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

 
 االتفاقیة بموجب  العاشرة المادةامتثال دولة قطر بتنفیذ عن   ةمعلومات أساسی   وثیقة

 
 
الخصوص  وعلى وجھ البیولوجیة،ن دولة قطر ملتزمة بالوفاء بجمیع التزاماتھا بموجب اتفاقیة األسلحة إ •

 . تولي أھمیة كبیرة للتنفیذ الكامل والفعال للمادة العاشرة من االتفاقیة
االمتثال  جزء ال یتجزأ وأساسي من كللمادة العاشرة  يوغیر التمییزتؤید دولة قطر التنفیذ الكامل والفعال  •

  بشأن المادة العاشرة المقدمة في المؤتمر االستعراضي الثامن   وتؤید اقتراح حركة عدم االنحیاز  ،لالتفاقیة
(BWC/CONF.VIII/WP.23) . 

بشكل    دولة قطر بتحسین قدراتھا في مجال العلوم البیولوجیة والتكنولوجیا لألغراض السلمیة وتركزقامت   •
األطراف   دولالیتفق مع المادة العاشرة التي تجسد التزام  المجال، وھذا كبیر على التعاون الدولي في ھذا

 . بالشراكة والمساعدة وتبادل المعلومات والتبادل وتطویر نتائج مفیدة للطرفین
 

  :فیما یلي نظرة عامة على تنفیذ دولة قطر للمادة العاشرة
 

 قطر لدیھا برامج . دولة  كبیر من البلداندولة قطر لدیھا تعاون مكثف في قطاع الصحة والطب مع عدد   •
ومكافحتھا.   لتطویر تقنیات مراقبة األمراض وتشخیصھا  العالمیة  الصحیةتعاونیة جاریة مع المنظمات  

المعدیة بوزارة    قام مركز التحكم لإلمراض   19-وفي ضوء انتشار االمراض المعدیة كمرض كوفید 
ومعالجة مثل ھذه    جعة الوضع الوباني في دولة قطر الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة بمرا

 . الحاالت المرضیة الطارئة وتقدیم التوصیات إلجراءات االستجابة والترصد 
 
السالح   عز دولة قطر المعلومات ذات العالقة في تقاریر بناء الثقة الى مكتب األمم المتحدة لشؤون نتقدم   •

 . سنویا
 

بین  تؤید   • التعاون  تعزیز  قطر  البیولوجیة دولة  العوامل  الستخدام  الصلة  ذات  الدولیة    المنظمات 
المعدیة،  دأبت دولة قطر على اإلبالغ بانتظام عن تفشي األمراض . لقد والتكسینات لألغراض السلمیة

عاودت الظھور    ولكن أیضا جمیع األمراض األخرى التي  ،لیس فقط تلك األمراض اإللزامیة لإلخطار
 ا. حدیث والجدیدة

 
واكتشاف    الشركاء الخبراء األجانب من أجل التقنیات المتقدمة لمراقبةع  ولة قطر إلى التعاون مسعت د  •

 . لإلنسان والحیوان وتشخیص األمراض شدیدة العدوى وكذلك العوامل التي یمكن أن تسبب األمراض 
 

 ، األخیرة  وات اللجنة الوطنیة لحظر األسلحة في دولة قطر العدید من الدورات التدریبیة في السنأقامت   •
 .األكادیمیة والجامعات والمدارس  ت الھیئاالى    باإلضافة من مختلف قطاعات الدولة الحكومیة  بمشاركة  

 
 لحظر األسلحة فریقا وطنیا من المتخصصینالوطنیة    شكلت اللجنة،  مجال التأھب وادارة األزمات في   •

اتخاذ  من خالل  الوطني  المستوى  على  البیولوجیة  للكوارث  الھجمات   لالستجابة  وقانیة ضد   تدابیر 



  تم التعاون مع وحدة منع اإلرھاب   ،ضافھ الى ذلكإ  ،البیولوجیة وكیفیة الرد على اإلرھاب البیولوجي
برنامج تطبیق  باإلنتربول من خالل  بشأنب (biosafe) البیولوجي  الخبرات  تبادل  الوقایة من   ھدف 

الحكومیة وشبھ الحكومیة   عات ا القط  لجیة یمثالھجمات البیولوجیة وتطویر فریق وطني للسالمة البیولو 
 . ألي فرد أو ضحایا الكوارث  البیولوجیة لتقدیم خدمة االستجابة للطواري لالتي تتعامل مع العوام

 
واألكادیمیة حیائیة  فإن دولة قطر تتابع من خالل مؤسساتھا الطبیة واإل ،  للمادة العاشرة من االتفاقیةتنفیذاً   •

والرعایة   الدعم  وتقدم  باالتفاقیة  الصلة  ذات  التكنولوجیة  العلمیة  البیولوجیة  لألبحاث  التطورات 
السلمي الدولي  والتكنولوجي  العلمي  التعاون  وتشجع  المع،  التطبیقیة،  المجال في  ت  ماو لوتبادل 

 ة.البیولوجي من خالل حضور المؤتمرات والورش العلمی
 

خالل وزارة   قطر مندولة  ، تم تنظیم عدد من البرامج التدریبیة في  ایتھن ووقصحة الحیوافي مجال   •
الحیوان  صحة  ل  جافارة بریطانیا وبحضور خبراء في مبالتعاون مع س  ،ووزارة البلدیة  ،الصحة العامة

 one health approach"  والنبات واالنسان تحت شعار
 

التبادالت الدولیة للعلوم والتكنولوجیــا ركیزة مھمة لتنفیذ المادة العاشرة، واقد اثبتت جائحة كورونا أن   •
صول على المعدات  بتسھیل التبادالت بما في ذلك الحھناك حاجة لمواصلة التعاون الدولي فیما یتعلق  

ل  للقاحات وزیارات من قب أو المواد والحصول على العینات التشخیصیة أو الوصول إلى األدویة وا
 والدولي.  يالعلماء لتدریب الباحثین في المجاالت العلمیة ذات االھتمام المشترك للمجتمع العلم

 
 

وفي الختام، نأمل أن یخرج ھذا المؤتمر برؤیة وتقدم في خطة العمل التي أوصى بھا المؤتمر االستعراضي  
باالتفاقیـــة، ونؤكد   للدول األطراف  السابقة  السنویة  الثامن لالتفاقیة، وما تاله من توصیات في االجتماعات 

 أجل إنجاح أعمال المؤتمر.  استعداد وفد بالدي المشارك في المؤتمر للعمل معكم منلسیادتكم 
 

 وشكراً،،،،
 


