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األسلحة البیولوجیة،  حظر  إشارة إلى االستعدادات للمؤتمر االستعراضي التاسع التفاقیة 
واستجابة    م،2022دیسمبر    16نوفمبر إلى    28والمقرر عقده في جنیف في الفترة من  

دول األطراف المساھمة اتفاقیة حظر األسلحة البیولوجیة من ال تنفیذ  لطلب وحدة دعم  
االمتثال ال المادتین  لبمعلومات حول  تنفیذ  االتفاقیة وعن  بموجب  من   10و  7تزاماتھا 

 وھي كاآلتي: االتفاقیة،
 

 Compliance by Kingdom of Saudi Arabia with their obligations 
under the Convention 

  امتثال المملكة العربیة السعودیة اللتزاماتھا بموجب االتفاقیة 
 

 
o   األسلحة البیولوجیة  حظر  من أوائل الدول الموقعة على اتفاقیةإن المملكة العربیة السعودیة،  

صادقت علیھا بعد شھر من  و   م،1972/ 12/5بعد یومین من فتح باب التوقیع تاریخ  وذلك  
)  8وتمت الموافقة علیھا بالمرسوم الملكي رقم (م/   ، م1972/ 24/5التوقیع علیھا وذلك تاریخ  

 .  ھـ2/1392/ 15تاریخ  
 
o نظام تنفیذ اتفاقیة حظر تطویر وإنتاج وتكدیس األسلحة البكتریولوجیة (البیولوجیة)    صدر  وقد

األسلحة   تلك  وتدمیر  رقم  والتوكسینیة  الوزراء  مجلس  تاریخ  98(قرار  ھـ،  1433/ 5/4) 
الئحة  ھـ، كما یوجد  1433/ 4/ 11) تاریخ  21رقم (م/   تمت المصادقة علیھ بالمرسوم الملكيو 

 تنفیذیة لھذا النظام تحت الدراسة. 
 
o   تنفیذ قواعد القانون الدولي وااللتزام باالتفاقیات الدولیة  بأن المملكة العربیة السعودیة تھتم

األسلحة  ر حظ تنفیذ اتفاقیة الوطنیة ل الھیئةنشأت  السیاق،. وفي ھذا ومواكبة المجتمع الدولي 
سمیت بالھیئة الوطنیة لتنفیذ  و البیولوجیة  األسلحة  ة ب متعلقیمیائیة ومن ثم أضیفت لھا مھام  الك

، وھي تعمل كجھة  الخارجیة ھي تابعة لوزارة  اتفاقیات حظر األسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة و 
لتعزیز التعاون والتشاور معھا،    ذات العالقةالدولیة    والھیئات اتصال وطنیة مع المنظمات
 القدرات الوطنیة وتأھیلھا.واالستفادة من خبراتھا لبناء 
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o   تنفیذ االتفاقیة إلدراكھا خطورة عالمیة  الجھود الدولیة نحو  المملكة العربیة السعودیة  تدعم

تفي  فھي    ،األسلحة البیولوجیة على السلم واألمن على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة
لوحدة دعم  السنویة المطلوبة منھا    بناء الثقة  تدابیر  وتقدم تقاریر  االتفاقیة،بالتزاماتھا في تنفیذ  

 االتفاقیة.  ذتنفی 
 
o  التشریعات الوطنیة بشكل دوري لتكون فعالة  تحدیث  على    المملكة العربیة السعودیة  تعمل

ومتوافقة مع ما نصت علیھ المعاھدات واالتفاقیات الدولیة وذلك لتعزیز الضمانات الالزمة  
لمواد وتوعیتھم بشأنھا، كما أوكلت مھام اإلشراف على لحمایة مواطنیھا من مخاطر ھذه ا

تنفیذ بنود ھذه االتفاقیة للھیئة الوطنیة لتنفیذ اتفاقیات حظر األسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة،  
نیة  الوط   الخطةوبالتعاون مع بقیة الجھات الحكومیة والشركات الصناعیة ذات العالقة، ومنھا  

حظر  التنفیذیة لنظام تنفیذ اتفاقیة    الالئحةتطویر    مشروع و لالستجابة للحوادث الجرثومیة،  
 . البیولوجیة األسلحة

 
o   تشارك المملكة العربیة السعودیة بشكل دوري مع المجتمع الدولي في المؤتمرات وورش

العمل المعنیة باألمن والسالمة البیولوجیة سواء بالتعاون مع المنظمات الدولیة أو اإلنتربول  
متخصصة  و   تعریفیة  دورات تدریبیة وورش عمل توعویةتقدم أو الدول األطراف. كما أنھا 

وضباط من  ومسؤولون  الورش أطباء  ھذه  ویشارك في    ،البیولوجیة الكیمیائیة و  األسلحةعن  
 ومھندسون وإخصائیون. مختلف أفرع القوات المسلحة ووزارات الدولة 

 

 

 

 

 

 


