمة  ف��ا  ا�خاطر  تف��ي بما  عن  املبكر  والكشف  البايولو��  واالمن  البايولوجية  السالمة  مخاطر 

 .سواء �انت طبيعية او متعمدةاالمراض املعدية  

العراق حول    �س��  الدولية  واملنظمات  الدول  جميع  مع  واملستمر  املثمر  الدو��  بالتعاون  ال��وض  إ�� 

والتكنولو� العل�ي  والتطور  البيولوجية  خالل  ال��ديدات  من  �جا����ا  ا�خطوات  وتحديد  الشراكة  �  �عز�ز 

الدول  و  مع  األطراف  واملتعدد  الثنائي  ��  التعاون  األ األطراف  حظر  إتفاقية  البإطار  ايولوجية  س�حة 

 ع�� حد سواء.  تفاقيات الدولية مل�افحة االرهاب واإل

املؤسسات الوطنية ذات الصلة و�� مقدم��ا وزارة  الوزارات و  عملت جمهور�ة العراق ومن خالل   و��ذا الصدد 

ع�� �عز�ز التعاون ب�ن العراق والعديد من الدول االطراف ��  االنتشار ملنع  وهيئة الرقابة الوطنية  ا�خارجية  

البايولوجية   االس�حة  حظر  اجل  اتفاقية  وتطو�رمن  مجال  الوطنية  القدرات   بناء  و   ��  االستعداد  الوقاية 

قد اجتماع تنسيقي ل�جنة  عُ و�� هذا االطار    .ع��اا�خاطر الناجمة  لتقليل  لل��ديدات البيولوجية  واالستجابة  
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من   للف��ة  االردن   / عمان   �� البيولوجية  ا�خاطر  ألدارة  الثا�ي�شر�    11ا��    9الوطنية  من  بدعم    2021  ن 

 وكما ي��: ساسية من �شاطات ال�جنة  ا�حاور األ  تم مناقشةحيث   ،م��كيةاملتحدة األ الواليات 

املرضية    تحديث • للمسببات  الوطنية  العراق  القائمة  خالل وضع    و��  املسببات من  تلك  السيطرة ع��  الية 

 معها �� ا�خت��ات . ضوابط واجراءات التعامل  

��   الدليل االس��شادي لتداول ونقل االحياء ا�جهر�ة املرضية والسموم البيولوجية مسودة  االعالن عن انجاز •

 العراق . 

 البيولوجية .  االس��اتيجية الوطنية ملواجهة ال��ديدات مسودة  االعالن عن انجاز •

العراق   •  �� البايولوجية  با�خاطر  الو��  لرفع  برنامج  لرفع  اعتماد مضام�ن  الثا�ي  الوط�ي   املؤتمر  وم��ا عقد 

للعامل�ن �� املؤسسات الوطنية ذات   رفع مستوى الو�� با�خاطر البايولوجية ف ا�� د��  2022الو�� �� عام  

 الصلة .

 السيد الرئيس 

الدو�� ع�� تقديم املساعدة �ش�ل فعال  من املهم االع��اف إ�� �عز�ز قدرة ا�جتمع     با�حاجة 
ً
للمادة    تنفيذا

خالل  السا�عة  املادة    و  العاشرة الدول األطراف  السابقة    و  املراجعةمؤتمرات  وقد توصلت  ا��  االجتماعات 

املادت�ن اعالهلتنفيذ  ش��كة  م تفاهمات  اتفاقات و    �� وآ  ماجاء  النظر بوضع إجراءات    ليات مفصلة بما ف��ا 

ش��كة التزال هناك تحديات  ع�� الرغم من �ل االتفاقات والتفاهمات امل   .من اجل تقديم املساعدة والتعاون 

واإلجر   كب��ة التداب��  تطو�ر  املساعدة  اءات  تواجھ  بتقديم  الصلة  والطاذات  األطرافاملناسبة  للدول    ، رئة 

 لألتفاقية.  ان��اك  اي  �سببل�خطر  تفاقية او عند �عرضها�� تنفيذ اإل ملساعد��ا

 السيد الرئيس 

وتطبيقا الناتجة  االكتشافات  أن  لضمان  الس��  �ستوجب  البيولوجية  العلوم   �� املستمر  التطور  ��ا   ان  

فقط   كما �ستخدم  السلمية  اعتبارنا   لألغراض   �� نضع  أن  ال�ي  يجب  استخدام     ا�خاطر  إساءة  إ��  �س�� 

سلمية.   غ��  ألغراض  التطور  ا�ذلك  ضرورة  ا��  العلوم  إضافة  معارف  استخدام  إساءة  مخاطر  من  حد 

   .البيولوجية ال�ي يمكن أن تؤدي إ�� إطالق متعمد أو غ�� مقصود ملواد بيولوجية

 

 السيد الرئيس 
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الدولية  التفاقيةان    لألل��امات  واالمتثال  الفعال  التنفيذ  األس�حة  �عز�ز    خالل   منيتم    البيولوجية   حظر 

  االتفاقية، بموجب      البيولوجية املشروعة    األ�شطة  الشفافية وتداب�� بناء الثقة �شأن   �عز�ز  م��ا  أمور   جملة

من البايولو�� و�عز�ز الو�� �� اوساط العامل�ن  البايولوجية واأل تعلقة بالسالمة  عاي�� امل املتنفيذ  ضافة ا��  إ

 والسيطرة ع�� تداول املواد البيولوجية .    علوم ا�حياة�� مجال 

بھ  وهنا   العراق ع�� ما اوصت  إ  السابقة لألتفاقية  مؤتمرات املراجعةيؤكد  الدول  تخاذ جميع  حول ضرورة 

 
ً
الدستور�ة �ل التداب�� الضرور�ة التشريعية و�الدار�ة والفنية والقضائية وغ��ها من   إلجراءا��ا  االطراف وفقا

 تفاقية . لتعز�ز تنفيذ أح�ام اإلالتداب�� 

 
ً
 سيدي الرئيس  شكرا


