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اتفاقية حظـراجتماع الدول األطراف يف
تكـديس األسـلحة وإنتاج و  استحداث

والتكـسينية) البيولوجية(البكتريولوجية  
 سلحةتدمري تلك األو

  ٢٠١٠اجتماع عام 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠-٦جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٦البند 
بناًء على  والتنسيق مع املنظمات ذات الصلة،      النظر يف تقدمي املساعدة     
 لألسلحة البيولوجية   م حالة االستخدام املزعو   طلب أية دولة طرف، يف    

مبراقبـة   الوطنية فيما يتعلق     سينية، مبا يف ذلك حتسني القدرات     أو التك 
  ونظم الصحة العامة ااألمراض وكشفها وتشخيصه

معلومات أساسية عن التطورات العلمية والتكنولوجية اليت قد تكـون              
  تقرير عن حلقة العمل الدولية املعقودة يف بيجني: ذات صلة باالتفاقية

  مقّدمة من وحدة دعم التنفيذ    

  موجز    
، ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٣أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٣١يف الفترة من      

تشارك الفريق املشترك بني األكادمييات املعين بالقضايا الدولية، واالحتاد الدويل للكيميـاء            
ألحياء اجملهرية، واألكادميية   البيولوجية والبيولوجيا اجلزئية، واالحتاد الدويل جلمعيات علوم ا       

الصينية للعلوم، واألكادمييات الوطنية للواليات املتحدة، يف استضافة حلقة العمل الدوليـة        
" اجتاهات العلم والتكنولوجيا فيما يتصل باتفاقية األسلحة البيولوجية والتكسينية        "املعنونة  

وأوسـاط أكادمييـة    وقد شاركت يف حلقة العمل وكاالت حكومية        . يف بيجني بالصني  
وركزت . ومؤسسات حبوث وشركات من القطاع اخلاص ومنظمات غري هادفة إىل الربح          

أوجه التقدم البيولوجي اليت ميكن إساءة      : حلقة العمل على موضوعني واسعي النطاق مها      
استخدامها لزيادة هتديد األسلحة البيولوجية؛ وأوجه التقدم يف كـشف هـذا التهديـد              

  .دة اليت ميكن أن حتسن جهود التصدي لهوالتدابري املضا
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  املنظمات الراعية  -أوالً   
الفريق املشترك بني األكادمييات املعين بالقضايا الدولية هو شـبكة عامليـة تـضم                -١

ويتمثـل اهلـدف    . ١٩٩٣األكادمييات العلمية يف خمتلف أحناء العامل، وقد بدأ عمله يف عام            
دة أعضائه من األكادمييات على العمل معاً إلسداء املشورة         الرئيسي للفريق املشترك يف مساع    

ويبدي الفريق  . للمواطنني واملسؤولني العامني بشأن اجلوانب العلمية للقضايا العاملية احلساسة        
. املشترك اهتماماً خاصاً مبساعدة األكادمييات الصغرية واليافعة على بلوغ هـذه األهـداف            

شئها الفريق املشترك عن طريق أنشطته النهوض مبكانة مجيع         وتتيح الروابط والشبكات اليت ين    
، ٢٠٠٤ويف عـام    . األكادمييات العلمية بني املواطنني وتعزيز نفوذها بني مقرري السياسات        

أنشأ اجمللس التنفيذي للفريق املشترك فريقاً عامالً معنياً باألمن البيولوجي لتنـسيق أنـشطة              
رئيس (م عضوية الفريق العامل أكادمييات كلٍ من بولندا         وتض. الفريق املشترك يف هذا اجملال    

ويعتقد الفريـق   . والصني وكوبا واململكة املتحدة ونيجرييا والواليات املتحدة      ) الفريق العامل 
املشترك وأعضاؤه من األكادمييات أن العلم واملعارف العلمية والتقدم العلمـي هـي جـزء               

كما يعتقدون أن املنهج العلمي     . عزيز رفاه البشر  أساسي من الثقافة البشرية وعنصر حيوي لت      
ويشكل هذان االعتقـادان  . ميكن أن يقدم الكثري يف املسعى الرامي إىل إنشاء جمتمعات عادلة   

ولذلك فإن الفريق املشترك ملتزم بإمساع صوت العلم        . ركيزة الفريق املشترك ومجيع أنشطته    
  .يف القضايا الفائقة األمهية ملستقبل البشرية

 اجلمعيـات املعنيـة     االحتاد الدويل للكيمياء البيولوجية والبيولوجيا اجلزئية     يضم  و  -٢
ورسالته هي حتقيق املزيد من التقدم يف       .  بلداً ٧٧بالكيمياء البيولوجية والبيولوجيا اجلزئية من      

. جمال علوم البيولوجيا اجلزئية عن طريق دعم النمو والتطور يف امليادين العلمية ذات الـصلة              
، وهو يسعى لتحقيق رسالته عن طريق التركيز على حتسني          ١٩٥٥وقد أنشئ االحتاد يف عام      

الكيمياء البيولوجية يف البلدان األقل منواً، وتعزيز التعاون الدويل، والنهوض مبعايري البحـث             
كما يركز  . والنقاش والتطبيق والنشر، والتوصل إىل معايري دولية للُنُهج والتسميات والرموز         

  . االحتاد على تعزيز القواعد والقيم واملعايري األخالقية للعلم املسؤول
، وهو يـسعى    ١٩٢٧يف عام   االحتاد الدويل جلمعيات علوم األحياء اجملهرية       وأنشئ    -٣

ولتشجيع التعاون الدويل يف هذا     . للنهوض بدراسة األحياء اجملهرية عن طريق التعاون الدويل       
الشروع يف البحوث الدولية وتيسريها وتنسيقها؛ وعلـى نـشر          اجملال، يساعد االحتاد على     

كما . النتائج عن طريق عقد املؤمترات الدولية؛ وميثل األحياء اجملهرية يف اجمللس الدويل للعلوم            
. يضم االحتاد ثالثة أقسام وست جلان دولية متخصصة ومثاين جلان دولية واحتادين دولـيني             

ة متتد من تصنيف الكائنات اجملهرية وتسميتها إىل أنشطة         وتضطلع هذه اهليئات بأنشطة متعدد    
ومن األنشطة الرئيسية لالحتاد الدويل تعزيز البحث املأمون واألخالقي يف          . التثقيف والتوعية 

. ميدان علوم األحياء اجملهرية، وال سيما يف جمايل األمن البيولوجي والـسالمة البيولوجيـة             
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مدونة سلوك ملنع إساءة استخدام املعـارف واملـوارد         ويشجع االحتاد أعضاءه على اعتماد      
  .العلمية، وذلك هبدف منع استخدام األسلحة البيولوجية ومحاية الصحة العامة

واألكادميية الصينية للعلوم هي املؤسسة األكادميية الوطنية الرائدة، وهي مركز حبوث             -٤
وقد أنشئت األكادميية يف عام     . جييركز على العلوم الطبيعية والتكنولوجيا والتطوير التكنولو      

، وتتمثل مهمتها يف إجراء البحوث املتعلقة بالعلوم التكنولوجية؛ ومـسح املـوارد             ١٩٤٩
الطبيعية يف الصني؛ واملساعدة يف اختاذ القرارات السياساتية عن طريق التزويـد بالبيانـات              

وتتطلع الرؤية  . يف الصني العلمية؛ وتدريب املوظفني؛ وتشجيع مشاريع التكنولوجيا املتقدمة        
 لتطوير صناعات التكنولوجيا املتقدمة املستقبلية لألكادميية إىل زيادة النهوض هبا لتصبح أساساً

  وطنيـاً   معهداً ٨٠، من إنشاء    ٢٠١٠وقد متكنت األكادميية بالفعل، حبلول عام       . يف الصني 
  . لتطوير التكنولوجيات اجلديدة واملبتكرةمكرساً

: ادمييات الوطنية للواليات املتحدة األمريكية من أربع منظمـات هـي    وتتألف األك   -٥
األكادميية الوطنية للعلوم، واألكادميية الوطنية للهندسة، ومعهد الطـب، واملركـز الـوطين             

وتركز األكادميية الوطنية للعلوم بشكل رئيسي على البحوث العلمية واهلندسـية،           . للبحوث
واألكادميية مطالبـة   . اليت ميكن استخدامها لتعزيز الرفاه العام     وحتديداً العلوم والتكنولوجيات    

كذلك بتقدمي املشورة إىل حكومة الواليات املتحدة بشأن املسائل العلميـة والتكنولوجيـة،             
      . شأهنا يف ذلك شأن األكادميية الوطنية للهندسة اليت تتكفل أيضاً برعايـة بـرامج اهلندسـة          

هو مكرس لتمحيص السياسات املتعلقة بالصحة العامة، وإسداء املشورة إىل          أما معهد الطب ف   
وميثل املركز الوطين للبحوث الوكالة التنفيذية الرئيسية اليت تعمل من . احلكومة يف هذا الصدد  

  . خالهلا األكادمييات الوطنية للعلوم واهلندسة

  حلقة عمل بيجني  -ثانياً   
األول التقدم احملرز يف علوم احلياة اليت ميكن إسـاءة          تناولت حلقة العمل يف يومها        -٦

وُصـنفت  . استخدامها لتطوير األسلحة البيولوجية القائمة أو لصنع أسلحة بيولوجية جديدة         
تصميم األسلحة وصنعها وإنتاجها، أو نشر هـذه        : جماالت التطوير ذات الصلة يف فئتني مها      

سـت للفئـة األوىل أدوات املعلوماتيـة        وقد تناولت اجللسات الـيت كُرّ     . األسلحة ونقلها 
واحلاسوب البيولوجية؛ وبيولوجيا الُنظم، والبيولوجيا االصطناعية، واملفاعالت البيولوجيـة         

، واألدوية املأشوبة، وما حتقق من تقدم يف        ، والنباتات املعدلة وراثياً   واحليوانات املعدلة وراثياً  
للفئة الثانية ُنظم الـرذاذ والبيولوجيـا       فيما استعرضت اجللسات املخصصة     . علم األعصاب 

  .اهلوائية، فضالً عن املكونات النانوية كناقالت هلذه األسلحة
وركزت حلقة العمل يف يومها الثاين على التطورات اليت ميكن أن حتد من جـدوى                 -٧

وتطرقت اجللسة األوىل املعنية بكشف هذه األسـلحة        . األسلحة البيولوجية أو ختفف أثرها    
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ما بعد التكنولوجيات الوراثية، والطـب الـشرعي   : دها ورصدها، إىل مواضيع مشلت    وحتدي
البيولوجي، واالجتاهات يف جمال أجهزة االستشعار البيولوجية، وتطوير أجهزة االستـشعار           

أما اجللسة  .  الواقع على أرض البيولوجية، ودراسة حالة عن تطبيق بعض هذه التكنولوجيات         
اللقاحـات والتـدابري الطبيـة    :  الدفاع والتدابري املضادة، فقد تناولتالثانية املكرسة ملسائل 

، وأوجه التقدم يف ميدان علم اجلراثيم واملراقبة البيولوجية؛ ورصد األوبئـة الناشـئة              املضادة
   .وتشخيصها جزيئياً، ومسائل األمن الزراعي

لكيفية اليت  وتضمنت حلقة العمل كذلك جلسة عن االتصاالت العلمية تطرقت إىل ا            -٨
نترنت عمليات التبادل العلمي، ومدى تأثري التكنولوجيا علـى التعـاون           اإلغّيرت هبا شبكة    

  .العلمي، ومفهوم التهديد البيولوجي
وختللت حلقة العمل جلستان فرعيتان لتعزيز النقاش بني املشاركني بـشأن كـل               -٩

اركني إىل عدة جمموعـات     ومت تقسيم املش  . موضوع من املوضوعني الرئيسيني حللقة العمل     
وركزت كل جمموعة على قائمة مشتركة من األسئلة        .  عضواً ٢٠تضم كل جمموعة منها حنو      

  ).انظر املرفق(

  نتائج حلقة العمل  - ثالثاً   
تعكف املنظمات الراعية على إعداد تقرير عن حلقة العمل يتيح تفاصيل عن اجملاالت       -١٠

سريكز التقرير على حتديد أوجـه التقـدم العلمـي          و. اليت ُدرست والنقاشات اليت أجريت    
ولن يتضمن التقرير . والتكنولوجي اليت ميكن أن تكون هلا صلة باالتفاقية، وانعكاساهتا احملتملة

وستشكل بعض االستنتاجات األولية حللقة العمل، اليت توصل إليها بعض  . توصيات سياساتية 
 ٨األربعـاء،   (ثناء اجتماع الدول األطـراف      املشاركني فيها، أساساً حلدث جانيب سُيعقد أ      

وسُيتاح تقرير حلقة العمل إىل الدول    ).  صباحاً ١٠ إىل   ٩، من   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
  .األطراف حال اكتماله وسيسهم يف التحضري للمؤمتر االستعراضي السابع
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  املرفق

  أسئلة اجللستني الفرعيتني    

   اخلبيث للتكنولوجياإمكانيات التطبيق: ١اجللسة الفرعية     
استناداً إىل احملاضرات واملناقشات اليت ختللت اجللسات العامة وإىل خربتكم            -١  

الشخصية، ما هي أهم التطورات العلمية والتكنولوجية اليت استجدت خالل األعوام اخلمسة            
رئيسية ، وما هي التطورات ال    ٤ و ٣ و ٢املاضية يف اجملاالت اليت نوقشت أثناء اجللسات العامة         

  احملتملة خالل األعوام اخلمسة القادمة؟
هل ُيحتمل أن تؤثر هذه التغريات على استحداث أو نشوء مفاهيم أو مواد               -٢  

  أو آلية نقل تتعلق باألسلحة التكنولوجية؟ وكيف ميكن التثبت من ذلك؟
  هل هناك صعوبات تقنية يتعني جتاوزها قبل اعتبار هذه التطورات باعث قلق؟  -٣  
مع استمرار التقدم احملرز يف هذه اجملاالت، كيف ميكن متابعة التطـورات              -٤  

املستقبلية وتقييمها فيما يتصل باحتمال استخدامها لصنع أو نـشر سـالح بيولـوجي أو               
  استخدامها يف جمايل الدفاع والتدابري املضادة؟

  إمكانيات التصدي لتهديد األسلحة البيولوجية: ٢اجللسة الفرعية     
ستناداً إىل احملاضرات واملناقشات اليت ختللت اجللسات العامة وإىل خربتكم          ا  -١  

الشخصية، ما هي أهم التطورات اليت استجدت يف ميدان العلم والتكنولوجيا خالل األعوام             
، وما هي التطورات    ٧ و ٦ و ٥اخلمسة املاضية يف اجملاالت اليت نوقشت أثناء اجللسات العامة          

  ل األعوام اخلمسة القادمة؟الرئيسية احملتملة خال
هل تشكل هذه التطورات هتديداً حمتمالً؟ وكيف ميكـن أن تـؤثر علـى              -٢  

قدرات الدفاع البيولوجي وختفيف أثر التهديدات على الصعيد العاملي؟ وهل حتققت يف جمايل             
 الدفاع والتدابري املضادة تطورات ميكن أن تتصدى هلذه الشواغل الناشئة؟ وإىل أي مدى قد             

تتيح هذه التطورات قدرات دفاع أو رد ميكن أن ختفف أثـر التهديـدات النامجـة عـن                  
  التكنولوجيات اليت تطرقت إليها سابقاً حلقة العمل؟

ما هي الثغرات اليت يتعني سدها، إنْ وجدت، أو الصعوبات التقنية الـيت               -٣  
   اجللسات العامة؟يتعني جتاوزها من أجل التصدي بشكل فعال للتطورات اليت تطرقت إليها

مع استمرار التقدم احملرز يف هذه اجملاالت، كيف ميكن متابعة التطـورات              -٤  
املستقبلية وتقييمها فيما يتصل باحتمال استخدامها لصنع أو نـشر سـالح بيولـوجي أو               

  استخدامها يف جمايل الدفاع والتدابري املضادة؟
        


