
 

 

 

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس ا��سلحة البيولوجية والتكسينية: 
� مجا�� العلوم والتكنولوجيا*

�تبة ع
 التقدم  ا��ثار الم��

� وارسو بهدف 
� ا�تفاقية،  ُعقد خ�ل شهر أيلول 2015 اجتماع  �

� الثامن للدول ا��طراف  �
� إطار التحض�� للمؤتمر ا�ستعرا��

� 

تحديد اتجاهات العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة باتفاقية حظر ا��سلحة البيولوجية والتكسينية. وقد سّجل المؤتمر أربع 

، وتوّصل إ§ عدد من النتائج الشاملة. �
قضايا ذات صلة بالمؤتمر ا�ستعرا��

توّصل المؤتمر إ§ النتائج التالية: 

� السابع، تداعت الحواجز التكنولوجية الماثلة أمام 
• منذ المؤتمر ا�ستعرا��

تطورات  ثمة  وليس  ملحوظ.  بشكل  البيولوجية  ا��سلحة  واستعمال  حيازة 

إضافية من شأنها خلق أنشطة حديثة غ�� متوافقة مع أهداف وغايات اتفاقية 

حظر ا��سلحة البيولوجية.

طريق  عن  أو  المعاهدة  تغطيها  أن  يمكن   � تطورات  ثمة  ليس  كذلك،   •

تفاهمات تكميلية إضافية، ولكن

• ما زالت ·عة تقّدم العلوم الحياتية والتكنولوجيا، ونسبة تقارب التخصصات 

 �
�آخذة بالتسارع. وهذا من شأنه رفع احتمالية حدوث مثل هذه التطورات 

المستقبل المنظور.

• من الممكن مناقشة مثل هذه المشك¾ت المحتملة وأية استجابات م¾ئمة قبل 

� التاسع. 
المؤتمر ا�ستعرا��

بحيث  العالم  أرجاء  جميع   �
� البيولوجية  التكنولوجيا  أهمية  تزايدت  لقد   •

أصبحت هدفاً محتم¾ً ل¾�سلحة البيولوجية.

 �
�Äال القائمة   � �Åوالقوان المعاهدات  تتناولها  لم  مخاطر  أيه  استط¾ع  ينبغي   •

نة  ات أو المواد المق�� � ر بالمعدات أو التجه�� �Èتُلحق ال �
�Äتعالج ا��سلحة ال

با�قتصاد البيولوجي. 

ويج ��هداف وغايات اتفاقية  ورة متنامية للتثقيف والتوعية بهدف ال�� �Ì ثمة •

حظر ا��سلحة البيولوجية داخل المجتمع العلمي.

تتطور العلوم البيولوجية بمعدل غ�� مسبوق

تشهد علوم الحياة والتقنية البيولوجية نمواً متسارعاً من حيث ·عة التقّدم 

مراكز   � �Åب ابط  وال�� المعارف   �
� ايداً  � م�� انتشاراً  العالم  يشهد  كما  والحجم. 

 Îمواقع جغرافية أك� �
�ات  Ðالعديد منها "فرضية". وتعمل المخت� �

�Äالمعرفة وال

� مختلف قطاعات مجتمعاتنا.
�تنوعاً و

 

*تنويه: يحتوي هذا التقرير ع
 مصطلحات علمية وتقنية قد � تكون مألوفة للقراء أو تختلف ترجمتها باخت¾ف البلد. وعليه، فقد حرصنا ع
 أن تكون ترجمتها استناداً إ� 

� المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
�المصطلحات ا��ك�Î استخداما 

كاديميات العلوم الشبكة العالمية ��

 Ðأك� � إنÓ طبيعة علوم الحياة والتقنية البيولوجية آخذة  بالتطور ولكن مع ترك��

نتاج المرن. ولم يسبق أن  Õالبيولوجية، وا� ع
 التصميم المنطقي، والهندسة 

كانت عملية ا�نتقال من "الفكرة" إ� "التطبيق" أك�Î بساطة، ُمطلقة بذلك عنان 

تبعات   �
تُم أجمع  العوامل  هذه  ولكن  نجاز.  Õا� تحقيق   
ع إضافية  قدرات 

إيجابية وسلبية ع
 اتفاقية حظر ا��سلحة البيولوجية.

وينبغي أن تواصل اتفاقية حظر ا��سلحة البيولوجية متابعة هذه التطورات

هذه  مثل  استخدام  عدم  تكفل  أن  دائماً  ل¾تفاقية  ينبغي  السبب،  ولهذا 

� أنشطة محظورة، بينما تُيÙّ استخدامها ��غراض سلمية. وبوسعها 
�التطورات 

تحقيق ذلك عن طريق وضع آلية فعالة ودائمة، ورفدها بالموارد ال¾زمة بهدف:

التطورات  استعراض  طريق  عن  عليها  ا�Õجابة  يمكن  متخصصة  أسئلة  وضع   •

العلمية والتكنولوجية بشكل مستمر.

� تتسق مع هذه ا��سئلة. 
�Äمكانيات العلمية والفنية الحالية ال Õتحديد ا� •

• دراسة أثر هذه التطورات حسب سياق اتفاقية حظر ا��سلحة البيولوجية.

• صياغة قرارات مدروسة بشأن أية إجراءات إضافية قد تلزم.

إنÓ رفد ا�تفاقية بنهج لتقييم مخاطر التطورات العلمية من شأنه أن يساعد 

� هذه العملية. 
�جداً 

لقد تعززت القدرة العالمية عµ اكتشاف ا��مراض ومعالجتها

 �
� تحققت منذ المؤتمر ا�ستعرا��

�Äيجابية للتطورات وال Õتكمن إحدى النتائج ا�

� التحسن الملحوظ الذي طرأ ع
 قدرتنا الجماعية ع
 مكافحة ا��مراض، 
�السابع، 

 �
�� بشكل طبيعي أم نتيجة عمل كيدي. و

ÎÝف النظر عن حدوث التفÈب



� ينبغي التغلب ع
 ما تبقى من الحواجز اللوجستية وا�قتصادية والفنية،  �Åح

� نظام 
�مكان حالياً تجميع قدرات العمل المتناثرة  Õحظ المؤتمر أنه أصبح با��

� العالمية أو المحلية.
ÎÝمتكامل ولكن واسع ا�نتشار لمجابهة حا�ت التف

 

اوح حجم هذا النظام من ا�ستجابة ل¾حتياجات المحلية ولغاية  ويمكن أن ي��

متواليات  حول  (مث¾ً  البيانات  تبادل  من  تُمّكن  هيكلية  وجود   Óإن منها.  الدولية 

لها  ا�ستجابة  تسهيل  شأنه  من  وكفاءة  فاعلية   Îأك� بشكل  ا��مراض)  مسببات 

� الوقت الذي تنضج 
�بÙعة وفعالية. تظهر فرص الطفرات التكنولوجية عادة 

تصا�ت. وعندها تستطيع  Õأنظمة ا� �
�ات والمعرفة الفنية، كما حدث  Ðفيه الخ�

 �
� الموجودة  تلك  تضاهي   �

�Äال والقدرات  الفرص  إ�  الوصول  النامية  الدول 

 . �Äالدول المتقدمة، إن لم تتفوق عليها ح

إنÓ تنامي "رقمنة" بيانات الُمسببات المرضية يُمّكن المرافق المركزية من تحديد 

العوامل الُمعدية وتصنيفها، مما يُيÙ تطوير تداب�� مضادة واستعمال "تقنيات 

. نفذت دول متقدمة ونامية هذا المفهوم  �
ÎÝموقع التف �

�التشخيص الُموزÓعة" 

جزئياً. وقد نّوه المؤتمر إ� الحاجة الماسة لوجود مجموعات شاملة بشأن بيانات 

خط أساس وبيانات مرجعية بشأن الُمسببات المرضية. ويمكن استعمال "ا��دلة 

� حدوث نÎÙ كيدي لهذه 
�الرابط عند ا�شتباه  � تحديد 

�الجنائية الميكروبية" 

العوامل المرضية.

مكان تطوير اللقاحات وا��دوية أ·ع من أي وقت  Õأصبح با� ، �Ìالوقت الحا �
�

� ا��مراض 
ÎÝنتاج عن طريق اكتشاف حا�ت تف Õات ا� . حيث يمكن تقليل ف�� �æم

وتشخيصها بÙعة. فقد تم تبسيط عمليات تصميم واختبار اللقاحات وا��دوية 

تكنولوجية  وبرمجيات  نمذجة  وأدوات  مهنية  تقنيات  باستخدام  وترشيدها 

محسنة، مع أنÓ توف�� قدرات البيولوجيا الحاسوبية ما زال صعباً. 

نتاج الرئيسية إ� مصادر خارجية قد حّد من الحاجة إ� بنية  Õإسناد خطوات ا� Óإن

� ينبغي أن تقطعها المنتجات 
�Äنتاج اللقاح، ومن المسافات ال Õ� تحتية متخصصة

من أجل الوصول إ� موقع ا�ستخدام. لقد بات من ا��بسط وا��·ع وا��رخص 

نتاج إ� صناعة مستقلة. فالمعدات ذات ا�ستخدام الواحد  Õتحويل عمليات ا�

نتاج. ولكن  Õتستغرقها دورة ا� �
�Äة ال نتاج النموذجي تختÈ من الف�� Õوتقنيات ا�

المشك¾ت الرقابية أو 

وا��دوية  التشخيص  لتقنيات  والمصاحبة  القانونية  بالمسؤولية  المتعلقة  تلك 

واللقاحات خ¾ل حا�ت الطوارئ الصحية ما زالت تحد من احتمالية التقّدم، 

وهي مشكلة ينبغي معالجتها. 

ة كذلك من تطوير ا��سلحة البيولوجية لقد سهلت التطورات ا��خ��

برنامج  خطوات  من  تقريباً  خطوة  كل   Ùتُي أن  الحديثة  التطورات  شأن  من 

� السابع، تداعت الحواجز التقنية 
ا��سلحة البيولوجية. ومنذ المؤتمر ا�ستعرا��

فتئت  ما  ملحوظ.  بشكل  واستخدامها  البيولوجية  ا��سلحة  حيازة  أمام  الماثلة 

الُنهج الحديثة والتقليدية تُوفر فرص الحصول ع
 عامل بيولوجي من الطبيعة. 

التقليدية  العوامل  تخليق  لعملية  المصاحبة  أحياناً)  (الَمهولة  التحديات   Óإن

وتطوير عوامل جديدة قد تم التغلب عليها عن طريق نقل الجينات واستخدام 

أساليب هندسة التخليق البيولوجي ا��خرى. 

 

وهي  معينة،  ��غراض  بسهولة  تحسينها  يُتيح  البيولوجية  العوامل  تعديل   Óإن

 �
�Äال التطورات  ت  غ�� لقد  بيولوجي.  س¾ح  تطوير   �

� استغ¾لها  يمكن  إمكانية 

نتاج، فباتت عملية تطوير س¾ح  Õنتاج من معالم ا� Õتشهدها تقنيات التوسع وا�

بيولوجي � تحتاج إ� لمساحة ووقت أقل، مما ضيق من إمكانية منعها. 

ورغم إنÓ هذه ا�تجاهات قد ضاءلت من الحاجة للتكديس، فإن ا�نتشار (مثل 

ا��سلحة  لتخزين  ال¾زمة  المساحة  من  فعلياً  قلل  قد  التجفيد)   
ع القدرة 

 �
�Äالبيولوجية. كما أصبح انتاج العامل البيولوجي حالياً أسهل نظراً للتطورات ال

��نماط  المتقدمة  والنمذجة  النانوية  الجسيمات  مثل  عديدة  مجا�ت  تشهدها 

الن�Î باستخدام أساليب بيولوجيا الَحَيوائيات. 

� مقدمة القدرات الحالية، فعملية الحصول 
�تُعت�Ð العديد من هذه التطورات 

هذه  استغ¾ل   Óإن ومعقدة.  مكلفة  عملية   Ðتعت� ها  ÎÙن إعادة  واتقان  عليها 

� يومنا الحا�Ì إ� موارد � تمتلكها إ� 
�التطورات ��غراض محظورة قد يحتاج 

ورة  �Ì 
� المستقبل مما يستدعي التأكيد ع
�الدول، ولكنÓ هذا الوضع قد يتغ�� 

العلوم  مجا��   �
� الصلة  ذات  التطورات  مراجعة  إ�  الرامية  الجهود  إدامة 

والتكنولوجيا.

شكر وتقدير

يطانية  Ðال� والكومنولث  الخارجية  الدعم من وزارة  وع  ÎÙالم تلقى هذا 
الملكية،  للجمعية  اتيجي  ا�س�� نامج  Ðال� صندوق  منحة  بموجب 
والمفاهيم  ا��نظمة  بشأن  العليا  للدراسات  البحرية  الكلية  وع  ÎÙولم
المنحة  بواسطة   (PASCC) الشامل  الدمار  أسلحة  لمكافحة  المتقدمة 
 �

� الوطنية  العلوم  ��كاديمية  الُمقدمة   (N00244-15-1-0039) رقم 
الشبكة   :(IAP) ا��مراض  لعلم  الدولية  وا��كاديمية  المتحدة،  الو�يات 
يوثق  كسجل  الملخص  هذا  ُصّمم  لقد  العلوم.  ��كاديميات  العالمية 
ة  الف�� خ¾ل  المنعقدة  الدولية  الورشة  خ¾ل  نوقشت   �

�Äال المشك¾ت 
والتكنولوجيا  العلوم  مجا��   �

� التطورات  حول   2015 أيلول   13-15
وأثرها ع
 اتفاقية حظر ا��سلحة البيولوجية والتكسينية. 

 �
�Äال التنظيمية  واللجنة   ، � �Åالمؤلف آراء  عن   Ðتُع� المذكورة  ا��راء   Óإن

ورة  �Èبال تُمثل  و�  الملكية،  والجمعية  البيولوجي  ا��من  كادر  يساندها 
وع،  ÎÙورشة العمل، أو المنظمات الداعمة للم �

� � �Åإجماع آراء المشارك
لعلم  الدولية  ا��كاديمية  تُشكل   �

�Äال  107 الـ  العلوم  أكاديميات  أو 
 �

�Äيع  � منظمات  أو  تجارية  ممارسات  أو  أسماء  ذكر   Óأن كما  ا��مراض. 
� الو�يات المتحدة أو المملكة المتحدة 

�Äضمناً إقرارها من جانب حكوم
البيولوجي  ا��من  برنامج  ُكلف  لقد  الراعية.  الجهات  من  هما  غ��

(Biosecure) بإنتاج المسودات ا��ولية.

iapbwg.pan.pl


