
المؤتمر االستعراضي التاسع للدول األطراف في اتفاقیة حظر التطویر واإلنتاج والتخزین  
 األسلحة البكتریولوجیة (البیولوجیة) والتكسینیة وتدمیرھا 

 
 االتفاقیة عن امتثال دولھ قطر لجمیع التزاماتھا بموجب   ةمعلومات أساسی   وثیقة

 
بالوفاء   راسخا  التزاما  قطر  دولة  وجھتلتزم  وعلى  البیولوجیة  األسلحة  اتفاقیة  بموجب  التزاماتھا   بجمیع 

بمواد   فیما یلي امثلھ عن التزام دولة قطر  االتفاقیة.الخصوص تولي أھمیة كبیرة للتنفیذ الكامل والفعال لمواد  
 االتفاقیة: 

 
،  2004 لسنة)  26انشأت دولة قطر اللجنة الوطنیة لحظر األسلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (  .1

بمواضیع    جنة دائمة بوزارة الدفاع لتكون ھي الجھة المنوط بھا تنفیذ االتفاقیات الدولیة المتعلقةوھي ل
الشامل الدمار  أسلحة  ومنھا  السالح  بالتزاماتھا كدولة طرف  ،نزع  تقوم  دولة قطر  أن  العلم  في    مع 

اي   ولیس لدیھاي،  دفاعي بیولوج  اواالتفاقیة من خالل عدم امتالكھا او انتاجھا ألي برنامج ھجومي  
 أي عوامل بیولوجیة او تكسینیة  امتالكأو تخزین أو  الستحداث نشاط بحثي  

 
االھداف  د مند األسلحة البیولوجیة ع في جانب حظر االستراتیجیةد تبنت اللجنة الوطنیة في خطتھا لق .2

 ھي: والغایات الرئیسیة  
 

الوطني • التنفیذ  لتحقیق   تعزیز  الصلة  ذات  الوطنیة  واللوائح  التشریعات  تنفیذ  متابعة  خالل    من 
 .األمن الوطني واإلقلیمي د األھداف الواردة في االتفاقیة. ولمواجھة األخطار التي تھد 

التنفیذ    م لوضع االتفاقیة موضع2016لسنة    4أصدرت دولة قطر قانون االسلحة البیولوجیة رقم  
الرابعة من للمادة  القانون عقوبات جزائیة    إعماال  على من  صارمة  االتفاقیة، حیث یفرض ھذا 

 یخالف أحكامھ. 
 

مركز وفي ھذا اإلطار تم إنشاء  دعم الصالت والروابط مع الجھات المحلیة والمنظمات الدولیة،   •
المتعلقة   االتفاقیات  على  للتدریب  اإلقلیمي  تم    الدمار  بأسلحةالدوحة  والذي  في  الشامل،  افتتاحھ 

واالقلیمي والعالمي،    م وذلك لتقدیم الخدمات التدریبیة على كل من المستوى الوطني2012دیسمبر  
و األوسط  الشرق  في  نوعھ  من  الوحید  المركز  وتتركز  آسیاوھو  بأھدافھ  ،  تقدیم  بناء  في  رامج 

 .وحظر االنتشار القدرات وتعزیز المؤسسات لتنفیذ االلتزامات الدولیة في مجاالت األمن
 

تنظیم    قامت اللجنة الوطنیة لحظر األسلحة في دولة قطر بنشر التوعیة بخطورة ھذه األسلحة، من خالل .3
لطلبة   وكذلك  المجتمع  فئات  لكافة  السنویة  التوعویة  وورش  الثانویة المؤتمرات  المدارس    وطالبات 

جوائز   األسلحة  لحظر  الوطنیة  اللجنة  خصصت  كما  وطالبات    ةتشجیعیوالجامعات.  لطلبة  سنویة 
الشام  المدارس الدمار  أسلحة  نزع  اتفاقیات  أبحاث في مجال  والجامعات إلعداد   وإطالق،  لالثانویة 

واألسلحة المحرمة    لالشام  بوسترات (ملصقات) توعویة حول مخاطر أسلحة الدمار  مسابقة لتصمیم
قطر, وارسلت نماذج من البوسترات الى مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح   دولیا لطلبة جامعة

 في جنیف. 
 



الوطنیة    اللجنةقامت    الرابعة،  للمادة: تنفیذا  نشاء نظام متكامل یتضمن إعداد وتدریب الكوادر البشریةإ .4
بتدریب وتطویر كادر من   الدولاالمفتشین من جمیع قطاع لحظر األسلحة  لمراقبة أي    ةت  الحكومیة 

مرتبطة باإلرھاب وفحصھا واإلبالغ عنھا من خالل نظام اتصال سریع وفعال یربط الدولة   أنشطة
 .التنفیذ ومنظمات الصحة الدولیة األخرى بوحدة دعم

 
األحداث   في ذلك  : لتبادل مراقبة األمراض المعدیة بماالصحةتطویر نظام المراقبة والترصد مع وزاره   .5

الشفافیة    التي قد تشیر إلى النشاط اإلرھابي واإلبالغ عن األحداث اإلرھابیة المشتبھ بھا كطریقة لتعزیز
الب العوامل  من  الصادرات  على  الرقابة  ولتعزیز  أنشطتھا  عن  اإلبالغ  االستخدام في  ذات    یولوجیة 

 المزدوج والمعدات والتكنولوجیات ذات الصلة كما یلي:
 

كإدراج اللوائح القانونیة االتفاقیة  من    والرابعةاتخذت دولة قطر تدابیر مختلفة لتنفیذ المادة األولى  •
  لیة األسترا  المجموعةقائمھ    تحت   ةیولوجي للمواد البیولوجیة المدرجب   وخلق رمز  لللتبادل أو النق

 . وفقا للقانون الوطني لحظر األسلحة البیولوجیة
اللجنة الوطنیة لحظر األسلحة • التراخیص تحت اشراف  لتصدیر واستیراد العوامل   تطویر نظام 

ترخیص ال یجوز آلي طرف استیراد مزدوج في قائمة المراقبة. دون  البیولوجیة ذات االستخدام ال 
 ة. لھذه العوامل البیولوجیة والمعدات ذات الص

 
  :شكلت اللجنة الوطنیة لحظر األسلحة فریقا وطنیا من المتخصصین لالستجابة   التأھب وإدارة األزمات .6

البیولوجیة   الھجمات  وقائیة ضد  تدابیر  اتخاذ  من خالل  الوطني  المستوى  على  البیولوجیة  للكوارث 
اضافھ الى ذلك تم التعاون مع وحدة منع اإلرھاب البیولوجي    ،الرد على اإلرھاب البیولوجي  وكیفیة 

من برنامج  باإلنتربول  تطبیق  وفقا  biosafe(   خالل  تبادل    االتفاقیةمن    العاشرة  للمادة)  الى  یھدف 
من الھجمات البیولوجیة و تطویر فریق وطني للسالمة البیولوجیة یمثل جمیع    الخبرات بشأن الوقایة

وش الحكومیة  االستجابة    بھالقطاعات  خدمة  لتقدیم  البیولوجیة  العوامل  مع  تتعامل  التي  الحكومیة 
 .للطوارئ ألي فرد أو ضحایا الكوارث 

 
  ، وتنفیذا للمادة العاشرة من االتفاقیة فإن دولة قطر تتابع من مجال التقدم في العلوم والتكنولوجیا  في .7

الع التطورات  واألكادیمیة  واالحیائیة  الطبیة  مؤسساتھا  باالتفاقیة  خالل  الصلة  ذات  التكنولوجیة  لمیة 
والرعایة    وتقدم الدولي    لألبحاث الدعم  والتكنولوجي  العلمي  التعاون  وتشجع  التطبیقیة،  البیولوجیة 

 .المعلومات في المجال البیولوجي من خالل حضور المؤتمرات والورش العلمیة السلمي وتبادل
 

العاشرة في    المساعدة مع التركیز بشكل خاص على تنفیذ المادةتؤید دولھ قطر استمرار التركیز على التعاون و
البیولوجیة  التاسعنتائج المؤتمر االستعراضي   المؤتمر فرصھ    كما ترى دولھ قطر ان ھذا  .التفاقیة األسلحة 

الحیویة إلى والتكنولوجیا    لتحقیق نتیجة تعزز أمننا الدولي في وقت نرى فیھ تقدم سریع ومذھل في علوم الحیاة
یجب أن نعمل معا لضمان أن تظل  ،  جانب المخاوف المتزایدة بشأن تھدید اإلرھاب البیولوجي أكثر من السابق

 . اتفاقیتنا جاھزة لمواجھة التحدیات مستقبال
 

 ،، شكرا 
 
 
 


