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سجل المؤتمر أربع
تحديد اتجاهات العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة باتفاقية حظر االسلحة البيولوجية والتكسينية .وقد ّ

وتوصل إىل عدد من النتائج الشاملة.
اىصّ ،
قضايا ذات صلة بالمؤتمر االستعر 
توصل المؤتمر إىل النتائج التالية:
ّ
• منذ المؤتمر االستعر 
اىص السابع ،تداعت الحواجز التكنولوجية الماثلة أمام

حيازة واستعمال 
االسلحة البيولوجية بشكل ملحوظ .وليس ثمة تطورات
إضافية من شأنها خلق أنشطة حديثة غرى متوافقة مع أهداف وغايات اتفاقية
حظر 
االسلحة البيولوجية.

إن طبيعة علوم الحياة والتقنية البيولوجية آخذة بالتطور ولكن مع  
أكرى
تركرى Ð
َّ
واالنتاج المرن .ولم يسبق أن
عىل التصميم المنطقي ،والهندسة البيولوجيةÕ ،
كانت عملية االنتقال من "الفكرة" إىل "التطبيق" Î
أكرى بساطةُ ،مطلقة بذلك عنان
مىل تبعات
قدرات إضافية عىل تحقيق Õ
االنجاز .ولكن هذه العوامل أجمع تُ 

إيجابية وسلبية عىل اتفاقية حظر االسلحة البيولوجية.

• كذلك ،ليس ثمة تطورات ال يمكن أن تغطيها المعاهدة أو عن طريق
تفاهمات تكميلية إضافية ،ولكن

وينبغي أن تواصل اتفاقية حظر 
االسلحة البيولوجية متابعة هذه التطورات
ولهذا السبب ،ينبغي لالتفاقية دائماً أن تكفل عدم استخدام مثل هذه

يرس استخدامها الغراض سلمية .وبوسعها
التطورات ىڡ أنشطة محظورة ،بينما تُ ّ
تحقيق ذلك عن طريق وضع آلية فعالة ودائمة ،ورفدها بالموارد الالزمة بهدف:

• من الممكن مناقشة مثل هذه المشكالت المحتملة وأية استجابات مالئمة قبل

اىص التاسع.
المؤتمر االستعر 
• لقد تزايدت أهمية التكنولوجيا البيولوجية  ىڡ جميع أرجاء العالم بحيث
أصبحت هدفاً محتمال 
لالسلحة البيولوجية.
ً


الىى
• ينبغي استطالع أيه مخاطر لم تتناولها المعاهدات
والقوانںى القائمة 

الىى تُلحق 



التجهرىات أو المواد المقرىنة
الرصر بالمعدات أو

تعالج االسلحة 
باالقتصاد البيولوجي.
• ثمة رصورة متنامية للتثقيف والتوعية بهدف 
الرىويج الهداف وغايات اتفاقية
حظر 
االسلحة البيولوجية داخل المجتمع العلمي.

االجابة عليها عن طريق استعراض التطورات
• وضع أسئلة متخصصة يمكن Õ
العلمية والتكنولوجية بشكل مستمر.
الىى تتسق مع هذه 

االسئلة.
• تحديد Õ
االمكانيات العلمية والفنية الحالية 
• دراسة أثر هذه التطورات حسب سياق اتفاقية حظر 
االسلحة البيولوجية.

تقدم العلوم الحياتية والتكنولوجيا ،ونسبة تقارب التخصصات
• ما زالت رسعة ّ
آخذة بالتسارع .وهذا من شأنه رفع احتمالية حدوث مثل هذه التطورات ىڡ

المستقبل المنظور.

تتطور العلوم البيولوجية بمعدل غرى مسبوق
التقدم
تشهد علوم الحياة والتقنية البيولوجية نمواً متسارعاً من حيث رسعة ّ
مرىايداً ىڡ المعارف 
والرىابط  
والحجم .كما يشهد العالم انتشاراً  
بںى مراكز

المخترىات ىڡ مواقع جغرافية Î

أكرى
والىى العديد منها "فرضية" .وتعمل
Ð

المعرفة 

وىڡ مختلف قطاعات مجتمعاتنا.
تنوعاً 

• صياغة قرارات مدروسة بشأن أية إجراءات إضافية قد تلزم.
إن رفد االتفاقية بنهج لتقييم مخاطر التطورات العلمية من شأنه أن يساعد
َّ

جداً ىڡ هذه العملية.
لقد تعززت القدرة العالمية عىل اكتشاف 
االمراض ومعالجتها


اىص
والىى تحققت منذ المؤتمر االستعر 
تكمن إحدى النتائج Õااليجابية للتطورات 
السابع ،ىڡ التحسن الملحوظ الذي طرأ عىل قدرتنا الجماعية عىل مكافحة 
االمراض،

التفىس بشكل طبيعي أم نتيجة عمل كيدي .
Î
وىڡ
حدوث
عن
النظر
برصف



*تنويه :يحتوي هذا التقرير عىل مصطلحات علمية وتقنية قد ال تكون مألوفة للقراء أو تختلف ترجمتها باختالف البلد .وعليه ،فقد حرصنا عىل أن تكون ترجمتها استناداً إىل
المصطلحات 
اال Îكرى استخداما  ىڡ المؤتمرات الدولية ذات الصلة.


حںى ينبغي التغلب عىل ما تبقى من الحواجز اللوجستية واالقتصادية والفنية،
باالمكان حالياً تجميع قدرات العمل المتناثرة  ىڡ نظام
الحظ المؤتمر أنه أصبح Õ
Î
التفىس العالمية أو المحلية.
متكامل ولكن واسع االنتشار لمجابهة حاالت


تلك المتعلقة بالمسؤولية القانونية والمصاحبة لتقنيات التشخيص 
واالدوية
التقدم،
واللقاحات خالل حاالت الطوارئ الصحية ما زالت تحد من احتمالية ّ
وهي مشكلة ينبغي معالجتها.

ويمكن أن يرىاوح حجم هذا النظام من االستجابة لالحتياجات المحلية ولغاية
إن وجود هيكلية تُمكّن من تبادل البيانات )مثال ً حول متواليات
الدولية منهاَّ .
مسببات 
Î
االمراض( بشكل أكرى فاعلية وكفاءة من شأنه تسهيل االستجابة لها
برسعة وفعالية .تظهر فرص الطفرات التكنولوجية عادة  ىڡ الوقت الذي تنضج

االتصاالت .وعندها تستطيع
الخرىات والمعرفة الفنية ،كما حدث ىڡ أنظمة Õ
فيه Ð
الىى تضاهي تلك الموجودة ىڡ
الدول النامية الوصول إىل الفرص والقدرات 


الدول المتقدمة ،إن لم تتفوق عليها 
حىى .

االخرىة كذلك من تطوير 

االسلحة البيولوجية
لقد سهلت التطورات 
من شأن التطورات الحديثة أن تُيرس كل خطوة تقريباً من خطوات برنامج


اىص السابع ،تداعت الحواجز التقنية
االسلحة البيولوجية .ومنذ المؤتمر االستعر 
الماثلة أمام حيازة 
االسلحة البيولوجية واستخدامها بشكل ملحوظ .ما فتئت
ال ُنهج الحديثة والتقليدية تُوفر فرص الحصول عىل عامل بيولوجي من الطبيعة.
)المهولة أحياناً( المصاحبة لعملية تخليق العوامل التقليدية
َّ
إن التحديات َ
وتطوير عوامل جديدة قد تم التغلب عليها عن طريق نقل الجينات واستخدام
أساليب هندسة التخليق البيولوجي 
االخرى.

المسببات المرضية يُمكّن المرافق المركزية من تحديد
َّ
إن تنامي "رقمنة" بيانات ُ
تدابرى مضادة واستعمال "تقنيات
المعدية وتصنيفها ،مما يُيرس تطوير 
العوامل ُ

Î
التفىس  .نفذت دول متقدمة ونامية هذا المفهوم
وزعة" ىڡ موقع
الم َّ
التشخيص ُ

جزئياً .وقد ّنوه المؤتمر إىل الحاجة الماسة لوجود مجموعات شاملة بشأن بيانات
خط أساس وبيانات مرجعية بشأن المسببات المرضية .ويمكن استعمال 
"االدلة
ُ
الجنائية الميكروبية"  ىڡ تحديد الرابط عند االشتباه  ىڡ حدوث Îنرس كيدي لهذه
العوامل المرضية.
الحارص ،أصبح باالمكان تطوير اللقاحات 
ىڡ الوقت 
واالدوية أرسع من أي وقت
Õ

تفىس 

مىص .حيث يمكن تقليل 
االنتاج عن طريق اكتشاف حاالت Î
االمراض
ات
فرى
Õ

وتشخيصها برسعة .فقد تم تبسيط عمليات تصميم واختبار اللقاحات 
واالدوية
وترشيدها باستخدام تقنيات مهنية وأدوات نمذجة وبرمجيات تكنولوجية
توفرى قدرات البيولوجيا الحاسوبية ما زال صعباً.
أن 
محسنة ،مع َّ
حد من الحاجة إىل بنية
إن إسناد خطوات Õ
االنتاج الرئيسية إىل مصادر خارجية قد ّ
َّ

الىى ينبغي أن تقطعها المنتجات
تحتية متخصصة Õالنتاج اللقاح ،ومن المسافات 



من أجل الوصول إىل موقع االستخدام .لقد بات من االبسط واالرسع واالرخص
االنتاج إىل صناعة مستقلة .فالمعدات ذات االستخدام الواحد
تحويل عمليات Õ


االنتاج .ولكن
الىى تستغرقها دورة Õ
وتقنيات Õ
االنتاج النموذجي تخترص من الفرىة 
المشكالت الرقابية أو

شكر وتقدير

تلقى هذا Î
الرىيطانية
المرسوع الدعم من وزارة الخارجية والكومنولث Ð

الرىنامج االسرىاتيجي للجمعية الملكية،
بموجب منحة صندوق Ð

Î
ولمرسوع الكلية البحرية للدراسات العليا بشأن االنظمة والمفاهيم
المتقدمة لمكافحة أسلحة الدمار الشامل ) (PASCCبواسطة المنحة
المقدمة الكاديمية العلوم الوطنية  ىڡ
رقم )ُ (N00244-15-1-0039

الواليات المتحدة ،
واالكاديمية الدولية لعلم االمراض ) :(IAPالشبكة
العالمية الكاديميات العلوم .لقد ُص ّمم هذا الملخص كسجل يوثق

الىى نوقشت خالل الورشة الدولية المنعقدة خالل 
الفرىة
المشكالت 

مجاىل العلوم والتكنولوجيا
 13-15أيلول  2015حول التطورات ىڡ

وأثرها عىل اتفاقية حظر 
االسلحة البيولوجية والتكسينية.

إن تعديل العوامل البيولوجية يُتيح تحسينها بسهولة الغراض معينة ،وهي
َّ
إمكانية يمكن استغاللها ىڡ تطوير سالح بيولوجي .لقد غرىت التطورات الىى


االنتاج ،فباتت عملية تطوير سالح
واالنتاج من معالم Õ
تشهدها تقنيات التوسع Õ
بيولوجي ال تحتاج إال لمساحة ووقت أقل ،مما ضيق من إمكانية منعها.
إن هذه االتجاهات قد ضاءلت من الحاجة للتكديس ،فإن االنتشار )مثل
ورغم َّ

القدرة عىل التجفيد( قد قلل فعلياً من المساحة الالزمة لتخزين االسلحة

الىى
البيولوجية .كما أصبح انتاج العامل البيولوجي حالياً أسهل نظراً للتطورات 
تشهدها مجاالت عديدة مثل الجسيمات النانوية والنمذجة المتقدمة النماط
Î
الح َيوائيات.
النرى باستخدام أساليب بيولوجيا َ
عترى العديد من هذه التطورات  ىڡ مقدمة القدرات الحالية ،فعملية الحصول
تُ Ð
Î
إن استغالل هذه
عليها واتقان إعادة نرسها Ð
تعترى عملية مكلفة ومعقدةَّ .


التطورات الغراض محظورة قد يحتاج ىڡ يومنا الحارص إىل موارد ال تمتلكها إال
يتغرى  ىڡ المستقبل مما يستدعي التأكيد عىل رصورة
ولكن هذا الوضع قد 
الدولَّ ،

مجاىل العلوم
إدامة الجهود الرامية إىل مراجعة التطورات ذات الصلة ىڡ

والتكنولوجيا.




الىى
عرى عن آراء
إن االراء المذكورة تُ Ð
َّ
المؤلفںى ،واللجنة التنظيمية 
يساندها كادر 
االمن البيولوجي والجمعية الملكية ،وال تُمثل 
بالرصورة

المشاركںى  ىڡ ورشة العمل ،أو المنظمات الداعمة Î
للمرسوع،
إجماع آراء


الىى تُشكل االكاديمية الدولية لعلم
أو  أكاديميات العلوم الـ  107
أن ذكر أسماء أو ممارسات تجارية أو منظمات ال 
يعىى
االمراض .كما َّ


حكومىى الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة
ضمناً إقرارها من جانب
غرىهما من الجهات الراعية .لقد كُلف برنامج 
االمن البيولوجي

) (Biosecureبإنتاج المسودات 
االولية.
iapbwg.pan.pl

