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біологічної оборони (Данія) 

NCSCM National Centre for Security and Crisis Management (Jordan) – НЦЗКМ 

Національний центр захисту та кризового менеджменту (Йорданія) 

NGO Non-Governmental Organisation – НДО неурядові організації 

NGS Next Generation Sequencing – СНП Секвенування наступного покоління  

NIH National Institutes of Health (US) – НІОХ Національні інститути охорони здоров’я 

(США) 

NRC National Research Council (US) – НРНДР Національна рада з науково-дослідної 

роботи (США) 

NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty – ДНЯЗ Договір про нерозповсюдження ядерної 

зброї  

NSABB National Science Advisory Board for Biosecurity (US) – ННКРБ Національна 

науково-консультаційна рада з біозахисту (США)  

ODS Ozone Depleting Substances – ОРР Озонруйнівні речовини 

OIE World Organisation for Animal Health – МЕБ Міжнародне епізоотичне бюро  

OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – ОЗХЗ Організація із 

заборони хімічної зброї  

PHBC Princess Haya Biotechnology Centre – ЦБПХ Центр біотехнології принцеси Хайї  

PIN Personal Identification Number (Code) – ПІН персональний ідентифікаційний номер 

(код) 

PRPs Personnel Suitability/ Reliability Programmes – Програми придатності/надійності 

персоналу  

RKI Robert Koch Institute – Інститут Роберта Коха 

RSC Responsible Conduct of Science – ВПН Відповідальна поведінка науки  

RSS Royal Scientific Society (Jordan) – КНТ Королівське наукове товариство (Йорданія) 

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome – ВГРС Важкий гострий респіраторний 

синдром 

SAB Scientific Advisory Board (of the Chemical Weapons Convention) – НКР Науково-

консультаційна рада (Конвенції про заборону хімічної зброї) 

SB Synthetic Biology – СБ Синтетична біологія 

SC Security Council (of the United Nations) – Рада безпеки ООН 

SEB Staphylococcus Enterotoxin B – ЕВС Ентеротоксин В стафілококу 

S3oMMET Safe, Secure Surveillance of Microbiological Material and Emerging Technology 

– S³oMMET Безпечний, надійний епідеміологічний нагляд за мікробіологічним 

матеріалом та новітніми технологіями 

SRA Security Risk Assessment – ОРСЗ Оцінка ризиків у сфері захисту  
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SSI Statens Serum Institut (Denmark) – ДІС Державний інститут сироватки (Данія) 

SWAPO South West Africa Peoples’ Organisation – ОНПЗА Організація народів 

Південно-Західної Африки 

TBL Team Based Learning – КОН Командно-орієнтоване навчання 

tRAT Team Readiness Assurance Test – Тест визначення групової готовності  

TRC Truth and Reconciliation Commission – КІП Комісія з встановлення істини та 

примирення 

TTX Table Top Exercise – ПТЗ Проведення командно-штабних занять 

TW Toxin Weapon – ТЗ токсинна зброя 

UNEP United Nations Environmental Programme – Програма ООН з навколишнього 

середовища 

UNICEF United Nations Children’s Fund – ЮНІСЕФ Дитячий Фонд Організації 

Об'єднаних Націй  

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime – Управління Організації Об'єднаних 

Націй з наркотиків і злочинності 

UNSCR 1540 United Nations Security Council Resolution 1540 US United States (of 

America) – Резолюція 1540 Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй 

USG United States Government – Уряд Сполучених Штатів  

USDA United States Department of Agriculture – Міністерство сільського господарства 

США 

VECTOR State Research Center of Virology and Biotechnology (Russian Federation) - 

“Вектор” Державний науковий центр вірусології і біотехнології (Російська Федерація) 

VEE Venezuelan Equine Encephalitis – ВКЕ Венесуельський кінський енцефаліт 

VERTIC Verification Research, Training and Information Centre (London) – Дослідний, 

навчальний та інформаційний центр з питань контролю (Лондон) 

VX A Nerve Gas – Нервово-паралітичний газ VX 

WHO World Health Organization WMD – ВООЗ Всесвітня Організація охорони здоров’я 

Weapons of Mass Destruction – ЗМЗ Зброя масового знищення  

WMDD Weapons of Mass Destruction Directorate (FBI) WTO – ДЗМЗ Директорат зброї 

масового знищення 

WTO World Trade Organization – СОТ Світова організація торгівлі  

WWI World War One, WWII World War Two – Перша світова війна та Друга світова 

війна 

XDR-TB Extensively Drug Resistant Tuberculosis – ТСШГМ Туберкульоз зі стійкістю до 

широкої групи медикаментозних засобів  
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Вислів подяки 

Для того, щоб відповідальна поведінка стосовно всіх аспектів біологічного захисту 

стала невіддільною нормою медико-біологічних і пов’язаних з ними наук, доведеться 

здійснювати численні розробки, щоб підвищити рівень обізнаності, покращити освіту і 

практичну діяльність серед наукового товариства. Передбачається, що ця книга і 

вправи для командно-орієнтованого навчання, наведені у супровідному навчальному 

посібнику, зроблять значний внесок у розвиток цієї норми. Ця книга створювалась з 

осені 2014 до осені 2015 року. У цей період відбулося три зустрічі авторів: перша для 

того, щоб обговорити план і резюме, під час другої і третьої обговорювали проекти 

глав і останніх розділів. Ми б хотіли висловити подяку всім авторам за роботу в стислі 

терміни, за участь у засіданнях у Бредфорді і Копенгагені, та за вагомий внесок у 

дискусії. Ми б також хотіли подякувати науковим освітнім експертам, Джейку Лабову, 

Саймону Тведеллу і Майку Арнольду, котрі з самого початку задавали найважливіші 

запитання про те, для кого дана книга була призначена, і як ефективно привернути 

увагу цільової аудиторії. Ми сподіваємося, що вони знайдуть свій внесок у кінцевому 

варіанті. Ми хотіли б також подякувати іншим експертам, які люб’язно погодилися 

ретельно ознайомитись з текстом у дуже стислі строки. Ми зробили все можливе, щоб 

включити їх пропозиції в остаточну версію. Ми також дуже зобов’язані послу Полу ван 

ден Ейсселу та Її Королівській Високості принцесі Сумая бінт Ель Хассан за написання 

вступної частини і передмови до книги. На сам кінець, ми б хотіли подякувати урядам 

Канади і Сполученого Королівства, які надали грант, що дозволив нам здійснити цей 

проект. 

З самого початку нашою метою було надати інформацію, яка була б у вільному доступі 

в Інтернеті, а отже – широко доступною для тих, хто хотів би використати її для 

поліпшення біологічного захисту в усьому світі. Важливо усвідомлювати, що, на нашу 

думку, біозахист повинен базуватися в першу чергу на відповідній лабораторній 

біобезпеці та лабораторному біозахисті. Дана книга і практичні вправи мають зробити 

внесок у розуміння проблем широкої біологічної безпеки за межами лабораторії і 

зовнішніх аспектів відповідальної поведінки за межами більш звичних аспектів 

відповідального виконання. У нашому початковому гранті передбачені кошти для 

перекладу підручника на арабську, і ми сподіваємося, що люди, які вважають цю 

інформацію корисною, розглянуть можливість його перекладу на інші мови. Під час 

дослідження використання навчальних вправ для КОН у Бредфордському університеті 

(Сполучене Королівство), було виявлено, що вони можуть легко відтворюватись і, 

отже, є дуже ефективним методом передачі ключових моментів глав підручника. Ми 

будемо надзвичайно щасливі допомогти вам у вирішенні питань, пов’язаних з 

виконанням вправ. Звісно, ми також з радістю чекаємо на пропозиції про те, як ці 

обидва видання можна поліпшити і зробити більш корисними в майбутньому. 

Саймон Уітбі, Тетяна Новосьолова, Джеральд Уолтер, Малкольм Дандо 

Бредфорд, грудень, 2015 
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Список Авторів 

Кірстен Альмквіст є старшим політичним радником у Центрі біологічного захисту 

при Агентстві охорони громадського здоров’я Канади. Кірстен відповідає за розробку, 

аналіз та реалізацію законодавчих і нормативно-політичних документів та інструментів 

зміцнення біобезпеки та біозахисту Канади та нагляд за патогенами і токсинами 

людини. Кірстен також відповідає за просування біобезпеки та біозахисту у 

міжнародній діяльності та зобов’язаннях Агентства, в першу чергу коштом розробки 

пропозицій, стратегій, планів роботи, ресурсів і політики. 

Ліда Арістідо, доктор філософії, старший співробітник Інституту досліджень 

лабораторних тварин Національної академії наук США і директор Центру 

співробітництва МЕБ з дослідження та захисту лабораторних тварин. Доктор Арістідоу 

керує міжнародними заходами з відповідальної науки, наукової цілісності й освіти 

разом з партнерами академій країн Близького Сходу, Північної Африки, Південної та 

Південно-Східної Азії. Вона також наглядає за діяльністю, що стосується догляду та 

використання лабораторних тварин у Сполучених Штатах. 

Луїза Безуіденхоут є науковим співробітником Егеніс Центру медико-біологічних наук 

в Університеті Ексетера (Сполучене Королівство). Крім того, вона викладає біоетику в 

центрі Стіва Біко при Університеті Вітватерсранда в Південній Африці. Отримала 

ступінь доктора філософії у медико-біологічних (торакальна кардіо хірургія) і 

суспільних науках (соціологія), її дослідження присвячені переважно практиці обміну 

даними під час наукової діяльності. Протягом останніх двох років була залучена у 

виконання гранту Leverhulme Trust з емпіричного дослідження практик спільних даних 

серед вчених в умовах обмежених ресурсів. 

Кус ван дер Брюгген вивчав політологію (міжнародні відносини) і захистив 

докторську дисертацію за критеріями етичних суджень ядерного стримування. Більш 

ніж 12 років він працює в Інституті Ратенау – голландській парламентської організації з 

оцінки технологій. Він брав участь у дослідженнях і дебатах з соціальних та етичних 

аспектів застосування технологічних розробок (біомедичних технологій, генетики та 

військової техніки). Зовсім недавно Ван дер Брюгген почав працювати у Королівській 

академії наук Нідерландів (над розробкою кодексу поведінки для вчених у сфері питань 

біобезпеки) та Технологічному університеті Делфта (над проблемами біозахисту та 

подвійного використання). Крім того, був секретарем Комітету з розслідування участі 

Нідерландів в іракській війні у 2003 році (Комітет Давида, 2009). До кінця 2014 року 

Ван дер Брюгген був секретарем комітету з біозахисту в Нідерландській королівській 

академії наук, який давав поради уряду стосовно досліджень подвійного використання 

після дебатів про H5N1. Крім того, він є незалежним дослідником з питань миру і 

біозахисту. Доктор Ван дер Брюгген має публікації (голландською та англійською 

мовами) про найбільш актуальні питання війни, етики і технології, а також біологічної 

зброї. 

Кетрін Боумен є старшим співробітником у програмі Ради медико-біологічних наук 

американської Національної академії наук, технології і медицини. Досліджує цілу 
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низку медико-біологічних проблем і бере участь у діяльності національних академій, 

що стосується можливих наслідків розвитку науки і технології. 

Гай П. Коллайер був кадровим офіцером правоохоронних органів у Сполученому 

Королівству до січня 2013 року. Після виходу на пенсію почав працювати в Інтерполі 

як новий керівник групи запобігання біотероризму. Протягом 2002-2008-го років під 

час роботи у Сполученому  Королівстві він був Національним координатором з питань 

біозахисту  і відповідав за виконання нового законодавства з лабораторного біозахисту 

у всьому Сполученому  Королівстві. На сьогодні є главою динамічної програми в 

Інтерполі, що проводить оцінку країн і допомагає вирішити проблем, пов’язані із 

захистом патогенів і токсинів, критичності поліції, наукових кіл та охорони здоров’я, 

які спільно співпрацюють над такими питаннями в 190 країнах-учасницях. 

Малкольм Дандо є запрошеним професором у Відділі досліджень медико-біологічних 

наук Бредфордського університету, Сполучене Королівство. Біолог за освітою, він 

працював над контролем хімічних і біологічних озброєнь протягом останніх 20 років і 

опублікував велику кількість робіт. 

Морін Елліс є виконавчим директором Міжнародної федерації асоціацій біобезпеки 

(МФАБ), місія якої полягає в безпечній, надійній і відповідальній роботі з біологічними 

матеріалами у всьому світі. Пані Елліс забезпечує інструкціями з біозахисту глобальну 

мережу асоціацій біобезпеки та керує програмою МФАБ з професійної сертифікації 

осіб, котрі демонструють компетентність в управлінні біоризиками і біозахистом. 

Джулія Фернандес є політичним аналітиком у Центрі біологічного захисту в Агентстві 

охорони громадського здоров’я Канади. Юлія відповідає за підтримку розробки і 

виконання програми та політики агентства з лабораторного біозахисту, що включає 

співпрацю з правоохоронними органами та розвідувальною службою. Юлія також 

підтримує діяльність з проліферації і працює над зміцненням групи безпеки розвідки та 

обміну інформацією між урядовими відомствами та установами. 

Джо Л. Хасбендс є вченим/директором департаменту Академії медико-біологічних 

наук американської Національної академії наук, технології і медицини. Вона працює в 

проектах, що пов’язані з міжнародною політикою і політикою Сполучених Штатів з 

питань подвійного використання і біозахисту, особливо над роллю наукових 

організацій у розумінні потенційних наслідків розвитку науки і технології для 

Конвенції про заборону біологічної зброї. 

Джван Іббіні є доцентом кафедри екологічної мікробіології Хашимітського 

Університету в Йорданії. У 2008 році вона здобула ступінь доктора філософії в 

Університеті штату Канзас. Зараз викладає мікробіологію ґрунту і води на факультеті 

природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Її наукові інтереси 

включають біоремедіацію і вивчення антимікробних агентів. 

Кетрін Джефферсон – доктор філософії, є незалежним консультантом, що 

спеціалізується на організації управління біологічною та хімічною зброєю. 

Джей Лабов є старшим радником з питань освіти і комунікації в США при 

Національній академії наук, технології і медицини. Керував чи брав участь у створенні 

більш ніж 25 доповідей Академії з К-12, університетській та міжнародній освіті. 
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Джес Літтвуд є доцентом міжнародних відносин у Школі міжнародних відносин 

Нормана Патерсона, Університету Карлтона. Його дослідницькі інтереси включають 

нарощування зброї масового знищення (ЗМЗ) і боротьбу з поширенням ЗМЗ, тероризм і 

боротьбу з тероризмом, міжнародну безпеку і розвідку. Був радником у Департаменті 

протидії поширенню зброї масового знищення в Міністерстві закордонних справ та 

питань Співдружності Сполученого Королівства, в Департаменті з питань роззброєння 

Організації Об’єднаних Націй (Женева), та в Збройних Силах Сполученого 

Королівства.  

Морган Кафензакіс, бакалавр, закінчила Університет Оттави за двома 

спеціальностями біохімія і хімічна інженерія. Працювала протягом кількох років 

науковим співробітником Науково-дослідного відділу харчування Міністерства 

охорони здоров’я Канади, де вивчала вплив різних дієтичних добавок на стан 

шлунково-кишкового тракту. Вона приєдналася до Агентства охорони громадського 

здоров’я Канади у 2010 році і в цей час працює в програмі з оцінки ризиків біобезпеки 

у Центрі біозхисту. З моменту початку роботи в центрі, вона стала членом Команди 

стандартів і директив, що розробляла перше видання Стандартів та інструкцій з 

біобезпеки Канади. Зараз вона відповідає за розвиток оцінювання ризиків з точки зору 

біобезпеки для збудників і токсинів людини і тварин, допомагаючи Центру на науковій 

консультативній посаді. 

Стейсі Мантха, магістр, директор Управління захисту патогенів Центру біологічного 

захисту Агентства охорони громадського здоров’я Канади. Стейсі відповідає за 

розробку і підтримку стратегічних партнерських відносин з національними та 

міжнародними партнерами для зміцнення біобезпеки та біозахисту в Канаді та в усьому 

світі. Вона також відповідає за програми внутрішної і міжнародної ініціативи агентства 

з лабораторного біозахисту, а також за інформаційно-технологічні рішення про 

підтримку управління національними програмами Канади з питань біобезпеки та 

біозахисту та виконання заходів в рамках законодавчого мандату даного центру. 

Пірс Д. Міллєт, доктор філософії, голова компанії Біозахист, яка заснована у 2014 році 

для охорони біоекономіки. Дана компанія працює з урядами, промисловими і 

науковими спільнотами для гарантування того, що біологія як виробнича технологія 

використовувалась безпечно і надійно. Пірс також є співробітником Міжнародного 

центру Вудро Вільсона з підтримки науковців у Вашингтоні, округ Колумбія. 

Працював понад десять років на Конвенцію про заборону біологічної зброї у відділі 

підтримки забезпечення. 

Кетрін Никсдоф є професором у відставці кафедри мікробіології і генетики 

Дармштадтського технологічного університету, Німеччина. Її наукові дослідження 

присвячені регулюванню взаємодії мікроорганізмів з імунною системою. Вона також 

працює над питаннями біологічного захисту. Особливу увагу вона приділяє 

актуальності досягнень у галузі медико-біологічних наук для контролю біологічної 

зброї.  

Тетяна Новосьолова є стипендіатом Wellcome Trust у Відділі досліджень проблем 

миру Бредфордського університету, Сполучене Королівство. Вона є співредактором 

підручника, Запобігання біологічних загроз: Що ви можете зробити, і автором 

Навчального посібника з біологічного захисту: Можливості командно-орієнтованого 
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навчання. Тетяна брала участь в розробці навчальних програм з контролю над 

озброєннями та біологічного захисту як для університету, так і для спеціалізованих 

курсів професійної підготовки. Вона публікувала та представляла численні документи 

на міжнародних конференціях. 

Грехем Пірсон є запрошеним професором в галузі міжнародної безпеки у Відділі 

досліджень проблем миру Бредфордського університету, Сполучене Королівство. 

Активно займається питаннями в області контролю над біологічною та хімічною 

зброєю. Протягом 1984-1995-го років був генеральним директором Департаменту 

хімічного та біологічного захисту в Портоні, Сполучене Королівство. Він є членом 

Королівського хімічного товариства, співробітником Міжнародного союзу теоретичної 

і прикладної хімії і членом Консультативної ради програм Сассексу Гарварда. 

Роберт Петерсен працює аналітиком в Центрі біологічного захисту і біоготовності 

Данії. В основному працює над перевірками, електронним документообігом та 

фізичним захистом. Роберт Петерсен має ступінь магістра і доктора філософії з історії. 

Кетрін Родос, доктор філософії, до недавнього часу була науковим співробітником 

наукової етики в Інституті науки, етики та інновацій в університеті Манчестера. Вивчає 

взаємодії між наукою/вченими і міжнародною політикою, особливу увагу приділяє 

міжнародному управлінні генетичними ресурсами. Кетрін раніше працювала в проекті 

зміцнення Конвенції про заборону біологічної зброї і досі цікавиться запобіганню 

зловживанням у медико-біологічних науках. 

Вільям Соу, доктор філософії, спеціаліст з політики і програм у Відділі зброї масового 

знищення (ЗМЗ) в групі біологічних контрзаходів Федерального бюро розслідувань 

(ФБР). На цій посаді доктор Соу забезпечує предметну експертизу у сфері біологічних 

наук, а також у питаннях, пов’язаних з ФБР, національною політикою, плануванням 

реагування та біозахистом. Зараз працює над проблемами подолання розриву між 

дослідниками і вченими та правоохоронними органами і працівниками служби безпеки 

в питаннях, пов’язаних з біологічним захистом, дослідженнями подвійного 

використання, нових технологій і захисту патогенів. Доктор Соу отримав ступінь 

доктора філософії в екологічній токсикології у 2005 році і ступінь магістра наук з 

екології в 1997 році в Університеті Джорджа Вашингтона, Вашингтон, округ Колумбія. 

Почав працювати в ФБР з 2005 року як вчений-фізик у Відділі лабораторій. У 2006 році 

доктор Соу перейшов в штаб-квартиру ФБР, де він рік був аналітиком до того, як 

зайняв теперішню посаду. 

Ральф Трапп є незалежним консультантом з питань контролю хімічного і біологічного 

озброєння, який надає послуги Організації Об’єднаних Націй, Організації із заборони 

хімічної зброї (ОЗХЗ) та Європейській комісії. Після вивчення курсу хімії в колишній 

Німецькій Демократичній Республіці, він працював над проблемами токсикології, 

екології та контролю над озброєннями впродовж більш ніж 35 років.  Протягом 1993-

2006-го років, працював у Технічному секретаріаті ОЗХЗ, займаючись питаннями 

галузевих відносин, перевірки, міжнародного співробітництва, а також науки і 

технологій. Він є членом Академії Наук університету Болоньї. 

Джеральд Волтхер є науковим співробітником відділу технічного аналізу Інституту 

Фраунгофера, де він працює над вивченням того, як технологія може бути використана 
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для посилення захисту і, навпаки, як нові технології можуть стати небезпечними. Зі 

ступенем бакалавра біохімії та філософії, він захистив докторську дисертацію у Відділі 

досліджень проблем миру Бредфордського університету у 2013 році. У його дисертації 

проаналізовано проблему подвійного використання в медико-біологічних науках з 

точки зору філософії. Він пропонує запровадити освіту з біозахисту в таких країнах, як 

Буркіна-Фасо, Малайзія і Мексика. 

Саймон Уітбі, доктор філософії, директор Науково-дослідного центру роззброєння у 

Бредфорді, старший викладач Відділу досліджень проблем миру Бредфордського 

університету. Він також є провідним редактором підручника, створеного за фінансової 

підтримки Програми глобального партнерства, Запобігання біологічним загрозам: що 

ви можете зробити. З 2005 року Уітбі працював на стику медико-біологічних наук і 

органів національної безпеки для боротьби із загрозою навмисного розповсюдження 

хвороб у контексті науки, яка швидко розвивається, і технологій подвійного 

використання. Робота Уітбі була зосереджена на сприянні дискурсу щодо біозахисту, 

подвійного використання та біоетики і, отже, щодо підвищення обізнаності в уряді, 

громадянському суспільстві, на рівнях медико-біологічних наук і промисловості про 

етичні, правові і соціальні наслідки досліджень медико-біологічних наук. Він бере 

активну участь в різних проектах, які спрямовані на підвищення обізнаності щодо 

питання біологічного захисту серед наукового товариства. 
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Передмова 

Спалах хвороби Ебола в Західній Африці у 2014 році виявив серйозні ризики, пов’язані 

з природними, випадковими чи зумисними спалахами високовірулентних і смертельно 

небезпечних захворювань. Він також наголосив на тому, що всі, хто займається 

медико-біологічними науками в урядових, промислових або наукових організаціях 

повинні гарантувати безпечне і надійне виконання досліджень. 

Ця книга, Запобігання біологічним загрозам, призначена підвищити рівень обізнаності 

та покращити знання про біологічний захист кожного, хто працює в області медико-

біологічних наук, починаючи з тих, хто проводить дослідженнями і закінчуючи тими, 

хто займається управлінням і політикою, як на національному, так і на міжнародному 

рівні. Теперішні і майбутні досягнення в галузі біотехнології принесли і принесуть 

багато користі людству, тваринам і рослинам – однак, ці досягнення також 

спричинюють ризики, які ми повинні усвідомлювати, а також гарантувати те, що такі 

ризики не завдадуть ніякої шкоди. 

Тривалі дебати про потенційну небезпеку проведення експериментів з «набуття 

функцій» з високо патогенними вірусами, такими як пташиний грип, привернули увагу 

багатьох людей, пов’язаних із медико-біологічними науками, а також тих, хто 

знаходиться за межами наукового товариства, до проблеми біологічного захисту. Вони 

також змусили зацікавитись питаннями про те, що таке біозахист і як він може бути 

включеним у сферу медико-біологічних наук. Які кроки слід зробити, щоб гарантувати, 

що ці та інші наукові дослідження подвійного використання не будуть використані не 

за призначенням? 

Зараз визнаним є твердження про те, що питання біозахисту та біобезпеки потрібно 

розглядати не тільки в рамках діяльності лабораторії, а розуміти як така діяльність в 

лабораторіях може проявитися за їх межами, якщо вона призведе до випадкових 

спалахів захворювань людей, тварин або рослин. 

Міжнародною основою для запобігання зловживання медико-біологічними науками є 

Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї, 26 березня 2015 року 

виповнилось 40 років, як вона почала діяти. Конвенція стала першим договором про 

заборону створення і володіння цією категорією зброї. Нині 173 держави-учасниці 

ратифікували Конвенцію і 9 країн, які підписали угоду. Держави-учасниці  Сьомої 

Оглядової конференції Конвенції про заборону біологічної зброї у 2011 році, під час 

якої я був президентом, погодилися з необхідністю залучення всіх тих, хто займається 

медико-біологічними науками як ключових зацікавлених сторін в галузі охорони їх 

праці від зловмисного застосування, і, отже, про важливість широкої освіти з 

біологічного захисту. 

У Главі 21 цієї книги розглядається необхідність освіти з біозахисту, в шести розділах 

аналізуються історія загроз і відповідей; вчені, організації та біозахист; біозахист та 

правоохоронні органи; держави і біозахист; та біозахист і активне навчання. Ця робота 

є значним і позитивним кроком вперед до інтеграції змісту і активного навчання, що 

базується на виконанні вправ командно-орієнтованого навчання. Я переконаний, що 

цей підхід допоможе всім тим, хто займається медико-біологічними науками – в уряді, 
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в промисловості або в наукових колах – стати більш обізнаним з питань біологічного 

захисту і відповідальності, якої він вимагає. 

Таким чином, з великим задоволенням висловлюю свою подяку авторам і редакторам 

за їх кропітку роботу, а також урядам Канади, Йорданії та Сполученого Королівства за 

їх фінансування та участь у створенні цієї книги в рамках Програми глобального 

партнерства. 

Посол Пол ван ден Ейссел 
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Передмова: Обов’язки вчених 

Сумним є той факт, що деякі з досягнень науки можуть приносити як користь, так і 

затьмарювати життя людства. Тому ми як єдина сім’я повинні переконатися в тому, що 

науково-технічний прогрес лише поліпшує життя людей і залишає неушкодженим все 

на своєму шляху. Маючи саме це на увазі, Метью Мезельсон, професор природничих 

наук Гарвардського університету, на початку XXI-го століття опублікував епохальну 

статтю, тому що в той час перспектива біотехнології була у зародковому стані в 

глобальному науковому товаристві. У цій статті, професор запитав вчених і всіх тих, 

хто займався цими проблемами, як нова технологія може розвиватись. Під назвою 

Запобігання зловмисній експлуатації біотехнологій1 Мезельсон запитав чи 

«біотехнологія, як і всі великі попередні технології, так само буде інтенсивно 

експлуатуватись зі зловмисною метою?»1 

Щоб підсилити цю точку зору, Мезельсон розпочав статтю цитатою з призового есе 

1989 року від Огляду Військово-морському коледжу США,2 в якому автор, командувач 

Стівен Роуз, зазначив, що: 

«Перспективи біологічної зброї є зловісно цікавими. Розробники зброї тільки 

почали досліджувати потенціал біотехнологічної революції. Потрібно зрозуміти, 

що основні досягнення попереду, а не позаду»2. 

Проте, в інших місцях цього есе, Роуз також припустив, що застосування 

біотехнологічної революції для заподіяння шкоди може бути ускладнене 

«кумулятивним ефектом декількох взаємопов’язаних ініціатив: економічними 

санкціями, експортним контролем, доповненою обороноздатністю, а також участю в 

переговорах з контролю над озброєннями». Цей підхід з тих пір став відомий як 

«Система запобігання», в ньому уряд, організації та фізичні особи – зокрема вчені і 

наукові організації – відіграють важливу роль у сприянні запобіганню зловмисного 

застосування здобутків біотехнологічної революції, яка від самого початку має лише 

добрі наміри. Звичайно, останім часом ми стали свідками великих зрушень в 

обізнаності та освіті фахівців медико-біологічних наук, особливо в зв’язку з 

внутрішніми аспектами відповідального виконання досліджень, такими як етика 

експериментування, належне використання даних, а також попередження плагіату. 

Проте, прогрес зовнішніх аспектів, зокрема громадської комунікації, захисту нових 

технологій та поводження з ними, значно менший.3 Той факт, що революція в медико-

біологічних науках йде надзвичайно швидкими темпами, зовнішні аспекти 

відповідальної поведінки, безумовно, стануть ще більш важливими, тому що вони 

впливають на суспільство. Біозахист повинен бути саме в цій категорії проблем. 

З того часу, як Мезельсон опублікував дану статтю, ми бачили, що інтерес до розробки 

кодексів поведінки4 і систем нагляду,5 які покликані допомогти обмежити зловживання 

в медико-біологічних науках, зростає. Тим не менш, також стає ясно що, вчені зазвичай 

мають обмежене розуміння ризиків і проблем, пов’язаних з дослідженнями подвійного 

використання та біозахисту, і що такі кодекси поведінки і системи нагляду навряд чи 

будуть успішним за відсутності більш глибокого розуміння. Ця критична прогалина в 

освіті вчених, які займаються медико-біологічними науками, не є дивною, оскільки, на 
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відміну від випадків ядерної та хімічної безпеки, де Міжнародне агентство з атомної 

енергії та, все частіше, Організація із заборони хімічної зброї, взяли на себе ініціативу 

покращити освіту вчених-ядерників і хіміків з питань захисту, у сфері біологічного 

захисту було мало освітніх ініціатив. 

Таким чином, однією з основних цілей даної книги є забезпечити викладачів і студентів 

у сфері медико-біологічних наук ресурсом для покращення університетської освіти з 

питань біозахисту в усьому світі. Підручник складається з двадцяти однієї глави, які 

поділено на шість частин та присвячений історії загроз і реагуванню на них; вченим, 

науковим установам та біозахисту; правоохоронним органам та біозахисту; державі і 

біозахисту; біозахисту і активному навчанню. Всі ці глави згуртовуються навколо 

центрального акценту відповідальності вчених за біозахист, і мають на меті надати 

належний контекст для розуміння того, що поставлено на карту в найближчі 

десятиліття. Том я щиро вітаю створення книги Запобігання біологічних загроз і з 

нетерпінням чекаю її, а також посібник з вправами командно-орієнтованого навчання, 

які широко використовуються для підтримки все ширшого спектру університетських 

курсів на Близькому Сході і в усьому світі. 

Її Королівська Високість принцеса Сумая бинт Ель Хассан,  

президент Королівського наукового товариства Йорданії 
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Глава 1: Вступ і огляд 

Саймон Уітбі й Тетяна Новосьолова 

Біозахист: Необхідність комплексного підходу 

1. У цьому посібнику ми використовуємо термін «біозахист», який означає успішну 

мінімізацію ризиків навмисного або випадкового використання біологічних наук таким 

чином, що вони зашкодять людям, тваринам, рослинам і навколишньому середовищу, 

зокрема за допомогою інформування та розуміння ризиків. «Біозахист» може мати різні 

значення в інших конкретних контекстах (дивитись нижче), але це зручний термін для 

широкого діапазону концепцій і видів діяльності, яким присвячена дана книга. 

2. Біозахист охоплює складне коло питань, що швидко розвиваються і стосуються всіх: 

політиків, законодавців, представників промисловості та науки, вчених, викладачів і 

студентів, а також широкого загалу. Ця книга дозволить читачеві зрозуміти пов’язані 

питання і зробити висновки про ризик і відповідальність. Її метою є направляти та 

інформувати про рішення і дії. 

3. Деякі з досягнень сучасної біотехнології є «досягненнями подвійного використання». 

Вони можуть запропонувати як захопливі перспективи для покращення життя людей, 

так і створити серйозні та потенційно катастрофічні небезпеки для всіх нас. 

Підтримуючи здоров’я людей, тварин і продовольчу безпеку, та реагуючи на екологічні 

проблеми, сучасна біологія збагачує наше життя і сприяє кращому майбутньому. 

Однак, можливі результати аварій чи навмисного неправильного використання таких 

технологій все ж викликають занепокоєння. 

4. Політичні лінії поведінки – міжнародні, національні та установи, що повинні 

запобігти неправомірному використанню медико-біологічних наук, потрібно зберегти і 

найближчими десятиліттями розвинути у всеосяжну і комплексну систему запобігання 

(див. Главу 7). Метою цієї книги є допомогти читачеві взяти конструктивну участь в 

процесі забезпечення використання медико-біологічних наук лише в мирних цілях. 

5. Цей посібник з питань біологічного захисту1 покликаний допомогти читачеві оцінити 

загальну мету, яку поділяють всі зацікавлені сторони, – гарантувати більш безпечний 

світ. Отже, книга деталізує такі питання як: 

i. оцінка, аналіз і прийняття обґрунтованих рішень щодо біологічних переваг і 

загроз та глобального реагування на них; 

ii. оцінка аспектів біозахисту науково-дослідних і виробничих процесів, а також 

забезпечення відповідального проведення роботи; 

iii. співпраця з представниками уряду, наукової сфери або промисловості для того, 

щоб інформувати колег про проблеми біозахисту і навчати їх з цих питань. 

6. Частина 1, Загрози та реагування на них, пов’язана, як із потенційними загрозами 

наукових і технологічних досягнень та природних спалахів захворювання, так і 

організаційним реагуванням на ці загрози. Загрози можуть виникнути в результаті змін 
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в біологічних організмах, нових методів доставки біологічної зброї, терористичних 

актів, або природних спалахів хвороби. Реагування для мінімізації ризиків нових 

загроз, включають міжнародну Конвенцію про заборону біологічної зброї, а також 

створення «Системи запобігання». 

7. Глава 2, написана Коосом ван дер Брюгеном, вирішує проблему подвійного 

використання досліджень: безпечні дослідження медико-біологічних наук, що 

обґрунтовано забезпечать знаннями, інформацією або технологіями, можуть бути 

неправильно використані і становлять значну загрозу для населення, здоров’я тварин 

і/або рослин, інфраструктури або навколишнього середовища.2 Автор описує суперечки 

про вірус пташиного грипу H5N1 і можливість його передачі між ссавцями повітряно-

крапельним шляхом. 

8. Глава 3, написана Кетрін Ніксодорф, розкриває подробиці появи корисних розробок 

у суспільних науках, і їх значущість для здоров’я і добробут людства, а також 

застосування таких розробок у військових програмах, коли держави активно сприяють 

використанню біології у навмисних цілях. 

9. Глава 4 є оглядом проблеми біологічного захисту у контексті тероризму. Цей розділ, 

написаний Кетрін Джефферсон, обговорює три серйозні випадки біотероризму, і 

оцінює ризики виникнення феномену спільноти аматорських біолабораторій. 

10. Морін Елліс у Главі 5 представляє біозахист як проблему глобального гарантування 

безпеки здоров’я, розглядаючи хвороби від навмисно спровокованих, до захворювань, 

які виникають природнім шляхом. Дана Глава висвітлює глобальні наслідки природних 

спалахів захворювань, включаючи випадок спалаху Ебола у Західній Африці у 2014-

2015 роках. 

11. Глава 6, написана Джесом Літтвудом, фокусується на біозахисті з точки зору 

заборони. Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї забороняє державам 

розробляти, виробляти та накопичувати запаси біологічної та токсинної зброї, і, таким 

чином забороняє цілий клас зброї. Це робиться для гарантування того, що біологія 

повинна використовуватись тільки в профілактичних, мирних і захисних цілях і, таким 

чином, дозволяє процвітати нововведенням в медико-біологічних і пов’язаних з ними 

науках. 

12. Автор Глави 7 Грехем Пірсон розглядає розробки медико-біологічних наук, 

можливість їх неналежного застосування і нормативні режими, які пом’якшують 

зловживання такими розробками в загальному контексті «системи» профілактичних 

заходів, які є комплексними, всеосяжними, ефективним і взаємно доповнюють один 

одного. 

13. Частина 2, Вчені, Організації та Біозахист, фокусується на ролі вчених, 

міжнародних та національних органів у реалізації політики й практики біозахисту. У 

цій частині розглядаються заходи забезпечення біологічного захисту від глобальної 

заборони до більш локальних і персональних ініціатив: обов’язки дослідницьких 

товариств, промисловості і міжнародних організацій, таких як Група імплементаційної 

підтримки. 

14. Глава 8, написана Джеральдом Волтхером, простежує витоки і сучасний розвиток 

дискусії про подвійне використання. Він розглядає ряд національних та міжнародних 



 

25 

випадків подвійного використання та все більшу зацікавленість проблемами 

біологічного захисту, що призвела до створення постійного консультативного органу за 

підтримки уряду США з питань подвійного використання – Національної наукової 

консультативної ради з біозахисту. 

15. Глава 9, написана Ральфом Траппом, обговорює концепцію хімічного і біологічного 

спектру в рамках чинних хімічних і біологічних режимів заборони зброї, і розглядає 

невизначеності, коли хімія та біологія зводяться воєдино. 

16. Глава 10, автори Джо Хасбендс і Кеті Боуман, фокусується на підвищенні рівня 

обізнаності з питань біозахисту та освітньої роботи наукових організацій. Дана Глава 

показує, як наукове товариство відреагувало на виклики забезпечення зв’язку між 

зацікавленими сторонами у сфері біозахисту, визначених у Главі 8. Вона також 

представляє національні і міжнародні ініціативи підвищення рівня обізнаності з 

питаннями біозахисту для подолання ймовірної відсутності зв’язку між органами 

національної безпеки, медико-біологічними науками і товариствами з етики біозахисту. 

17. Глава 11, написана Пірс Міллєт, надає звіт про координаційні і комунікативні 

функції Групи імплементаційної підтримки, що є життєво важливим вузлом у 

всеосяжній системі запобігання, яка виконує функції каналу координації і комунікації, 

пов’язуючи різні напрямки системи запобігання з режимом заборони. 

18. Попри існування міжнародних договорів, угод і юридичних заходів для заборони, 

мінімізації та боротьби з біологічними загрозами, як це видно з Частини 1, такі загрози 

все ж таки реалізовуються. Частина 3, Правоохоронні органи і біозахист, розглядає 

роль міжнародних і національних правоохоронних органів у вирішенні проблем 

біозахисту та як вони сприяють біозахисту в глобальному масштабі. Такі організації, як 

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) в США і Інтерпол, мають плани реагування на 

надзвичайні події, пов’язані з біологічним захистом, через збір розвідувальних даних, 

профілактичні заходи, нарощування власного потенціалу та роз’яснювальної роботи. 

19. Глава 12, написана Віллом Соу, дає загальне уявлення про внесок правоохоронних 

органів до глобальної системи запобігання. Автор звертається до програми біозахисту 

ФБР, мандату з біозахисту, і діяльності з біозахисту стосовно трьох конкретних справ: 

Іспанського грипу 1918, поліовірусу, і вірусу мишачої віспи. Глава ілюструє 

взаємозв’язок між внутрішнім правопорядком і юридично зобов’язальними 

міжнародними нормативними режимами, і наводить способи, за допомогою яких 

робота Федерального Бюро Розслідувань з пропаганди біозахисту сприяє мінімізації 

ризиків пов’язаних зі зловживанням. 

20. У Главі 13, написаній Гаєм Колаєром, викладається роль Інтерполу і обговорюється 

бачення, місія і стратегічні пріоритети, а також правові рамки, в яких дана організація 

працює. Автор звертається до відносин, які Інтерпол має з міжнародними 

правоохоронними органами щодо питань біобезпеки в мінливому світі. 

21. Ефективність міжнародного регулювання залежить від участі держав, що мають 

ефективні положення внутрішнього біологічного захисту. У Частині 4, Держави і 

Біозахист, представлена аналітична інформація про урядові підходи для зміцнення 

ефективної системи біозахисту на прикладі окремих країн. Серед країн Європи 
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розглядається Данія, Північної Америки – Канада; Африки – ПАР; і Близького Сходу – 

Йорданія. 

22. Роберт Петерсен, у Главі 14, оглядає систему біозахисту, запроваджену в Данії у 

2008 році, підкреслюючи походження данського біозахисту, імплементацію цієї 

системи, проведення інформаційних заходів у країні, ставлення до біологічного захисту 

в Данії, контроль технологій, досліджень і знань та міжнародне співробітництво. Глава 

ілюструє, як держави шляхом прийняття національного законодавства, можуть сприяти 

зміцненню заходів системи запобігання, що необхідні для зниження ризику 

зловмисного використання. 

23. У Главі 15 Джам Ібіні розглядає вжиті Йорданією зусилля для підвищення 

біологічного захисту і організації готовності. У цій Главі визначено основні зацікавлені 

сторони Йорданії та описано розробку програми біозахисту країни. Дана Глава дає 

загальне уявлення про Національну структуру системи біологічного захисту в Йорданії, 

а також про зусилля Хашимітського Королівства в розвитку культури біологічного 

захисту в країні. 

24. Глава 16, написана Луїзою Безуіденхоут, розглядає діяльність 

південноафриканської програми біологічної зброї в епоху апартеїду, за якими 

слідували розробки постапартеїдної епохи і складні проблеми, пов’язані з еволюцією, а 

також впровадженням і розвитком режиму біологічного захисту в цій країні. Автор 

стверджує, що зміни в політичній культурі та відповідні зміни політичної волі можуть 

протягом кількох років обумовлювати підвищення рівня біологічного захисту; але вона 

попереджає, що, попри відчутний прогрес, потрібно і далі докладати зусиль для того, 

щоб сприяти розвитку культури біозахисту широкого кола зацікавлених сторін для 

зміцнення біозахисту в сучасній Південній Африці. 

25. Продовжуючи тему державних ініціатив з біозахисту, Кірстен Альмквіст, Джулія 

Фернандес, Стейсі Мантха і Морган Кафензакіс представили в Главі 17 ініціативи 

стосовно біозахисту в Канаді. Автори підійшли до проблеми біологічного захисту в 

контексті людських патогенів і токсинів. У цій Главі розглянуто історію та еволюцію 

роботи з людськими патогенами і токсинами, а також, в якій мірі біозахист у Канаді 

підкріплений законодавством і настановами. 

26. Глава 18, написана Катериною Родос, дає огляд розвитку і еволюції міжнародної 

системи управління біологічним захистом. У цій Главі також описані взаємини між 

вченими, що стосуються широкого кола міжнародних правил біозахисту і способи, за 

допомогою яких керівництво може вплинути на науку і наукові практики. Дана Глава 

пояснює актуальність конкретних правил біозахисту в науці, включаючи режими 

заборони, які пов’язані з використанням біологічної та хімічної зброї, управління 

біоризиками, боротьбу з хворобами і охорону біорізноманіття. 

27. Частина 5, Активні методи навчання і біозахист, спрямована, перш за все, на 

викладачів, які планують запровадити викладання біозахисту як частину навчальної 

програми. Складний і міждисциплінарний характер предмету ставить окрім звичайних 

ще й особливі завдання. Це переважно стосується суб’єктивних підходів до планування 

навчальних програм. Активні методи навчання довели свою ефективність в навчанні 

студентів різної кваліфікації з питань біобезпеки.  
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28. У Главі 19, викладеній Лізою Арістідоу і Джей Лабов, висвітлено всі підходи 

активного навчання і пояснено, чим вони відрізняються від традиційних лекційних. На 

основі практичних вправ і різних прикладів, автори прагнуть виділити додаткову 

цінність узгодження методів оцінки з загальними цілями і завданнями курсу. У Главі 

додатково досліджено поняття «зворотного планування» і його значення для 

підвищення ефективності навчальних програм. 

29. У Главі 20, написаній Тетяною Новосьоловою, наведено переваги активного 

навчання та методики викладання навчальних вправ командно-орієнтованого навчання. 

У цій Главі автор розповідає про семінар, що проходив у 2012 році і в якому взяли 

участь студенти низки медико-біологічних і соціальних спеціальностей. 

30. Нарешті, Частина 6, Висновки, доводить важливість зміцнення біозахисту та 

створення системи запобігань в майбутньому. 

31. Додаток А містить інформацію про додаткові освітні ресурси з питань біологічного 

захисту, відповідних програмних документів, посібників і публікацій. 

32. Як і в багатьох складних сферах, використання термінології може змінюватись. 

Термін «біозахист» має різні визначення, які наведені в Таблиці 1.1. У цьому 

підручнику ми використовуємо термін, який вживається в широкому сенсі, і описаний 

в пункті 1-му Глави. 

Таблиця 1.1: Визначення терміну «Біологічний захист» 

Джерело Визначення «Біологічної безпеки» 

Всесвітня Організація Охорони 

Здоров’я (ВООЗ), «Інструкція з 

біологічної безпеки: Третє 

видання», 20043 

«Лабораторний біозахист стосується заходів захисту, 

як на рівні установи, так і особистих, що повинні 

запобігти втраті, розкраданню, зловживанню, 

диверсії або навмисного розповсюдження патогенів і 

токсинів». 

ВООЗ, «Управління 

біоризиками: Інструкція 

лабораторного біозахисту», 

20064 

«Лабораторний біозахист описує захист, контроль і 

відповідальність за цінні біологічні матеріали в 

лабораторіях, для того, щоб запобігти 

несанкціонованому доступу до них, їх втраті, 

крадіжки, неправильному використанню, диверсії 

або навмисному розповсюдженню» 
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Продовольча та 

сільськогосподарська 

організація ООН (FAO) 

«Біозахист – це стратегічний і комплексний підхід, 

який охоплює політику і нормативну базу (включно з 

документами і заходами), що аналізує і управляє 

ризиками в сфері безпеки харчових продуктів, життя 

і здоров’я тварин, здоров’я і життя рослин, включно 

з екологічними ризиками, пов’язаними з ними. 

Біозахист охоплює питання сільськогосподарських 

шкідників, паразитів і хвороб тварин, зоонозів, 

впровадження і розповсюдження генетично 

модифікованих організмів (ГМО) та їх продуктів, а 

також інтродукцію і контроль інвазивних 

чужорідних видів та генотипів. Біозахист – це цілісна 

концепція, яка безпосередньо стосується сталого 

розвитку сільського господарства, продовольчої 

безпеки та захисту навколишнього середовища, 

включаючи біорізноманіття»5 

FAO, Міжнародне епізоотичне 

бюро (МЕБ) і Всесвітній банк, 

«Біозахист для 

високопатогенного пташиного 

грипу», 20086 

Під біозахистом розуміємо «реалізацію практик, що 

створюють перешкоди для того, щоб знизити ризик 

інтродукції та поширення збудників хвороб. Трьома 

основними елементами біозахисту є: 

1. Сегрегація 

Створення та підтримка бар’єрів для обмеження 

можливості потрапити інфікованим тваринам та 

забрудненим матеріалам у неінфіковані об’єкти. 

Цей крок, якщо його правильно застосовувати, 

може запобігти зараженню. 

2. Очищення  

Матеріали (наприклад транспортні засоби, 

обладнання), які повинні потрапити (або 

залишити) на об’єкт потрібно ретельно очистити 

для того, щоб видалити видиме забруднення. Це 

дозволить знизити ризик від забруднювача 

(організму). 

3. Дезінфекція  

При правильному застосуванні, дезінфекція 

інактивує будь-яку речовину, що забруднює 

матеріали, що вже були ретельно очищені». 
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Посилання 

                                                           
1 HM Government, UK International Chemical, Biological, Radiological and NuclearSecurity Assistance 

Programmes and Their Contribution to the Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of 

Mass Destruction, Report 2013-2015, available at 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472421/20151 

030_UC_CBRN_Security_Report.pdf (accessed 30/10/2015). 

2 For a full definition and further information on Dual-Use Research of Concern as defined by the US 

Government, see http://osp.od.nih.gov/office-biotechnologyactivities/biosecurity/dual-use-research-

concern(accessed 13/11/2015). 

3 Available at http://www.who.int/ihr/publications/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/(accessed 27/07/2015). 

4Available at http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6/en/(accessed 

27/07/2015). 

5See http://www.fao.org/biosecurity/(accessed 27/07/2015). 

6See http://www.oie.int/doc/ged/D5896.PDF(accessed 27/07/2015). 
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Глава 2: Проблеми біозахисту у XXI-му столітті: 

експерименти з набуття функцій 

Кус ван дер Брюгген 

Основні цілі навчання: 

i. Зрозуміти значення і вплив концепції досліджень подвійного використання; 

ii. Побачити і зрозуміти, як концепція досліджень подвійного використання 

застосовується в конкретному випадку; 

iii. Отримати уявлення про етичні, правові та соціальні обов’язки вчених; 

iv. Ознайомитись з різними і суперечливими аргументам, а також інтересами 

зацікавлених сторін (вчених, уряду, та громадян). 

Вступ  

1. У вересні 2011 року, вірусолог Ротердамського університету Рон Фоучер повідомив 

про те, що його дослідницька група створила вірус H5N1 (збудник пташиного грипу), 

здатний передаватись повітряним шляхом серед ссавців. Автор представив результати 

досліджень, з набуття «надбанню функцій» для публікації у Science. Приблизно в той 

же час, вірусолог американської компанії Йошихиро Каваока (Японія) представив 

аналогічні результати досліджень до Nature. З міркувань біозахисту редакційна колегія 

обох журналів вирішила попросити орган, який фінансував обидва дослідження – 

Національні інститути охорони здоров’я США, – розглянути статті. Це стало початком 

того, що пізніше було названо дебатами про «набуття функцій». Такі експерименти з 

«набуття функції» стали одними з найбільш суперечливих експериментів в області 

медико-біологічних наук. У цій Главі розглядатимуться питаннями, які викликають 

найбільше суперечок, а також основні дискусії і ключові позиції у даній темі. По-

перше, буде подано короткий опис концепції дослідження «набуття функцій», а також 

стислі висновки, які зроблені або повинні бути зроблені на основі цієї дискусії. Ця 

Глава дозволяє читачеві критично оцінити історію та еволюцію сучасної проблеми 

біозахисту через детальне пояснення випадку «набуття функцій». Частина, що 

сфокусована на аналізі та оцінці біологічного захисту, формує висновки розділу. 

Дослідження з «набуття функцій» 

2. Потрібно зауважити, що концепція «набуття функцій» не використовувалась на 

початку дискусії H5N1 для обговорення плюсів і мінусів таких експериментів. Вперше 

цей термін був використаний у березні 2012 в прикінцевій доповіді Національної 

наукової консультативної ради США з питань біологічного захисту для застосування 

можливих подальших експериментів такого ж роду: «Рада також наголосила на 

необхідності розробки настанов для того, щоб допомогти у визначенні того як/і чи 

взагалі окремі експерименти з «набуття функцій» з грипом повинні виконуватися або 

як/і чи взагалі потрібно про них повідомляти». Це сталося через те, що подальші 
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експерименти з «набуття функцій» такого типу, ймовірно, будуть проводитись різними 

лабораторіями у всьому світі. Експерименти, які змінюють спосіб передачі або коло 

господарів зоонозного агента викликають особливе занепокоєння і вимагають 

детального аналізу ризиків і вигод перш, ніж вони будуть проводитись або про них 

буде повідомлятись.1 Дотримуючись цієї рекомендації, Міністерство охорони здоров’я 

і соціальних служб США опублікувало схему оцінки таких досліджень. У цій схемі 

концепція «набуття функцій» висвітлена достатньо. «Однією з цілей дослідження HPAI 

H5N1 є виявлення генетичних змін, які корелюють зі способом передачі або 

підвищенням вірулентності цих вірусів у ссавців. У цій роботі, дослідження, які 

змінюють біологічні властивості, називаються дослідженнями з «набуття функцій». У 

виносці пояснюється, що «набуття функцій» зазвичай визначається більш широко як 

мутація, що викликає нову, або посилює наявну активність білку. У даній роботі 

«набуття функцій» стосується тих досліджень, що збільшують трансмісивність, 

патогенність, або змінюють коло господарів вірусу пташиного грипу H5N1.2 «Набуття 

функцій» не є новою концепцією. Такі експерименти в загальному сенсі стали 

повсякденною практикою сучасних медико-біологічних наук. Ліпстіч і Гальвані 

зазначають: «Набуття функції є поширеним і важливим підходом у біологічних 

експериментах, і це само собою не є причиною для занепокоєння»3 Експерименти з 

набуття функцій є експериментами, під час яких біологічні агенти, наприклад як віруси, 

отримують нові властивості. Зворотній варіант – втрата функції – також можливий: 

біологічні агенти втрачають певні властивості. Хоча на думку Ліпстіч і Гальвані, 

набуття функцій само собою не є причиною для занепокоєння, слід зазначити, що так 

звані експерименти, які викликають занепокоєння, були описані у Звіті Комітету Фінка 

Національної дослідницької ради США у 2004 і є прикладами посилення або втрати 

функції (див. Вставку 2.1).4 

Вставка 2.1: Експерименти, що викликають занепокоєння 

Експерименти, що викликають занепокоєння – це експерименти, які: 

i. Демонструють, як блокується дія вакцини;  

ii. Дозволяють підвищити стійкість до антибіотиків, що використовуються в 

медичній практиці/блокують дію вакцини; 

iii. Дозволяють підвищити вірулентність патогену або зробити не патоген 

вірулентним; 

iv. Призводять до посилення трансмісивності патогену; 

v. Змінюють коло господарів патогенна; 

vi. Дозволяють уникнути діагностики/виявлення; 

vii. Роблять можливим військове застосування біологічного агента або 

токсину. 
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Уроки, які можна винести  

3. Обізнаність вчених медико-біологічних наук щодо можливого неправильного 

використання результатів їх досліджень є низькою.  

Після випадку з листами зі спорами сибірки у 2001 році було реалізовано багато 

заходів, спрямованих на підвищення поінформованості вчених про всі випадки 

зловживання їх дослідженнями. Було розроблено навчальні програми, реалізовано 

кодекси поведінки, посилено правила, організовано конференції, видано настанови, 

призначено відповідальних за біозахист і вжито багато інших заходів для покращення 

«системи запобігання». Звичайно, було досягнуто значних результатів, однак багато ще 

потрібно зробити. Наприклад: в більшості університетів біозахист не є частиною 

навчальних програм для студентів медико-біологічних наук. Поки це так залишається, 

першими питаннями біозахисту та подвійного використання з якими стикаються 

дослідники є дискусії про H5N1. Потрібно докладати більше зусиль для підвищення 

рівня обізнаності про біологічний захист вчених медико-біологічних наук. 

4. Етичні, правові та соціальні обов’язки вчених. 

Проблема обізнаності тісно пов’язана з більш широким питанням етичних, соціальних і 

правових обов’язків вчених (див. Главу 9). Ця відповідальність поширюється також на 

питання (біо)захисту і може навіть призвести до появи питання про те, чи є такі 

експерименти, які не повинні проводитись, як було обговорено Девідом Релманом.5 

Дебати про експерименти з «набуття функцій» показують, що такі заклики, які зроблені 

Американською асоціацією сприяння розвитку науки – привернути більше уваги до 

цих питань під час навчання дослідників і вчених – є виправданими та необхідними.6 

Національні академії США стверджують, що: «Вчені мають додаткові обов’язки перед 

суспільством. Навіть вчені, які проводять найбільш фундаментальні дослідження 

повинні бути інформовані про те, що їх робота може з рештою мати великий вплив на 

суспільство ... наука і техніка стали невідємними частинами суспільства, і вчені вже не 

можуть ізолювати себе від проблем суспільства».7 Як відмітили під час дебатів, 

організованих Королівською академією наук та мистецтв Нідерландів, цей обов’язок 

може бути посилений зусиллями наглядових рад з етики і кодексів поведінки.8 Проте, 

слід розуміти, що впровадження такого відповідального підходу автоматично не 

призводить до консенсусу серед учених стомовно конкретних науково-дослідних 

проектів, таких як випадок H5N1. Безперечно, що такі дослідники, як Каваока і Фоучер 

були поінформовані про ризики їхніх проектів. Дійсно, Фоучер був членом 

консультативної ради з біозахисту у Королівській академії наук Нідерландів. 

5. Розбіжність поглядів вчених медико-біологічних наук і експертів з питань захисту. 

Дискусії впродовж останніх декількох років показали, що існує певна недовіра серед 

вчених медико-біологічних наук до експертів із захисту, які раптово стали частиною 

медико-біологічних наук. Найбільш поширені докори полягають в тому, що експертам 

з захисту не вистачає навіть базових знань у сфері медико-біологічних наук, що вони 

недооцінюють користь досліджень і переоцінюють загрозу для захисту. З іншого боку, 

експерти з захисту побоюються, що вчені нехтують навіть основними заходами безпеки 

і що вони недооцінюють або навіть не бачать загрози для захисту. Обидві сторони 
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повинні зрозуміти, що довіра між спільнотами науки і захисту є важливою умовою для 

вирішення питань біологічного захисту та подвійного використання. 

6. Міжнародний характер біологічного захисту і проблеми подвійного використання 

Дослідження в області медико-біологічних наук за визначенням є міжнародними 

дослідженнями. Проекти виконуються у всьому світі, дослідники працюють у багатьох 

країнах. Університети і науково-дослідні інститути співпрацюють по всьому світі. 

Останнім, але не менш важливим фактом є те, що результати досліджень поширюються 

у всьому світі через журнали та Інтернет. Це означає, що ризики неправомірного 

використання результатів досліджень не обмежуються безпосереднім місцем 

проведення дослідження. Це заклик до міжнародної співпраці. Дискусії про H5N1 

показали, що міжнародне співробітництво в кращому випадку відбувається епізодично. 

Багато угод потрібно розробити і затвердити під час подальших дискусій. 

7. Відсутність прозорості у настановах щодо біологічного захисту 

Навіть з огляду на нещодавні зусилля для забезпечення більшої прозорості, влада часто 

не може переконати вчених, чому їх дослідження будуть класифіковані як дослідження 

подвійного використання. Відсутність прозорості посилюється різницею в правилах і 

програмах між державами. Вченим медико-біологічних наук вже доводилось мати 

справу з різними правилами, законами і зобов’язаннями, наприклад в області охорони 

навколишнього середовища, біобезпеки, академічної культури, біоетики та інших. Вони 

не дуже хочуть приймати новий набір правил, які стосуються ризику тому, що 

більшість з них не сприймають ризик як такий, оскільки, як вже зазначалося раніше, 

питання захисту не розглядається більшістю вчених. Відсутність прозорості, а іноді і 

відмінності між країнами, робить таке небажання ще більшим. Урок, який слід 

запам’ятати – уряди повинні розробити чіткі і зрозумілі правила, які, крім того, наукова 

спільнота повинна зрозуміти і прийняти. 

8. Інституційна організація регулювання біозахисту. 

Дебати про «набуття функції» показали, що одним із наслідків відмінності в поглядах є 

те, що важко ідентифікувати «власника проблеми» біозахисту. На національному рівні 

урядові відомства, обговорюють один з одним питання про те, який підрозділ 

відповідає або не відповідає за правила біозахисту, що існують або, що будуть 

використовуватись в майбутньому. Те, який підрозділ бере на себе ініціативу залежить 

від обраної сфери (наука, охорона здоров’я, безпека). Наслідки такої діяльності можуть 

бути (а іноді і є) роздрібненими, що призводить до порушування нечітких правил. 

Майже те ж саме відбувається і на міжнародному рівні. Всесвітня організація охорони 

здоров’я була першою міжнародною організацією, яка організувала спеціальну зустріч 

присвячену H5N1 (лютий 2012 року). Одним з приводів для критики було те, що на 

зустріч запросили переважно фахівців з грипу. Через рік на другу конференцію з цього 

питання запросили також експертів з захисту. На зустрічах Конвенції про заборону 

біологічної зброї також приділяли увагу дебатам з надбання функції. Однак, з огляду на 

характер таких зустрічей, не було прийнято ніяких рішень, не кажучи вже про 

настанови. Крім того, слід сказати, основний внесок в обговорення зробили організації 

та вчені, які вже були залучені в дискусії з надбання функції, під час паралельних 

заходів. 
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Дебати про набуття функцій: що сталось?  

9. Що стало причиною того, що експерименти Фоучера і Каваокы спричинили такі 

суперечки? Якщо подивитися на початок дискусії (див. Вставку 2.2) приголомшує те, 

що Фоучер оголосив результати роботи своєї дослідницької групи (див. Вставку 2.3) як 

результат, як він сам сказав, «дрного експерименту».9 Він подав результати досліджень 

до журналу Science. Приблизно в той же час, Йошіхіро Каваока (Японія), представив 

аналогічні результати досліджень до журналу Nature. Редакційна колегія обох журналів 

вирішила попросити Національні інститути охорони здоров’я США, який фінансував 

обидва дослідження, розглянути ці статті. Це зробили відповідно до угод між 

дослідниками, науковими журналами та урядовцями в Сполучених Штатах (і в іншому 

місці) про статті, в яких представлені дослідження, що можуть розглядатися як 

дослідження подвійного використання, тобто знання або технології, що отримані за 

допомогою наукових досліджень, які можуть неправильно застосовуватись у 

злочинних, терористичних чи у військових цілях. Національні інститути охорони 

здоров’я США звернулися до Національної наукової консультативної ради США з 

питань біозахисту стосовно перевірки обох документів на ризики пов’язані із 

біозахистом.10 У грудні 2011 року Національний інститут охорони здоров’я видав 

публікацію з рекомендацією, де сказано: «В зв’язку з важливістю цих результатів для 

сфери охорони здоров'я і наукової спільноти, Національна наукова консультативна рада 

США з питань біозахисту повідомила, що загальні висновки, які висвітлюють нові 

результати будуть опубліковані, але, що статті не повинні включатися методологічні та 

інші деталі, які дозволили б відтворення експериментів тими, хто бажав би 

нашкодити».11 Національна наукова консультативна рада США з питань біозахисту 

також рекомендує у статті краще пояснити цілі та потенційну вигоду досліджень для 

охорони громадського здоров’я і деталізувати заходи, яких вживають для захисту 

лабораторних працівників і населення. Міністерство охорони здоров’я і соціальних 

служб погодилось з такою оцінкою і передало ці необов’язкові рекомендації авторам і 

редакторам журналів. Після їх поширення, почалася бурхлива дискусія серед учених, 

політиків і засобів масової інформації. Вперше публікацію наукової статті (в повному 

обсязі) категорично не рекомендували через можливе подвійне використання і 

побоювання з точки зору біологічного захисту. 

Вставка 2.2: Хронологія дискусії набуття функції 

2011, вересень Під час Європейської конференції з грипу на Мальті 

вірусолог Роттердамського університету Рон Фоучер оголосив 

про те, що вірус H5N1 отримав здатність передаватися 

повітряним шляхом серед ссавців. 

2011, осінь Представлення публікацій, написаних авторами Фоучером і 

Каваокою до Science і Nature про передачу штаму H5N1 

пташиного грипу серед ссавців; обидві статті направляються 

на розгляд до Національної наукової консультативної ради 

США з питань біозахисту. 

2011, 20 грудня Національна наукова консультативна рада США з питань 

біозахисту рекомендує опублікувати статті без певних 
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деталей експерименту.12 

2012, 20 січня Дослідники грипу вимагають введення тимчасового 

мораторію на роботи з H5N1, які можуть призвести до 

створення високопатогенних і високо трансмісивних штамів.13 

2012, лютий ВООЗ скликає нараду експертів, які займаються охороною 

громадського здоров’я і грипом, для того, щоб обговорити 

статтю. ВООЗ рекомендує опублікувати статті в повному 

обсязі після того, як розглянули питання, пов’язані з 

біозахистом та поширенням інформації.14 

2012, березень-

квітень 

Національна наукова консультативна рада США з питань 

біозахисту розглядає статті і голосує за публікацію 

результатів досліджень. Голосування на користь роботи 

Каваока було одностайним, однак з приводу статті Фоучера 

голоси розділились.15 

2012, квітень Уряд Нідерландів дозволяє публікацію роботи Фоучера в 

Science. 

2012, червень Публікація обох робіт.16 

2013, 21 лютого Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб (США) 

випускає загальну схему для регулювання Рішення про 

надання фінансування заявок на дослідження, в результаті 

яких можливе створення високопатогенних вірусів пташиного 

грипу H5N1, які передаються повітряно-крапельним шляхом 

серед ссавців.17 

2013, 22 лютого Проект «Політики Сполучених Штатів з інституційного 

нагляду за дослідженнями подвійного використання у сфері 

медико-біологічних наук» виноситься на громадське 

обговорення. 

2013, 26-28 лютого Зустріч «Дослідження подвійного використання, що 

викликають занепокоєння: актуальні питання та інноваційні 

рішення» ВООЗ, Женева, Швейцарія. 

2013, вересень Голландський суд заявляє, що уряд Нідерландів мав рацію, 

вимагаючи дозволу опублікувати статтю Фоучера. Медичний 

Центр Ерасмус оскаржує це рішення. 

2013, 16 жовтня Лист професора Джорджіо Палу (Європейське товариство 

вірусології) до Хосе Мануеля Баррозу, президента 

Європейської комісії, в якому повідомляє, що ЄТВ підтримує 

дослідження, виконувані Фоучером.18 

2013, листопад Публікація консультативного звіту Королівської академії наук 

Нідерландів про дослідження подвійного використання.19 

2013, 18 грудня Лист доктора Уейн-Хобсона від імені Фонду досліджень 
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вакцин до Жозе Мануеля Баррозу, у відповідь на лист ЄТВ, з 

пропозицією організувати науковий брифінг для 

Європейської Комісії щодо досліджень з набуття функцій.20 

2014, 25 червня Королівська академія наук Нідерландів організовує дискусію 

про дослідження з набуття функцій між Джорджіо Палу і 

Саймоном Уейн-Хобсоном.21 

2014, червень-

липень 

Інциденти з високо патогенними мікробами в федеральних 

лабораторіях: випадкова доставка живого збудника сибірки, 

поновлення забутих зразків віспи, надсилання небезпечного 

штаму вірусу грипу. 

2014, 24 вересня Публікація «Політики уряду Сполучених Штатів з 

інституційного нагляду за дослідженнями подвійного 

використання у сфері медико-біологічних наук».22 

2014, 17 жовтня Управління науково-технічної політики Білого дому 

оголосило «паузу» в наданні грантів для проведення 

досліджень з набуття функцій зі збудниками грипу, 

близькосхідного коронавірусного респіраторного синдрому і 

важкого гострого респіраторного синдрому. 

2014, 15-16 грудня Симпозіум з Ризиків і переваг досліджень з набуття функції, 

організований Національною академією наук, Вашингтон, 

округ Колумбія. 

2015, 5 травня Національна наукова консультативна рада США з питань 

біозахисту організовує нараду щодо загальної структури 

проведення оцінок ризиків та переваг досліджень з набуття 

функцій. 

2015, 28 вересня Національна наукова консультативна рада США з питань 

біозахисту організовує нараду про перебіг дебатів про 

дослідження з набуття функції. 

2015, 19 жовтня Публікація реакції уряду на консультативний висновок про 

дослідження подвійного використання, виконаний 

Королівською академією наук Нідерландів.23 

2015, 21 жовтня Представлення звіту Європейської наукової академічної 

консультативної ради щодо досліджень з набуття функцій.24 
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Вставка 2.3: Молоді вчені, які зробили дану роботу25 

 

Йошіхіро Каваока і Рон Фоучер рідко заходили до лабораторій, де виконувались 

експериментальні роботи з неоднозначних досліджень вірусу H5N1. Ця робота 

проводилась більш молодими дослідниками, які залишилися невідомими під час 

дискусії. Проте для них ставки були настільки ж високими – і навіть, можливо, 

вищими, тому що стаття в таких журналах, як Nature чи Science може бути 

надзвичайно важливою для кар’єри. У той час як Фоучер давав інтерв’ю і їздив на 

зустрічі, щоб отримати дозвіл на публікацію статті, перший автор Сандер Херфст 

залишався в тіні, так само як і аспіранти Ефйе Шроймен і Мартін Лінстер, другий і 

третій автори, відповідно.  

Для дослідників з Медичного центру Еразмус, історія почалася в кінці червня 2011 

року, коли результати тесту дозволили припустити, у що тхора, який знаходився в 

клітці поруч з кліткою зараженого тхора було виявлено сліди вірусу H5N1 в 

дихальних шляхах. «Ми були дуже схвильовані», - каже Хербст. «Коли ми показали 

його Рону, він просто сказав: «Заспокойтесь і повторіть тест. Можливо, це 

помилка». Однак помилки не було. Хербст сказав, що очікував гучних заголовків і 

ніколи не припускав, що стаття зможе отримати червоне світло від Національної 

наукової консультативної ради США з питань біозахисту і спровокувати 

міжнародну дискусію про межі академічної свободи. Спостерігаючи потік новин, 

«було дивно думати, що ми створили це в нашій лабораторії», - говорить Шроймен. 

Товариш, який читав новини, але не знав, що Херфст був причетний до цього, 

попередив його, що потрібно бути обережним – «тому що вони роблять досить 

небезпечні речі в Еразмус». Інші задавали гострі запитання: «Чи було це 

дослідження дійсно необхідне?» Лінстер зауважує, що він зазвичай міг легко 

переконати тих, хто запитував. «Дебати з приводу експериментів на тваринах є 

набагато складнішими».  

Фото і уривки з розповіді подані Мартіном Енсерінком у журналі Science, 22 червня 

2012, передруковано з дозволу автора. 
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10. У березні 2012 року Національна науков0-консультативна рада США з питань 

біозахисту повідомила, що змінені варіанти двох рукописів можуть бути опубліковані в 

повному обсязі. Після рішення Національної наукової консультативної ради США з 

питань біозахисту, в журналі Nature опублікували статтю Каваоки.26 Однак стаття 

Фоучера залишилася неопублікованою, оскільки він повинен був подати заяву на 

отримання дозволу на опублікування статті відповідно до положень національного 

Указу про стратегічні товари в Нідерландах.27 Але, це здивувало багатьох дослідників: 

Правила зазвичай роблять винятки для фундаментальних наукових досліджень і ніколи 

раніше не застосовувалися до наукових статей в області медико-біологічних наук. 

Роботодавець Фоучера, Медичний центр Еразмус в Роттердамі, вирішив звернутися за 

дозволом проти власної волі. Дозвіл опублікувати статтю в журналі Science28 надали в 

кінці квітня. Однак це ще не кінець дискусії. Медичний центр Еразмус подав протест 

проти примусового дозволу. Міністр у справах зовнішньої торгівлі і розвитку співпраці 

Нідерландів відхилив протест у грудні 2012 року. Справа потім була подана до 

окружного суду, який прийняв рішення справу 20 вересня 2013 року. Суд відхилив 

позов Медичного центру Еразмус, вважаючи, що нерозповсюдження є одним з 

пріоритетів Правил і що звільнення від обов’язкового дозволу (наприклад, тому що це 

фундаментальне наукове дослідження) повинні тлумачитися у вузькому сенсі. Крім 

того, суд зазначив, що цей окремий випадок не є фундаментальним науковим 

дослідженням, оскільки дослідження мало практичну мету (що демонструє можливість 

зараження вірусом повітряним шляхом). Медичний центр Еразмус опублікував 

звернення до суду вищої інстанції, який в момент написання знаходиться ще на 

розгляді. 

11. Рішення Національної наукової консультативної ради США з питань біозахисту не 

стало закінченням дискусії про дослідження з набуття функцій. Одним із питань було 

невдоволення наукових кіл з приводу використання більш широкої концепції набуття 

функцій для конкретних застосувань в дослідженнях грипу. Під час зустрічі в 

Королівському товаристві в Лондоні (грудень 2013) було сказано, що термін «набуття 

функцій» не підходить і може ввести в оману. Обговорювались інші терміни, зокрема 

«експериментальні модифікації мікробів» і «маніпуляції з мікробами в дослідженнях 

розповсюдження». Крім того, був заклик провести більш масштабні дискусії та 

обговорення в межах спільноти експертів щодо ризиків, пов’язаних з експериментами, 

а також докласти значних зусиль з підвищення рівня поінформованості. Важливими 

були зауваження з приводу того, що грип є тільки однією сферою, яка стосується цих 

проблем: інші віруси, бактерії і паразити також викликають занепокоєння.29 Дебати 

продовжувалися. Восени 2013 року, як прихильники, так і противники досліджень з 

набуття функції звернулися до Європейської комісії з відкритими листами. 

Європейське товариство вірусології надало вагомі аргументи, в той час як Фонд 

дослідження вакцин надав список аргументів проти.30 Королівська академія наук 

Нідерландів організувала дискусію щодо набуття функцій в червні 2014 року. Між 

особами, що підписали лист Європейського товариства вірусології (Джіорджіо Палу) і 

лист Фонду досліджень вакцин (Саймон Вайн-Хобсон) відбулась розмова щодо плюсів 

і мінусів дослідження з набуття функцій. Було підкреслено, що всі дослідники, які 

виступають за або проти таких досліджень, намагаються вирішувати важливі проблеми. 

Науковців і громадськість переконливо закликали до відкритої дискусії з приводу цих 
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питань для того, щоб поширити за межі наукових кіл. Під час цієї дискусії стало ясно, 

що індивідуальна відповідальність вчених не перестає бути важливим аспектом під час 

досліджень з набуття функцій. Ця відповідальність може бути посилена шляхом 

наглядових рад з біоетики і кодексів поведінки. Однак через те, що потрібно визначити 

стандарти і, підхід саморегулювання науковців може провалитись, регулювання завжди 

є необхідним.31 

12. Дебати щодо досліджень з набуття функцій посилилися після того, як влітку 2014 

року уряд США прийняв рішення пригальмувати федеральне фінансування 

запланованих і поточних досліджень з набуття функції збудників грипу та атипової 

пневмонії (SARS), а також близькосхідного коронавірусного респіраторного синдрому 

(MERS). Йдеться про тимчасове призупинення для того, «щоб розпочати консультації 

щодо оцінки потенційних ризиків і вигод, пов’язаних з різновидом досліджень медико-

біологічних наук, відомих як дослідження з набуття функцій». Для того, щоб досягти 

головної мети – дослідити шляхи передачі хвороби – під час досліджень з набуття 

функцій, інфекційні агенти роблять більш патогенними або трансмісивними.32 Випадки 

в провідних американських лабораторіях, хоча і з іншими патогенами, також, можливо, 

стали причиною того, що Білий дім вжив таких жорстких заходів. Національній 

дослідницькій раді Національної академії наук доручили організувати наукову 

дискусію про переваги та ризики досліджень з набуття функцій. Національна наукова 

консультативна рада США з питань біозахисту виступатиме як офіційний федеральний 

консультативний орган для надання консультацій з нагляду за дослідженнями 

подвійного використання. Поінформована під час громадських слухань, Національна 

наукова консультативна рада США з питань біозахисту буде давати рекомендації, які 

стануть основою для розробки і прийняття нової політики уряду США щодо 

дослідження з набуття функцій. Перше обговорення відбулося 15-16 грудня 2014 

року.33 Всі ключові учасники – і ті, що були за, і ті, що проти – були присутні. Під час 

обговорення, розглядалось багато важливих питань, наприклад, питання, пов’язані із 

науковою зацікавленістю, вигодами і ризиками, а також захистом. Дискусія про 

термінологію була одним з ключових пунктів. Знову обговорювали наявні сумніви про 

доцільність використання поняття «набуття функцій» для опису «експериментів, що 

викликають занепокоєння». У цьому контексті заслуговує на увагу те, що відносно 

велика кількість вчених наполегливо просили відновити дослідження з набуття 

функцій, особливо пов’язані з SARS та MERS. У той же час обговоренню проблем 

біологічного захисту приділили відносно мало уваги (див. Вставку 2.4). Здається, що 

дебати про переваги і недоліки таких досліджень перемістились у площину аргументів 

науки і біобезпеки. Питанню про можливе подвійне використання таких досліджень 

приділялось не дуже багато уваги як під час цієї дискусії, так і під час подібної дискусії 

в Ганновері34. Це важливо, оскільки дебати про дослідження з набуття функцій 

почалися з питання про можливе подвійне використання цих наукових експериментів. 
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Вставка 2.4: Експерт і коментатор з біобезпеки: Девід А. Релман 

Девід А. Релман, доктор медичних наук, професор 

факультету медицини, мікробіології та імунології в 

Стенфордському університеті, головний спеціаліст з 

інфекційних хвороб Системи охорони здоров’я ветеранів 

Пало-Альто, Пало-Альто, Каліфорнія. Він також є 

співдиректором Центру міжнародної безпеки та 

співробітництва та старшим науковим співробітником 

Інституту міжнародних досліджень Стенфордського 

університету. 

Первинне дослідження доктора Релмана пов’язане з 

мікрофлорою корінних народів (мікробіома) і, зокрема, 

характером і механізмом зміни різноманітності і функцій мікробів в організмі 

людини, а також основою стійкості мікрофлори. 

Він став одним з найактивніших учасників дискусії про дослідження з набуття 

функцій і дуже критично поставився до дослідів Фоучера і Каваоки, про що 

свідчить його внесок у звіт Центру Хастінгс: 

«Ми також повинні пам’ятати, що люди, які фінансують дослідження часто 

оголошують конкурси пропозицій досліджень і пишуть контракти із запитами на 

зазначену продукцію. Прикладом може бути контракт між Центром передового 

досвіду під егідою Національних інститутів охорони здоров’я та Університетом 

Еразмус згідно з яким профінансували навмисне створення високо патогенного 

штаму вірусу пташиного грипу з підвищеною трансмісивністю серед ссавців». 

«Які висновки можна зробити? По-перше, деякі види експериментів можуть мати 

передбачувані результати, що вимагають особливо уважного вивчення, до того, як 

вони будуть виконуватися і які можна заслужено назвати неетичними і 

забороненими з точки зору моралі. Наприклад, експерименти, які передбачають 

створення нових біологічних агентів з високими рівнями трансмісивності і 

вірулентності, або стійких до всіх наявних контрзаходів, або які можуть спричинити 

ризики зі значними наслідками для більшої частини населення Землі. Зазвичай, 

пройде час, перш ніж зможуть реалізуватися переваги експериментів. Проведення 

експериментів, які з великою ймовірністю завдадуть значної шкоди великим групам 

населення, експериментів з обмеженою вигодою або значною затримкою реалізації 

такої вигоди, загрожує порушити основоположні принципи справедливості. 

Нещодавня заява уряду США щодо припинення фінансування деяких досліджень з 

набуття функцій з трьома патогенними респіраторними вірусами і більш ретельна 

оцінки ризиків та переваг, є позитивним кроком для підвищення уваги до цих 

питань».35 

Аналіз і оцінка з точки зору біологічного захисту.  

13. Заміну обговорення досліджень з набуття функцій з точки зору біологічного 

захисту дискусією про характер і корисність цих експериментів можна проілюструвати 
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за допомогою рішення уряду США від 17 жовтня 2014 року. Хоча згадуються ризики, 

пов’язані із біозахистом та біобезпекою, основний акцент робиться на «контексті 

недавніх інцидентів в області біозахисту США і підтримки темпів розробки нових 

технологій для того, щоб визначити, які типи досліджень повинні йти вперед та за яких 

умов».36 Перехід до біологічного захисту і більш наукових аргументів означає, що під 

час дебатів все більше і більше розглядаються питання на кшталт: Які знання 

накопичуються під час цих експериментів? Чи можна ці знання отримати іншими 

способами? Чи можуть ці експерименти проводитися в безпечних умовах? Яку вигоду 

для здоров’я варто очікувати? Наскільки небезпечними є результати? Навіщо вивчати 

мутантний вірус H5N1, який навіть не зустрічається в природі? 

14. Однією з причин цієї заміни може бути те, що використання концепції «набуття 

функцій» для спірних експериментів було дуже широке і недостатньо визначене. Як 

було зазначено вище, дослідження з набуття функцій стосується багатьох 

експериментів сучасних медико-біологічних наук. Більшість з цих експериментів не 

мають жодних ризиків, пов’язаних з біологічним захистом. Саме тому стає зрозуміло, 

чому вчені медико-біологічних наук шукають наукові аргументи, щоб захистити свої 

дослідження. Але вчені, які виконують спірні експерименти, також були раді такій 

заміні, тому що вона переміщує дебати в ту сферу (науки, біологічного захисту), де 

вони є експертами та де вони можуть сперечатися, використовуючи свій професійний 

досвід. Тут суперечка обертається навколо твердження, що результати дослідження є в 

більш-менш довгостроковій перспективі корисними як для науки так і для здоров’я 

людини й тварин, у той час як противники стверджують, що дослідження не приносять 

користі для суспільства і навіть є небезпечними. Безсумнівно, що це дуже важливі 

питання, які необхідно вирішувати. Проте, ці питання не є безпосередньо пов’язаними з 

біозахистом. Як це не парадоксально, але сумнівно, що дискусія з питань науки і 

біозахисту мала б місце, якби не було ініційовано обговорення питань біозахисту в 

обох експериментах із вірусом H5N1. 

15. Перехід до аргументів біологічного захисту і науки під час дискусії не повинен 

передбачати те, що біозахист розглядається як менш актуальна тема. Якщо політичний 

і соціальний контекст є одним з факторів при визначенні біологічного агента або 

експерименту як такого, що має подвійне використання – як це пропонується в доповіді 

Королівської академії наук Нідерландів37 – можна легко помітити, що цей контекст не 

сильно змінився з моменту початку дискусії про H5N1 у 2011 році. Експерти з захисту 

можуть навіть довести, що рівень загрози терористичної атаки в цей час більший, ніж 

кілька років тому. Звичайно, слід також визнати, що загроза навмисної біологічної 

атаки є незначною в рамках більш широкого спектру можливих загроз. 

16. Тим не менш, важливо звернути увагу на такі питання, як: Яка ймовірність того, що 

експериментами не зловживають, наприклад, терористи? Наскільки реальною є 

небезпека того, що терористи або інші захочуть використати результатами досліджень 

для спричинення шкоди і зможуть реально це зробити? Чи завжди необхідно чи навіть 

бажано давати доступ до результатів всім? Проблема полягає в тому, що, звичайно, 

дуже важко відповісти на ці питання навіть експертам з питань захисту. Цей факт може 

спричинити дві протилежні реакції. Багато вчених медико-біологічних наук схильні 

применшувати можливе зловживання їхніми дослідженнями. А з іншого боку, є 
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експерти в галузі захисту, які очікують найгірших сценаріїв. Ні один з підходів не є 

правильним на шляху розгляду питань, пов’язаних з біологічним захистом. 

17. Це спостереження підводить до питання: що потрібно зробити? І це повертає нас до 

уже вивчених уроків. Отже, необхідно: 

i. Підвищити обізнаність вчених медико-біологічних наук з питань можливого 

зловживання їхніми дослідженнями;  

ii. Приділяти більше уваги етичним, правовим і соціальним обов’язкам вчених; 

iii. Подолати розрив недовіри між вченими медико-біологічних наук і експертами з 

питань захисту; 

iv. Приділяти більше уваги міжнародному характеру біологічного захисту і 

дослідженням подвійного використання; 

v. Зробити більш прозорими правила біологічного захисту; 

vi. Удосконалити інституційний механізм регулювання біозахисту. 
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Глава 3: Досягнення в галузі науки і технологій та 

розвиток можливостей біологічної зброї 

Кетрін Ніксдорф  

Основні цілі навчання:  

i. Зрозуміти, що розвиток медико-біологічних наук з плином часу приніс велику 

користь здоров’ю і добробуту людства, однак ці досягнення також були 

використані у ворожих цілях, починаючи з перших досягнень у мікробіології; 

ii. Пам’ятати про те, що навіть найскладніші досягнення в біотехнології 

застосовувалися для розробки значних наступальних програм зі створення 

біологічної зброї; 

iii. Посилити правильне сприйняття труднощів у розрізненні наступальних і 

оборонних робіт з біологічної зброї. 

Вступ 

1. Досягнення в галузі науки і технології протягом багатьох років дали можливість 

новим і поліпшеним підходам боротись з хворобами і зміцнити здоров’я в цілому. Цей 

прогрес в області медико-біологічних наук є абсолютно необхідним. Ми ніколи не 

повинні залишати поза увагою величезну вигоду цих досягнень для людства, однак 

попередження Метью Месельсона (див. Вставку 3.1) про те, що всі значні технології 

врешті експлуатувались з ворожою метою і його питання про те, чи «це повинно 

статися з біотехнологією?»1 є актуальним як ніколи. Є докази того, що люди почали 

застосовувати біологічні способи ведення війни ще в давнину і епоху середньовіччя. 

Проте, такі свідчення не можна розглядати як спроби біологічної війни, тому що в той 

час не було достатнього розуміння механізмів, які лежать в основі феномену інфекції 

або того, що хвороби якось пов’язані з конкретним збудником. У цій Главі 

відслідковані основні події, пов’язані з розвитком біології у XX столітті. Тут описано 

використання досягнень науки як наступальних бойових біологічних програм. 

Розглянуто тільки ті програми, які підтримувалися на державному рівні. Програми 

недержавних суб’єктів розглядаються в інших розділах, зокрема, в Главі 4. По-перше, 

дана Глава дозволяє читачеві оцінити події, що ведуть до становлення мікробіології як 

науки, і розробки в галузі мікробіології з подальшою появою «традиційних» 

бактеріологічних агентів у військових програмах, а також їх асиміляцію і включення в 

програми біологічної зброї. По-друге, у даній Главі організовано наукові розробки 

згідно з історичними вдосконаленням науки і технологій, і розглянуто друге і третє 

покоління біологічних агентів. По-третє, сучасні технології медико-біологічних наук, 

що стосуються біологічної зброї, також описані в цій Главі. І по-четверте, представлена 

програма біологічної зброї на прикладі колишнього СРСР, після чого наведено 

прикінцеві зауваження. 
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Вставка 3.1: Метью Месельсон 

Метью Мезельсон – відомий хімік і молекулярний біолог 

Гарвардського університету. Його досягнення можна 

найкраще описати короткою, але дуже вдалою цитатою з 

виступу під час вручення йому премії Альберта Ласкера 

за видатні досягнення у медицині: «Нагородою Альберта 

Ласкера у 2004 році за видатні досягнення в галузі 

медицини нагородили дослідника, який зробив 

величезний внесок до двох різних аспектів наукової 

діяльності: молекулярної біології та державної політики. 

Метью Мезельсон вирішив фундаментальні біологічні 

проблеми та допоміг запобігти виробництву і поширенню 

біологічної та хімічної зброї».2 Більш докладні відомості про його досягнення 

дивіться тут.3 

Фото: Д-р С. Чен, Дослідницький центр ДНК 

Ранні розробки, що ведуть до становлення мікробіології як науки: розвиток знань 

про традиційні бактеріологічні агенти4 

2. Зв’язок конкретних мікроорганізмів з конкретними хворобами вперше встановили на 

при кінці XIX століття у результаті досліджень процесу бродіння і досягнень в області 

медицини. 

3. Теорія спонтанного зародження життя була актуальною протягом XIIX-XIX століть 

аж до тих пір, коли Луї Пастер (1822-1895) провів експерименти, які раз і назавжди 

довели, що живі мікроорганізми відповідають за хімічні зміни, які відбуваються в 

процесі ферментації. Ці дослідження заклали початок науки мікробіології. 

4. Спекуляції про інфекційні захворювання та передачу інфекції розпочались у 1546 

році з Фракасторо, лікаря, поета і філософа епохи Відродження, який вважав, що деякі 

захворювання були викликані пасажами від однієї людини до іншої, які він назвав 

«бактеріями». Він також пов’язав конкретні симптоми з конкретними інфекційними 

захворюваннями. 

5. Приблизно водночас, коли Пастер спростував теорію спонтанного зародження, 

німецький лікар Роберт Кох (1843-1910) розробив метод виділення чистих культур 

мікроорганізмів на твердому культуральному середовищі. Цей метод використовується 

до сих пір. Він показав, що виділені з чистої культури ендоспори бацил сибірки, 

можуть заразити тварин і викликати сибірку, довівши, що певні мікроорганізми 

викликають специфічні захворювання. Це теорія стала основою відомих постулатів 

Коха. 

6. Першість відкриття вірусів можна віддати Фрідріху Лефлеру і Паулу Фрошу, які 

досліджували вірус ящура,5 а також Мартінусу Беєрінку, голландському мікробіологу 

ґрунту, що вивчав мозаїчну хворобу тютюну.6 Обидва відкриття відбулися приблизно у 

1898 році. Приблизно у 1901 році на Кубі Уолтер Рід, військовий лікар США, разом з 

медичною бригадою виявили перший вірус людини – агент, що проникає крізь фільтр і 
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викликає жовту гарячку.7 Німецького патолога Енріке Пашена вважають першим, хто 

описав вірус натуральної віспи в 1906 році.8 

7. На рубежі XIX-XX століть після визнання бактерій і вірусів збудниками інфекційних 

захворювань було досягнуто значних успіхів. Найбільш важливим є те, що вчені 

почали відкривати деякі з принципів патогенності або фактори інфекційних агентів, які 

викликають захворювання, а також механізми їх впливу на організми. У контексті цих 

досліджень, з’явилася наука імунологія, яка почалася з лабораторії Еміля фон Берінга, 

який разом з Кітасато Сібасабуро працював над дифтерією та правцем у 1890. Їх 

роботи9 присвячені відкриттю токсинів як патогенних факторів мікроорганізмів, а 

також антитіл як найважливіших елементів імунної системи. 

Застосування розробок у галузі мікробіології як біологічної зброї під час Першої 

світової війни 

8. Показовим є той факт, що Німеччина і Франція були першими країнами, які 

застосувати нові знання про бактеріальні інфекції для з’ясування можливостей 

використання конкретних біологічних агентів як зброї. Вчені саме цих країн зробили 

найбільший внесок у становлення мікробіології як науки наприкінці XIX століття.10 Під 

час Першої світової війни кавалерійські і тяглові тварини мали важливе тактичне 

значення. Під час німецьких диверсійних операцій застосовувалися такі біологічні 

агенти, як бактерії Bacillus anthracis (збудник сибірки) і Pseudomonas mallei (збудник 

сапу) для ураження коней і худоби. Німеччина не застосувала бактеріальну зброю 

проти людей. Франція, мабуть, також мала подібну програму біологічних диверсій 

проти німецького худоби.11 

9. У 1899 році Гаазька декларація12 (Додаток, Частина II, Глава 1, Стаття 23), яка є 

частиною Гаазької конвенції 1899 року, офіційно заборонила використання отрути та 

отруйної зброї. До XX століття хімічна, біологічна і токсична зброї були об’єднані в 

категорію отруйної зброї. Таким чином, цей договір зробив біологічні війни 

незаконними.13 Припускають, що Генеральний штаб німецької армії інтерпретував 

Гаазьку конвенцію як заборону застосування біологічної зброї проти людей, але не 

проти тварин. 

Розробка програм біологічної зброї до і після Другої світової війни 

10. Певна кількість великих держав розробили масштабні програми біологічної зброї в 

період між двома світовими війнами. Союзні країни були зосереджені в основному на 

оборонних програмах. Найбільше працювали над збудником сибірки, ботулічним 

токсином, а також над методами підготовки і доставки.14 Британці розробили п’ять 

мільйонів «порцій» макухи для великої рогатої худоби з додаванням ендоспор сибірки, 

які мали скинути з літаків над німецькими сільськогосподарськими угіддями. Також 

розпочалася робота над пристроєм, що може виробляти хмари з бактерій, які мали 

вдихати експериментальні тварини, для того, щоб визначити потрібну дозу. Пристрій 

був випробуваний на вівцях біля берегів Шотландії, з використанням ендоспор сибірки 

як агента. Цей засіб виявився більш потужним, ніж будь-яка інша хімічна зброя.15 

Союзники не використали цю зброю під час Другої світової війни, тому що вона була 
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призначена для застосування тільки у відповідь на атаки з використанням біологічних 

агентів. 

11. Німеччина вирішила не використовувати біологічну зброю під час військових дій, 

тому що наукові експерти цієї країни вирішили, що це буде непрактично.16 Японія ж 

створювала величезну наступальну програму біологічної зброї протягом 1931-1945-го 

років. На сумнозвісному об’єкті Пінг Фен, який розташований на південь від міста 

Харбін, були створені можливості для виробництва бактерій у кілограмовій кількості. 

Проводились експерименти над людьми, і Японія застосувала біологічні агенти у 

військових операціях в Китаї. Це був єдиний зареєстрований випадок використання 

біологічної зброї під час Другої світової війни. Незначна робота велася над вірусами, 

рикетсіями або токсинними агентами.17 

12. США мали велику програму з використання біологічної зброї під час і після Другої 

світової війни (див. Вставку 3.2). 

Вставка 3.2: Програма США 

Міністр оборони США Генрі Льюїс Стімсон зрозумів, що «біологічна зброя – це 

брудна справа»18 і хотів узаконити дослідження, що контролюють цивільні особи. 

Було створено Громадську консультативну групу, що в середині 1942 року почала 

роздавати підряди на проведення секретної роботи у 28 університетах США. Робота 

включала вивчення наступального потенціалу ботулічного токсину і сибірки, 

значною мірою проводилась у США і під час війни. У 1943 році Форт Детрік, штат 

Меріленд, який в той час називався Табір Детрік, став місцем виконання цих робіт.19 

Застосування біологічних агентів проводили в закритих камерах і на відкритому 

повітрі.20 Однак США не створили зброю на основі інфекційних агентів.21 Ближче до 

кінця війни акцент змістився з бактеріальних агентів до дефоліантів, які 

використовувались проти продовольчих культур Японії.22 

Теодор Роузбері – відомий мікробіолог, який брав участь у цій програмі,  

стверджував, що «ймовірність того, що бактеріальна зброя буде використана проти 

нас, безумовно, збільшиться, якщо противник запідозрить, що ми не готові зустріти 

його і відповісти ударом на удар».23,24,25 

Роузбері насправді вважав, що «етичні проблеми вчених у лабораторії 

регламентували використання зброї, яку вони створювали».26 Однак, за словами 

Бернштейна, «Історія розповідає іншу історію» і «очевидно, що ключові рішення 

приймалися в Вашингтоні, а не в лабораторії».27 

13. З огляду на стрімкий розвиток і виробництво бойових біологічних агентів 

декількома великими державами до і після Другої світової війни в поєднанні з 

реалізацією жахливого потенціалу цієї зброї, міжнародне товариство вважає за 

необхідне провести переговори і укласти договір, який би регулював розвиток і 

накопичення запасів біологічної зброї, і, таким чином став доповненням до 

Женевського протоколу,28 який забороняє використання даних агентів під час 

військових дій. Ці зусилля вилилися у розробку Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї,29 що буда відкрита для підписання 10 квітня 1972 року. Конвенція 
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набула чинності в 1975 році. Приклади деяких агентів біологічної зброї наведено у 

Вставці 3.3. 

Вставка 3.3: Деякі агенти біологічної зброї, які мають особливе значенняа 

Бактерія (хвороба) 

Bacillus anthracis (сибірка) 

Yersinia pestis (чума) 

Francisella tularensis (туляремія) 

Vibrio cholerae (холера) 

Burkholderia mallei (сап) 

Burkholderia pseudomallei (меліїдоз) 

Віруси (хвороба) 

Вірус Ебола (геморагічна гарячка) 

Вірус Конго - кримської геморагічної хвороби  

Вірус ящуру  

Віруси грипу A-підтипу Н5 або Н7 

Вірус Ласса (геморагічна горячка) 

Вірус Марбург (геморагічна горячка) 

Вірус кліщового енцефаліту 

Натуральна віспа (віспа) 

Вірус венесуельського кінського енцефаліту 

Вірус жовтої хвороби (геморагічна горячка) 

Рикетсіїб (хвороба) 

Coxiella burnetii (Q-лихоманка) 

Rickettsia prowazekii (сипний тиф) 

Токсинив 

Ботулічний нейротоксин  

Рицин 

Ентеротоксин В стафілококу 

Сакситоксин 

Декілька мікотоксинів 

а Агенти, представлені в Таблиці, це приклади, взяті з документів Організації 

Об’єднаних Націй: 2001;30 Департаменту США з питань охорони здоров’я та 

соціальних служб США 2013 року.31 

б Рикетсії – це різновид бактерії, який традиційно відносять до окремої категорії, 

оскільки, на відміну від звичайних бактерій, більшість рикетсій можуть 

розмножуватися тільки в клітинах тварин (внутрішньоклітинно). 

в Токсини – це отруйні речовини, що виробляються живими істотами. 

14. До початку XX століття людські віруси не були виявлені і до початку Другої 

світової війни було проведено лише незначну роботу з вивчення цих агентів. Ерхар 

Гайслер склав список потенційних агентів біологічної зброї з 1940 по 1983-й роки. 

Згідно з цим списком, у 1940 році, лише 4 агенти з тих, які розглядалися військовими 

як потенційна біологічна зброя, були вірусами. Віруси отримали статус потенційних 

агентів біологічної зброї через декілька років. У 1983 році, вони стали найбільш 

важливими потенційними агентами біологічної зброї.32 

15. Багато вірусів було виявлено у XX столітті. Починаючи з 30-х років XX сторіччя, 

швидкий розвиток технологій дав поштовх дослідженням властивостей вірусів. Ці 

технології включали способи культивування та очищення вірусів, а також способи 

вивчення біохімічних характеристик цих агентів. Найбільш значущим стало створення і 

удосконалення електронного мікроскопа, який дозволив детально описати морфологію 

вірусів.33 Досягнення біохімії і молекулярної біології дали можливість докладно 

охарактеризувати віруси та інші мікроорганізми. З вірусами складніше працювати ніж з 
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бактеріямиі, їх важче модифікувати, ніж бактерії, тому цікавість до них зростала 

паралельно з вдосконаленням методів їх вивчення і культивування, а також після того, 

як стали більш доступними деякі профілактичні вакцини і противірусні методи 

лікування  

16. Те саме можна сказати і про токсини. Оскільки вони мають багато характеристик 

токсичних хімічних речовин, то вони підлягають контролю в рамках як Конвенції про 

заборону біологічної зброї, так і Конвенції про заборону хімічної зброї. У Главі 8 це 

обговорюється в контексті конвергенції хімії та біології. У 1940 році тільки два токсини 

розглядалися як такі, що мали «високі шанси для оперативного використання»,34 в той 

час як у 1983 році список потенційних токсинних агентів збільшився до 19.35 

Підвищений інтерес до токсинних агентів протягом багатьох років було обумовлено в 

першу чергу їх вищою токсичністю у порівнянні з хімічною зброєю (див. Табл. 3.1), 

прогресом в області аерозольного поширення токсинних агентів, а також розробкою 

захисних і профілактичних засобів.36 

Таблиця 3.1: Порівняння потенціалу токсинної зброї і хімічної зброїа 

  LD50
б 

Стійкість до 

нагріву 
Поглинання 

Тип Речовина мкг/70 кг Стабільність 
Дихальні 

шляхи 
Шкіра 

Токсинна 

зброя 

Ботулічний токсин 0.0021 +- ++ - 

 Рицин 1.40 - ++ - 

 СЕВв 91 +- ++ - 

 Мікотоксин Т-2 35,000 + ++ + 

 Мікотоксин В 560 + ++ + 

 Саксітоксин 1,400 - ++ + 

Хімічна 

зброя 

Зарин 50,000 + ++ +- 

 VX 2,100 + ++ + 

а Дані Geissler 1986;37 Хекер і Хіземан 2000.38 

б Смертельні дози для 50% постраждалих. Смертельні дози для людини (70 кг ваги 

тіла) апроксимувались зі значень дії токсину на тварин. Один мікрограм (μ) = 10-6 

грам (г) 

в Стафілококовий ентеротоксин B. 

Розробка біологічних агентів другого покоління 

17. У другій половині XX століття значно покращилося розуміння механізмів 

патогенності (здатності викликати захворювання чи завдавати шкоду) та взаємодії 

мікроорганізмів і токсинів з імунною системою. Накопичення знань супроводжувались 

визначними подіями в генетиці та молекулярній біології, які з’явилися у 1950-х роках і 

беруть початок з генетики бактерій, біохімії і фізіології. Це, у свою чергу, призвело до 
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розвитку генної інженерії на початку 1970-х років.39 Відразу після цього стало ясно, що 

військові зацікавлені у розробці нового технічного методу,40 що давав можливість 

військовим створити нову і більш ефективну біозброю.41 

Розвиток перспективних біологічних агентів третього покоління 

18. Слідом за появою генної інженерії, бурхливий розвиток геноміки, біоінформатики, 

синтетичної біології, системної біології, нанотехнологій і цільових систем доставки,42 

на думку військових аналітиків, сприяв надзвичайному розширенню спектру 

біологічної зброї, тобто збільшення кількості і видів біологічних агентів (див. Рис. 

3.1).43 Зокрема, синтетична біологія та системна біологія, що покладаються на 

можливості технологій геноміки та біоінформатики, зробили значний вклад у спектр 

загроз. Синтетична біологія виходить за рамки традиційних технологій рекомбінантних 

ДНК і займається складною інженерією мікроорганізмів для виконання ними 

абсолютно нових завдань, шляхом створення ДНК із типових біологічних складових за 

допомогою біологічних операцій. Синтетична біологія в цей час досягала значного 

прогресу у створенні штучного життя з хімічних компонентів. Крім того, відносно 

новий метод редагування геному з використанням коротких паліндромних повторів, 

регулярно розташованих групами (CRISPR)/CRISPR-асоційованих (Cas)9 

ендонуклеазних (CRISPR/Cas9) систем відкриває безпрецедентні можливості для 

модифікації геномів.44 

19. Системна біологія намагається пояснити за допомогою біоінформатики, як складні 

фізіологічні системи взаємодіють між собою та їхні функції загалом. При цьому дана 

галузь описує біохімічні молекули, такі як нейропептиди, нейромедіатори, гормони і 

цитокіни, які регулюють функції фізіологічних систем. Це в свою чергу, показало 

потенціал маніпулювання життєво важливими функціями – диханням, серцевою 

діяльністю, температурою, свідомістю та імунним захистом – для поліпшення стану 

здоров’я, або щоб заподіяти шкоду.45 Біорегулятори розглядаються як потенційні 

агенти в контексті як Конвенції про заборону біологічної зброї, так і Конвенції про 

заборону хімічної зброї. Дивіться також Главу 8 цього підручника про актуальність цих 

досягнень для Конвенції про заборону хімічної зброї. 
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Рисунок 3.1: Розширення спектру загроз біологічних агентів протягом певного 

часу 

(Джерело: Petro et al., 2003)46 

 

20. Насправді, до початку XX століття аерозольний спосіб розповсюдження 

біологічних агентів був не достатньо вивчений. Однак незабаром було визнано, що це 

найбільш ефективний спосіб розповсюдження бойових біологічних агентів на великих 

територіях, і аерозольний спосіб протягом багатьох років залишався найкращим 

методом передбачуваного бойового використання.47 За останні декілька років 

відбулися істотні поліпшення аерозольного способу доставки біологічних агентів у 

терапевтичних цілях і нанотехнології, зокрема, відіграють центральну роль у розвитку 

цієї технології.48 

21. Досягнення в галузі молекулярної біології, імунології та генетики пухлин привели 

до розробки нових вірусних векторів для спрямованої доставки терапевтичних речовин 

під час розробки вакцини, лікування раку, з лікувальною метою та для імунотерапії. 

Загалом, ці віруси діють як транспортні засоби, які переносять і доставляють чужорідні 

гени в організм. Чужорідні гени, які зазвичай кодують біологічно активні речовини, 

включаються у вірусний геном за допомогою генної інженерії. Зараження 

модифікованим вірусом призводить до експресії генів вірусного геному. У свою чергу, 

це стимулює початок синтезу біологічно активної речовини (продукту гену) в клітинах 

тканин-мішеней таким чином, щоб ця речовина потім могла діяти. Небезпека 

подвійного використання в цьому випадку полягає в тому, що ці віруси можуть бути 

використані не тільки для біоактивної терапії, але можуть бути «навантажені» будь-чим 

Загроза 

Передові біологічні агенти 

 
Генетично модифіковані традиційні 

агенти/біохімічні агенти 

Традиційні агенти 

 

До-геномна ера Геномна ера (час біотехнології) 

Геном людини 
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деструктивним або навіть смертельним, наприклад, токсином, або іншим 

біорегулятором. 

Використання передових технологій медико-біологічних наук у розробці 

наступальних програм біологічної зброї 

22. Деякі держави, які мали кошти, використовували нові досягнення в області 

технологій медико-біологічних наук для розвитку програм наступальної біологічної 

зброї. Після проведення успішних переговорів щодо Конвенції про заборону 

біологічної зброї в 1972 році всі держави-учасниці повинні були знищити свої запаси і 

припинити всі роботи з наступальної біологічної зброї. Багато держав продовжили 

активні програми вивчення біологічної зброї, але в оборонних цілях. Спроби знайти 

критерії розмежування між наступальними і оборонними діями в контексті біологічної 

зброї49 в багатьох випадках виявилися марними.  

23. Як приклад тонкої межі між наступальними і оборонними діями, було повідомлено, 

що у 2001 році деякі секретні дії США в галузі біологічних досліджень оборони могли 

бути прийняті як роботи з наступальної біологічної зброї.50 Один з таких заходів 

передбачав створення моделі невеликої радянської бомби, заповненої біологічним 

агентом (в даному випадку нешкідливим симулянтом) для перевірки дисперсійних 

властивостей речовин, що міститься в бомбі. Висловлювалася думка про те, що ці 

випробування були зроблені для того, щоб побудувати належний захист проти такої 

зброї, але деякі спостерігачі стверджували, що ця робота є порушенням статті I 

Конвенції, зокрема заборони використання біологічних агентів у військових цілях.51 

24. Хоча Радянський Союз підписав і ратифікував Конвенцію про заборону біологічної 

зброї, він за численними повідомленнями мав потужну наступальну програму 

застосування біологічної зброї у XX столітті, яка, ймовірно включала від сорока до 

шістдесяти тисяч вчених, лікарів, інженерів і техніків на десятках секретних військових 

об’єктах розміщених на території всього СРСР.52 Сьогодні Уряд Росії і деякі колишні 

радянські вчені стверджують, що всі роботи, які були виконані в колишньому 

Радянському Союзі, мали лише оборонні цілі.53 Ці твердження, однак, суперечать 

звітам відомих перебіжчиків, - Кена Алібекова (див. Вставку 3.4), Володимира 

Пасічника (провідний радянський біолог, який втік до Сполученого Королівства у 1989 

році), а також Ігоря Домарадського (фізик, керівник і розробник біозброї), який не 

дезертував, але пізніше повідомив багато фактів про свою роботу. Частина цієї роботи 

була дійсно оборонною. Однак, не всі експерименти були успішними. Використання 

найсучасніших методів медико-біологічних наук для отримання нових біологічних 

агентів і мілітаризацію цих агентів найкраще можна проілюструвати на прикладі 

радянської програми створення, оскільки про неї так багато відомо. Інший приклад 

програми наступальної біологічної зброї наведено в Главі 16 цієї книги. 

Особливий випадок колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

25. Росія сильно постраждала від атак хімічних зброї в Першій світовій війні. Без 

сумніву, саме з цієї причини Радянський Союз хотів добре підготуватись до можливої 

загрози хімічної і біологічної зброї. Проте в результаті чисток протягом 1930-х років і 

поширення лисенківщини в 1940-х роках велику кількість біологічних фахівців було 
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заарештовано і деяким з них були пред’явлені звинувачення в саботажі.54 Трохим 

Лисенко (1898-1976) заперечував існування генів, просуваючи «псевдонаукові, але 

політично привабливі теорії»,55 і отримав прихильність Сталіна. У результаті цього 

прогрес радянських біологічних наук загальмувався. Відновлення програми 

Радянського Союзу почалося в 1970-і роки і тривало принаймні до 1992 року, коли 

президент Єльцин визнав її існування56 (див. Вставка 3.4, приклад 2).  

26. У період відновлення Міністерство оборони СРСР створило новий відділ (15-й 

відділ), який займався питаннями, пов’язаними з біологічною зброєю; він включав нову 

мережу об’єктів призначених для розробки і виробництва біологічної зброї під назвою 

Біопрепарат.57 Хоча Біопрепарат був цивільним підприємством, ним фактично 

керували військові. Радянська програма з біологічної зброї отримала кодову назву 

«Проблема закваски».58 

27. Про можливості системи свідчить те, що основний об’єкт Біопрепарату був у змозі 

виробляти щотижня двісті кілограмів збудника чуми Yersinia pestis у воєнних цілях. 

Окрім робіт з добре відомими агентами біологічної зброї, такими, як збудники сибірки, 

туляремії та сапу, працювали з надзвичайно небезпечними вірусами, включаючи вірус 

Ебола, вірус Марбурга і вірус натуральної віспи для використання їх у воєнних цілях. 

Крім того, в результаті модернізації радянської науки, методи, які використовували 

новітні розробки в галузі геноміки, нейробіології, імунології та системної біології, 

застосовувались у найскладніших експериментах, починаючи від спроб вивести стійкі 

до антибіотиків високо патогенні бактерії шляхом створення химер бактерія-вірус і 

вірус-вірус, аж до розробки біорегуляторовів як зброї, що порушує фізіологічні функції 

організму. Кілька прикладів цих експериментів з їх цілями наведені в Таблиці 3.2.59 

Радянський Союз також провів масштабне випробування зброї, зокрема одне із таких 

випробувань проводилось на головному полігоні острова Відродження в Аральському 

морі. Існую питання стосовно теперішнього статусу програми, бо не було представлено 

жодної офіційної доповіді про міри довіри, і деякі військові об’єкти залишаються 

закритими для сторонніх.60 Причини участі радянських вчених у програмі з 

наступальної біологічної зброї запропоновано у Вставці 3.4. 

Таблиця 3.2: Приклади застосування сучасних біотехнологій для створення 

нових біологічних агентів, які проводились у Радянському Союзі на двох великих 

інститутах Біопрепарату – Оболенськ і Вектора 

Експеримент Мета 

Y. pestis + ген дифтерійного токсину Підвищена вірулентність Y. pestis  

Вірус коров’ячої віспиб + ген вірусу Ебола Крововиливи 

B. anthracis + гемолізин B. cereus  Модуляція імунної відповіді на 

вакцину проти сибірки 

Y. pestis + рДНК вірусу венесуельського 

кінського енцефаліту з Те промоторм  

Якщо інфіковані особи приймають 

антибіотики, Y. pestis руйнується, але 

це активує розмноження вірусу 

венесуельського кінського енцефаліту 

Вірус коров’ячої віспиб + ген бета-

ендорфіну 

Знеболювальний ефект 
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Вірус коров’ячої віспиб + структурний ген 

вірусу венесуельського кінського 

енцефаліту  

Підвищення вірулентності 

Вірус коров’ячої віспиб + структурний ген 

вірусу Ебола 

Підвищення вірулентності 

а Джерело: Leitenberg and Zilinskas,61 зокрема глави 7, 8, і 9; Gilsdorf and Zilinskas 

200562; Domaradskij and Orent 2003.63 

б Вірус коров’ячої віспи (використовується як вакцина) застосовували для цих 

експериментів як сурогат вірусу натуральної віспи (збудник віспи), але імовірно ті ж 

маніпуляції можна було б зробити за допомогою вірусу натуральної віспи; справді, 

цю роботу планувалось зробити після відпрацювання маніпуляцій з використанням 

безпечного вірусу коров’ячої віспи, однак, це не було зроблено.64 

Вставка 3.4: Мотивація вчених колишнього Радянського Союзу працювати над 

створенням біозброї для наступальних цілей 

Чому Радянський Союз дотримувався такого курсу, особливо після підписання і 

ратифікації Конвенції про заборону біологічної зброї 1972 року в ролі депозитарію? 

1. Мати можливість вживати відповідних заходів у відповідь на погрози противника 

використати біологічну зброю, спробувати нівелювати передбачувану перевагу 

іншої сторони: 

Приклад: Канатжан Алібеков – лікар, який був провідним вченим Біопрепарату з 

1975 по 1992-ий роки і став заступником директора в 1988 році. Він перейшов на бік 

США в 1992 році. Коли Джонатан Такер запитав його в інтерв’ю, чому молоді 

вчені-медики, такі як і він сам, працювали над розробкою біологічної зброї, він 

відповів: «Спочатку у мене було багато сумнівів, адже я дав клятву лікаря не 

вдавати шкоди. Але ви повинні уявити собі внутрішньополітичну ситуацію, яка 

склалась у Радянському Союзі. Протягом багатьох років нам говорили, що потрібно 

захищати нашу країну від надзвичайно сильного противника, озброєного сучасною 

зброєю, який хотів знищити нас, цей противник – Сполучені Штати та їх союзники з 

НАТО. Нам також говорили, що існували надійні розвіддані про те, що Сполучені 

Штати продовжують розробляти біологічну зброю, і що наша програма була 

відповіддю на американську програму».65 Оскільки це твердження повторювалося 

постійно, він стверджував, що «ця пропаганда, на жаль, відмінно працювала».  

2. Щоб біотехнологічні дослідження отримали підтримку уряду: 

Приклад: Юрій Овчинніков 

Теорії Лисенко в епоху Сталіна сильно сповільнили прогрес радянської науки, перш 

за все молекулярної біології і генетики.66 Дійсно, радянські вчені були дуже 

стурбовані з приводу поступальної відсталості науки, тому «для того, щоб дати 

біології достатню політичну підтримку для подолання цих проблем, деякі академіки 

і радянські чиновники виступали за посилення підтримки розвитку біологічних наук 

з точки зору їх військового значення».67 Овчинніков, який був біохіміком, став 

директором Інститут біоорганічної хімії імені М.М. Шемякіна в 1970 році. Оскільки 
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сучасні методи біотехнології застосувалися для розробки біологічної зброї, він був 

дуже впливовим в оновленій масштабній програмі зі створення біологічної зброї.68 

Хоча деякі джерела стверджували, що Овчинников не був особисто зацікавлений у 

розвитку біологічної зброї, однак він був «у вигідному становищі, щоб пояснити 

важливість сучасної біотехнології для військового .. застосування».69 Йому було 

сказано «наголошувати на необхідності вирішення наукових проблем, пов’язаних з 

біологічною зброєю з використанням нових методів біотехнологій і на тому, що ця 

робота має життєво важливе значення для національної оборони».70 Очевидно, ці 

переконання про значення посилення підтримки науки з боку військових, були 

надзвичайно ефективними.71 

Висновки 

28. Очевидно, що прогрес в області сучасних технологій медико-біологічних наук 

протягом багатьох років завжди привертав до себе підвищену увагу військових, 

зокрема для використання їх під час Першої світової війни та Другої світової війни, а 

потім для створення нових біологічних агентів і наступальної зброї. Той факт, що ці 

нові агенти не використовувались під час війни має велике значення, але є другорядним 

у порівнянні з метою їхнього розробки. 

29. У цій Главі описано програми розробок біологічної зброї, підтримувані державами. 

Загалом, і, як це буде підтверджено далі (див. Главу 4), можна припустити, що чим 

складніша технологія необхідна, тим менша ймовірність того, що вона в цей час 

становить загрозу з точки зору тероризму. Як описано в Главі 4, фахівець і неявні 

знання, а також поточний стан «декваліфікації процесу», відіграють вирішальну роль, а 

це означає, що оцінити ризик тероризму особливо важко. 

30. На практиці не так просто успішно реалізувати складні біотехнологічні методи. Для 

цього потрібен досвід, накопичений протягом багатьох років, спеціально обладнані 

лабораторії і виробничі приміщення, а також значні кошти. Таким чином, технічно 

складні процеси, швидше за все, будуть здійснюватися дослідниками або іншими 

особами, які користуються підтримкою великих установ і можуть покластись на роки 

практичного досвіду. Нинішня думка експертів, підкріплена небагатьма добре 

вивченими терористичними актами, пов’язаними з використанням біологічної зброї 

(див. Главу 4), стосується того, що терористи, які самі не проводять відповідних 

високотехнологічних досліджень, швидше за все покладатимуться на природні агенти і 

традиційну біологічну зброю. 

31. Всупереч підозрам програма розвитку біологічної зброї колишнього Радянського 

Союзу успішно приховувалась, як у Радянському Союзі, так і за його межами. 

Аналогічним чином, спекуляції з приводу наступальних дій із застосуванням 

біологічної зброї деякими «негідниками» залишаються тільки підозрою. Це 

підтверджує відсутність ефективних засобів у рамках Конвенції про заборону 

біологічної зброї для контролю і визначення відповідності (див. Главу 6). Ми повинні 

поставити питання про те, чи дійсно застереження Метью Месельсона ніколи не були 

прийняті досить серйозно міжнародною спільнотою, щоб належним чином впоратися з 

ризиком зловживання досягненнями в галузі медико-біологічних наук? Глави 2, 6, 7, 8 і 
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18 цієї книги відповідають на питання щодо відсутності ефективних заходів, що 

регулюють подвійне використання в галузі медико-біологічних наук і в суміжних 

галузях, а також пропонують шляхи вирішення цієї проблеми. 
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Глава 4: Біологічна зброя як зброя терору: перспективи 

загрози 

Кетрін Джеферсон 

Основні цілі навчання:  

i. Зрозуміти концепції біотероризму і причини, чому біологічна зброя може бути 

привабливою для терористів; 

ii. Виявити та проаналізувати три підтверджені спроби використання біологічної 

зброї проти людей в терористичних цілях; 

iii. Розробити розуміння необхідності більш детально оцінити загрози високих 

технологій, ударостійкого, високоефективного біотероризму, що бере до уваги 

роль неявного знання і проблеми ефективного озброєння. 

Вступ 

1. Загроза біотероризму стає все більш помітною в сучасній політиці безпеки. На 

сьогодні зафіксовані випадки біотероризму з незначною кількістю постраждалих. Ця 

Глава наводить історичну ретроспективу загрози біотероризму і розглядає практичні 

бар’єри, які обмежують реальну можливість досягнення мети. Дана Глава починається 

з вивчення причин чому біологічна зброя може бути привабливою для терористів, і 

продовжується описом трьох підтверджених спроб використання біологічної зброї 

проти людей в терористичних цілях: використання Salmonella культом Раджніша в 

штаті Орегон, Сполучені Штати в 1984 році; спроба використання ботулічного токсину 

і збудника сибірки сектою Аум Сінрікьо в Токіо в 1990-1995 роках; надсилання листів з 

сибіркою у 2001 році в Сполучених Штатах Америки, що приписується вченому Брюсу 

Айвінсу. У Главі описано побоювання, пов’язані з тим, що розвиток науки і технології 

спрощує використання їх досягнень біотерористами, переважно через прогрес 

синтетичної біології та появу товариства «зроби сам» (do-it-yourself community) та 

зроблено висновок про необхідність проведення більш ретельної оцінки загрози 

біотероризму. 

Біологічна зброя як зброя терору 

2. Біологічна зброя (або біозброя) це зброя, що призначена заподіяти шкоду шляхом 

використання інфекційний хвороботворних мікроорганізмів (бактерій, вірусів, рикетсій 

чи грибів) або токсинів, що продукуються живими організмами або синтезовані в 

лабораторії. Біологічна зброя може мати різні форми і може значно варіювати залежно 

від очікуваного ефекту: атака (на людей, інших тварин або рослин), ураження, 

забруднення місцевості на тривалий час, або провокування великої епідемії. 

3. Агенти, вибрані для використання в минулих військових програмах, включали 

бактеріальні агенти, які викликають сибірку, бруцельоз, сап, туляремію та чуму; вірусні 

агенти, які викликають венесуельський кінський енцефаліт, геморагічні лихоманки 
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Марбург і Ебола, та віспу; рикетсії, такі як Coxiella burnetii, що викликає Q-гарячку; 

гриби – шкідники рослин, наприклад, Pyricularia oryzae, що спричиняє пірікуляріоз 

рису; і такі токсини, як ботулінотоксин, рицин і сакситоксин. Для того, щоб бути 

ефективною зброєю, біологічні агенти повинні вироблятись у великих кількостях, бути 

досить стабільними аби залишитися життєздатними під час виробництва, зберігання і 

транспортування, і повинні бути поєднані з відповідною системою доставки, що 

забезпечить їх ефективне розповсюдження. 

4. Біотероризм – це використання біологічної зброї, щоб спричинити смерть, страх, 

розруху і/або політичні потрясіння для досягнення політичних, ідеологічних, 

соціальних та/або релігійних цілей.1 Термін біотероризм ускладнюється тим, що 

тероризм може підтримуватися державою, а також тим, що деякі акти, що 

здійснюються особами, які не мають політичних цілей, а скоріше мають на меті 

вимагання або помсту (тоді їх називають «біозлочинами»). У широкому сенсі, 

використання біологічних агентів окремими особами або групами, за межами 

діяльності уряду держави, є біотероризмом. 

5. Залежно від цілей терористичної групи, потреби використовувати складні з точки 

зору розробки і «воєнізації» біологічних агентів може і не бути. Дійсно, одна з причин, 

чому біологічна зброя може бути привабливою для терористів пов’язана з 

психологічним впливом. Властивості біологічної зброї можуть викликати панічний 

страх,2 який, якщо біотерористична атака все-таки має місце, провокує значно сильніші 

соціальні потрясіння, ніж у випадку природного спалаху такого ж захворювання. З цієї 

точки зору, якщо потрібно просто посіяти паніку і страх, створювати складну 

біологічну зброю непотрібно. Більш того, в той час як деякі терористи, зокрема 

релігійні угруповання, цікавляться біологічною зброєю через можливість здійснити 

апокаліптичне масове вбивство за її допомогою, інші групи можуть цікавитись 

біологічною зброєю через її здатність викликати недієздатність багатьох людей, не 

вбиваючи їх. 

Історичні випадки біотероризму 

6. Історія знає три підтверджених спроби використання біологічної зброї проти людей в 

терористичних цілях: використання Salmonella культом Раджніша в штаті Орегон у 

1984 році, спроба використати ботулічний токсин і збудника сибірки сектою Аум 

Сінрікьо в Токіо 1990-1995 роках, і застосування високоякісного препарату сухого 

порошку зі спорами збудника сибірки, приписаних вченому з біологічної зброї Брюсу 

Айвінсу у 2001 році, що отримав назву «Амерітракс» («Amerithrax»). Окрім цих були й 

інші спроби розробки біологічних агентів, а також тисячі хибних повідомлень про 

скоєння біологічних атак.3 

Використання сальмонели культом Раджніша в 1984 році 

7. У серпні-вересні 1984 року, релігійний культ відомий як культ Раджніша використав 

Salmonella в барах та інших громадських місцях у Даллесі, невеликому містечку в 

штаті Орегон, США. Жертвами цієї атаки стала 751 особа. Ця подія є одним з найбільш 

значущих випадків біотероризму, бо це був перший успішний і найбільш масштабний 

напад в історії Сполучених Штатів Америки. 
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8. Культ Раджніша було засновано в Індії в 1960-х роках Чандра Мохан Раджнішом. 

Серед своїх послідовників він був відомим як Просвітлений Майстер. Культ отримав 

чимало послідовників в Європі і Сполучених Штатах Америки в 1970-х роках, серед 

яких були заможні люди, адвокати і лаборанти. Культ викликав суперечки через те, що 

його послідовники відмовлялися від традиційних цінностей тому після 1980 року вони 

відчули ворожість з боку індійського уряду. За порадою одного з його послідовників, 

Ма Ананд Шила, Чандра емігрував до Сполучених Штатів Америки і перевіз з собою 

групу. Культ заснував комуну на великому ранчо в графстві Васко штату Орегон. 

9. Через суперечливі вірування культу, взаємини його членів з місцевими жителями 

були надзвичайно напруженими і ще більше ускладнилися через конфлікти, пов’язані із 

землекористуванням та розширенням комуни, зокрема, коли культ отримав політичний 

контроль над Антилопою, невеликим містечком поблизу.4 Члени комуни також 

порушували закони штату Орегон про землекористування, які обмежують будівництво 

на неосвоєних землях. Для того, щоб обійти обмеження зонування, культ Раджніша 

зареєстрував місто як ранчо, назвавши його Раджнішпурам. На початок 1984 року, 

Генеральний прокурор штату Орегон провів розслідування правового статусу 

Раджнішпураму і заявив, що міська влада є неконституційною, оскільки вона не 

відокремлена від церкви. 

10. Для того, щоб перехитрити Генерального прокурора, високопоставлені члени 

культу планували заразити жителів графства Васко, щоб ті не змогли взяти участь у 

виборах керівника округу в листопаді, внаслідок чого члени культу змогли б 

проконтролювати голосування і забезпечити перемогу кандидата, який вигідний для 

них. Менш ніж десять очільників культу брали участь у плануванні біологічної атаки. 

Шила, який номінально став особистим секретарем Чандра, тісно співпрацював з Ма 

Ананда Пуджа, медсестрою, яка очолювала медичний центр комуни і також була 

членом культу.5 Пуджа отримала зразки Salmonella typhimurium і використала 

можливості медичної установ Раджнішпурамі. Секретна лабораторія, де 

культивувалась Salmonella typhimurium була створена у віддаленій частині комуни. 

11. 29 серпня 1984 року вперше зафіксовано використання біологічних агентів членами 

культу – двом комісарам округу, які негативно ставилися до культу, під час візиту до 

Раджнішпура дали воду з Salmonella typhimurium. Обидва комісари захворіли і одному з 

них була потрібна госпіталізаціч.6 Крім того, послідовники культу вилили Salmonella в 

одну з місцевих водних систем, контамінували нею на продукти в супермаркеті, дверні 

ручки і ручки зливів у туалетах будівлі суду – але всі ці дії не мали видимого ефекту. 

12. Найбільш масштабне використання біологічних агентів відбулося у вересні 1984 

року, коли мішенню культу стали ресторани міста Даллес, адміністративного центру 

округу. Для репетиції перед виборами в листопаді члени культу забруднили Salmonella 

typhimurium салат-бари в кількох ресторанах у результаті чого 751 людина захворіла. 

Місцеві співробітники установ системи охорони здоров’я за декілька днів визначили, 

що причиною спалаху є саме Salmonella, але вина саме послідовників культу Раджніша 

не була встановлена ще протягом року. Спалах був двохетапний, викликаний найменше 

двома випадками навмисного зараження – перший випадок стався в двох ресторанах 

приблизно 8 вересня, другий – в десяти або навіть більше ресторанах приблизно 21 

вересня.7 
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13. Подальших атак не було і культ Раджніша відмовився від своїх спроб маніпулювати 

виборами на початку жовтня, коли стало зрозуміло, що їх план невдалий. Через кілька 

місяців після виборів у листопаді, комуна розпалася через внутрішні конфлікти та 

велику кількість судових процесів проти послідовників. Під час розслідування в комуні 

державні і федеральні агенти виявили культури Salmonella, які визнали причиною 

спалаху. Шила і Пуджа, а також ряд інших високопоставлених членів культу Раджніша 

втекли в Європу у вересні 1985 року, проте пізніше повернули до Сполучених Штатів 

Америки і визнали свою провину. Серед інших звинувачень, було звинувачення в 

отруєнні сальмонелою в Даллесі.8 

Спроба використання ботулічного токсину і збудника сибірки сектою Аум Сінрікьо в 

1990-1995 роках 

14. Аум Сінрікьо («Вища Істина Аум») – це японський релігійний культ заснований 

Секо Асахара, який здійснив декілька актів біотероризму. На відміну від культу 

Раджніша, метою Аум було проведення масових і широкомасштабних атак зі 

летальними наслідками. Вони стали відомі завдяки своїм успішним атакам з 

використанням зарину в токійському метро у 1995 році, в результаті чого постраждало 

понад тисячу осіб, 12 з яких померли. Послідовники Аум Сінрікьо вважали, що занадто 

багато людей мають погану карму і, що корумпований світ потрібно знищити для того, 

щоб створити нове, чисте суспільство. 

15. У 1984 році Асахара створив невелику школу йоги під назвою Aum No Kai (Коло 

Аум), яка в 1987 році була перетворена в Аум Сінрікьо. Влада Токіо в 1989 році 

офіційно оформила релігійний статус організації. За різними оцінками експертів, 

кількість членів школи Аум різниться, але згідно з деякими даними, в 1995 році культ 

налічував близько 40 000 членів у всьому світі, в тому числі 10 000 в Японії, близько 30 

000 в Росії, а також декілька розрізнених груп у Сполучених Штатах Америки, 

Німеччині та інших країнах.9 

16. Вчення Аум Сінрікьо підкреслювало значення порятунку і задумало дві стратегії 

полегшення. Як стверджували Уіліс і Сугішіма, «Одна з них полягала у формуванні 

коаліційної більшості у Парламенті і контролі японської політичної системи. Практика 

Аум могла тоді бути реалізована на національному рівні. Згідно з другою стратегією 

для очищення секта повинна була знищити Японію силовими засобами».10 Асахара 

спочатку пішов легітимним шляхом, і у 1990 році кілька кандидатів, зокрема сам Аум 

Асахара, балотувалися в японський парламент. Проте всі вони не пройшли. Це, 

здається, стало поворотним моментом для Асахара, який вважав, що порятунку тепер 

доведеться досягати, застосовуючи силу. У той момент культ почав озброюватися. 

Значну допомогу культу надавали декілька молодих вчених і технічних фахівців, які 

приєдналися до нього та мали досвід у фізиці, хімії та біології. 

17. Аум Сінрікьо нібито цікавилась кількома біологічними агентами, зокрема 

ботулічним токсином і збудниками сибірки, Q-гарачки та хвороби, спричиненої 

вірусом Ебола.11 На початку 1990-х, Аум Сінрікьо докладали зусиль для напрацювання 

і поширення двох агентів – ботулічного токсину та збудника сибірка. Вчені Аум 

намагалися виділити Clostridium botulinum зі зразків ґрунту, однак доказів того, що ці 

спроби були успішними, нема. Не відомо звідки надійшли штами, які 

використовувались. На додаток до проблем з виділенням ботулічного токсину існувало 
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багато інших труднощів з культивуванням бактерій, що продукують токсин, та 

перетворенням його на зброю. Грубий екстракт токсину з культивованого агента було 

висушено і подрібнено, а також були апробовано кілька методів розповсюдження.12 

Одна зі спроб передбачала розпилення ботулічного токсину з транспортних засобів за 

допомогою пристроїв. Мішенню стали будівлі військово-морської бази США в 

Йокосука, імператорський палац та урядові будівлі. Ще одна спроба передбачала 

поширення ботулічного токсину із застосуванням пристроїв для розпилення у вигляді 

портфелю. Попри ці та інші спроби, жодних офіційних жертв зареєстровано не було. 

18. Спроби Аум використати бактерії сибірки для заподіяння шкоди були 

безуспішними, тому що організація отримала авірулентний штам агента (можливо, 

вкрадений вакцинний штам).13 Під час однієї зі спроб, члени Аум розпилили агент 

(швидше за все, необроблену культуру) з даху будинку штаб-квартири в Токіо. Для 

того, щоб розповсюдити бактерії змонтували два розпилювачі на даху 

восьмиповерхового будинку, кожен у середині великої круглої градирні. Труби були 

розширені від градирень до баків, що розташовувалися нижче, і були заповнені рідкою 

суспензією бактерій сибірки.14 Пристрій працював погано – замість аерозолю, 

необхідного для ефективного розповсюдження сибірки, утворювалися великі краплі. 

Кілька скарг від місцевих жителів на неприємні запахи від будівлі привернули увагу 

поліції і, в кінці кінців, Аум припинила спробу розпилити агент і покинула це місце. 

Під час іншої спроби члени Аум розповсюдити агенти навколо префектури 

Канагавскього офісу і Імператорського палацу, для цього транспортні засоби обладнали 

пристроями розпилення, але згідно зі звітом прокуратури, сопло розпилювача забилось 

і операція не вдалася.15 

19. Не зважаючи на наявність значних ресурсів і досвіду їх використовувати, Аум не 

змогла завдати шкоди за допомогою біологічних агентів. Лейтенберг зазначає: «Група, 

як повідомляють, мала надзвичайні фінансові ресурси – десятки і сотні мільйонів 

доларів – деякі кошти вона використовувала для закупівлі необхідних для роботи 

обладнання та технічних засобів [ботулічний токсин і збудник сибірки]. Послідовники 

докладали значних зусиль для створення біологічної зброї, але, попри здібності, 

значний час і зусилля, всі ці спроби не мали успіху».16 

Атаки сибірки 2001 року 

20. У 2001 році атаки з використанням листів зі спорами сибірки в Сполучених Штатах 

Америки, також відомі як Амерітракс відповідно до назви справи у Федеральному 

бюро розслідувань (див. Главу 12), відбулися протягом декількох тижнів, починаючи з 

18 вересня, якраз через тиждень після терористичних актів 9/11, коли було знищено 

Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку, пошкоджено Пентагон в Арлінгтоні, штат 

Вірджинія, і сталася аварія авіалайнера в Шанксвілл, штат Пенсильванія. У результаті 

загинуло понад 3000 осіб і завдано збитків на мільярди доларів. Попри те, що події 9/11 

начебто мало пов’язані з біологічною зброєю, поєднання атак 9/11 з листами з 

сибіркою, які відбулися через невеликий проміжок часу, посилили побоювання 

біотерористичних загроз. 

21. Було дві хвилі атак листів з сибіркою.17 Перша хвиля листів мала поштовий 

штемпель міста Трентон, Нью-Джерсі від 18 вересня 2001 року (Рис. 4.1). П’ять листів 

зі спорами збудника сибірки були надіслані поштою до ABC News, CBS News, NBC 
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News і New York Post, офіси яких розташовані в Нью-Йорку, та в National Enquirer до 

American Media, Inc. в Бока-Ратон, штат Флорида. Всі ці листи були спочатку відхилені 

як звичайні листи з погрозами. Проте, 3 жовтня, в лікарні Флориди було діагностовано 

перший випадок. Туди були послані команди з Центру контролю і профілактики 

захворювань для виявлення джерела інфекції. Після того, як Центр контролю і 

профілактики захворювань виявив ендоспори сибірки на робочому місці потерпілого, 

Федеральне бюро розслідувань взяло під свій контроль цю справу. Лише через тиждень 

після смерті першої жертви стало ясно, що саме листи стали джерелом інфекції. 

Рисунок 4.1: Листи з сибіркою 

(Джерело: Федеральне бюро розслідувань, Відомі випадки і Злочинці, справа 

Амерітракс, http://www.fbi.gov/about-us/history/famous-cases/anthrax-amerithrax/the-

envelopes) 

 

Ви не зможете зупинити нас 

Ми маємо цю сибірку 

Ви помрете зараз 

Вам страшно? 

Смерть Америці 

Смерть Ізраїлю 

Аллах прекрасний 

 

Це наступний 

Приймайте пеніцилін зараз 

Смерть Америці 

Смерть Ізраїлю 

Аллах прекрасний 

22. Ще два листи з сибіркою були відправлені 9 жовтня через три тижні після першої 

атаки. Вони були адресовані двом сенаторам-демократам (Вашингтон, округ 

Колумбія): Тому Дешлу з Південної Дакоти та Патріку Ліхі з Вермонта. Лист, 

адресований Тому Дешлу відкрив його помічник 15 жовтня. Поліція Капітолію швидко 

http://www.fbi.gov/about-us/history/famous-cases/anthrax-amerithrax/the-envelopes
http://www.fbi.gov/about-us/history/famous-cases/anthrax-amerithrax/the-envelopes
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ідентифікувала порошок як ендоспори сибірки. Через це закрили службу урядової 

пошти і працівникам будівлі масово роздали антибіотики. Лист Патріку Ліхі було 

відправлено на неправильну адресу, і пізніше його виявили у мішку для вилученої 

кореспонденції. 

23. У цілому, жертвами листів з сибіркою стали 22 особи, п’ять з яких померли. 

Більшість жертв – це працівники пошти, які контактували зі спорами, що висипалися з 

листів. Під час цих подій Центр контролю і профілактики захворювань та місцеві 

органи охорони здоров’я забезпечили ліками (в основному, ципрофлоксацином) 

близько 33 000 людей, які могли контактувати з листами. Підтверджено, що принаймні 

17 будівель були контаміновані ендоспорами збудника сибірки і на знезараження, за 

деякими оцінками, витратили близько $ 320 млн.18 

24. Беручи до уваги зміст листа і близькість у часі до подій 9/11, під час початкової 

оцінки загрози відповідальність поклали на Аль-Каїду. Дійсно, після нападу, декілька 

газетних статей запропонували визнати, що спори сибірки прибули з Іраку і 

пропонували поміркувати про можливий зв’язок між випадками сибірки та Аль-

Каїдою.19 Однак, незабаром стало очевидно, що «джерелом агенту» може бути вчений, 

пов’язаний з урядом Сполучених Штатів Америки. Листи відправлені в ЗМІ містили 

грубозернистий коричневий матеріал, препарати ж збудника сибірки в листах 

сенаторам були надзвичайно високої якості та вказували на досвідченого вченого і 

програму, яку фінансувала держава. 

25. Весь матеріал, знайдений в листах з сибіркою, був отриманий з одного і того ж 

бактеріального штаму Еймс – одного з вісімдесяти дев’яти відомих штамів збудника 

сибірки. Цей штам був спочатку виділений від мертвої корови в Техасі у 1981 році та 

відправлений у Військовий медичний науково-дослідний інститут інфекційних 

захворювань Сполучених Штатів у Форт Детріку, штат Меріленд. Однак згодом, цей 

штам був розісланий науково-дослідним лабораторіям у всьому світі. Через це стало 

важко визначити джерело походження, хоча це і звузило діапазон можливих варіантів. 

Федеральне бюро розслідувань судовим рішенням зобов’язало лабораторії, які 

зберігали штам Еймс, надати зразки. Провели дослідження матеріалу з листів з 

сибіркою для пошуку додаткових унікальних особливостей, щоб порівняти зі зразками, 

наданими лабораторіями. У результаті досліджень, Федеральне бюро розслідувань 

встановило, що матеріал був безпосередньо пов’язаний з одним зі штамів Еймс, 

ідентифікованим як РМР-1029.20 Доктор Брюс Айвінс, вчений з біозахисту (biodefence 

scientist) в Детріку (Вставка 4.1), мав доступ до РМР-1029. 

Вставка 4.1: Брюс Айвінс і внутрішня загроза  

Брюс Айвінс був мікробіологом, який протягом 18 років працював на посаді 

старшого наукового співробітника з біозахисту в Детріку і був співавтором двох 

патентів Сполучених Штатів Америки на технології, пов’язані з вакцинами проти 

сибірки. Айвінс наклав на себе руки 27 липня 2008 року після того, як слідчі 

повідомили про пред’явлення йому звинувачення за листи з сибіркою. Потому 

з’явились повідомлення про психічне здоров’я Айвінса, в яких заявлялося, що він 

страждав від нападів параної та депресії.21 Занепокоєння з приводу цієї 

потенційної інсайдерської загрози з боку працівників лабораторій призвело до 
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підвищеної уваги до програм надійності персоналу, який має доступ до 

лабораторій з високим рівнем ізоляції й право працювати з особливо небезпечними 

агентами.22 Проте значення таких програм було поставлено під сумнів, особливо 

якщо врахувати те, що Айвінса уже оцінювали перед тим, як дозволити працювати 

у Детріку.23 

26. У серпні 2008 року Федеральне бюро розслідувань визнало Айвінса винним у справі 

«Амерітракс», стверджуючи, що він хотів пивернути увагу до вакцини, яку він допоміг 

створити. Айвінс наклав на себе руки за кілька днів до оголошення звинувачення. 

Через його смерть докази Федерального бюро розслідувань не будуть офіційно 

підтверджені в суді, але деякі експерти ставлять під сумнів, можливість зробити 

остаточний висновок лише на основі наявних наукових доказів.24 Попри цю 

невизначеність, очевидно, що в світі є дуже мало людей з таким рівнем підготовки, щоб 

виготовити препарати спор збудника сибірки такої високої якості, як у листах з 

сибіркою. 

Оцінка загрози: бар’єри на шляху до біотероризму 

27. Після 9/11 і листів з сибіркою різко посилилися побоювання з приводу 

катастрофічних можливостей біотероризму.25 Наприклад, незабаром після терактів, 

президент Джордж Буш заявив: «Ця загроза [біотероризму] є реальною і надзвичайно 

небезпечною. Держави-вигнанки і терористи мають цю зброю і готові її 

використати».26 

28. Попри той факт, що зареєстровано лише декілька випадків біотероризму, і навіть у 

тих випадках, коли використовувався живий біологічний агент, було відносно небагато 

смертельних випадків, однак загроза біотероризму часто розглядається з точки зору 

його масового деструктивного потенціалу. Проте, це тлумачення біотерористичної 

загрози не бере до уваги проблеми, пов’язані з набуттям і використанням у воєнних 

цілях будь-якого біологічного агента. Дійсно, зацікавленим групам потрібні значні 

фінансові ресурси, досвід і високотехнологічні об’єкти для того, щоб створити складну 

біологічну зброю, що здатна викликати масові ураження, і такі групи стикалися б з 

проблемами на кожному етапі роботи. 

29. По-перше, набуття або вирощування відповідного біологічного агента є 

проблематичним через низку причин. Наприклад, спроби отримати живий біологічний 

агент можуть привернути увагу влади до групи, а робота з патогенними організмами 

небезпечною для тих, хто її проводить, особливо, якщо вони не мають відповідної 

підготовки з біологічної безпеки та спеціальної інфраструктури. Більш того, 

виробництво і культивування біологічного агента вимагає значних знань і досвіду. 

Наприклад, вчені Аум не змогли створити вірулентні штами продуцента ботулічного 

токсину і збудника сибірки, і дуже мало людей в світі мають необхідний рівень 

підготовки, щоб створити препарати спор сибірки такої високої якості, як у листах з 

сибіркою. Крім того, цей тип компетентності часто вимагає «неявних знань». У 

широкому сенсі, «неявні знання» стосуються навичок і методів, які не можна легко 

кодифіковати, отримуються під час процесу «навчання на власному досвіді» або 

«навчання на власному прикладі», і для того, щоб їх здобути часто потрібно багато часу 
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і зусиль.27 Це говорить про те, що необхідно мати значний рівень майстерності та 

знань, щоб працювати з біологічними агентами. 

30. Крім труднощів, пов’язаних з одержанням відповідного біологічного агента, 

додаткові проблеми створює його масове виробництво. Спираючись на інформацію про 

труднощі, з якими стикались іракські, радянські, і американські програми розробки 

біологічної зброї, Соня Бен Оуграхам-Гормлі пояснює: «Розширення масштабів 

використання нестійких мікроорганізмів, які чутливі до умов навколишнього 

середовища і здатні змінюватися (віруси більш чутливі, ніж бактерії) – стало одним з 

найжорсткіших викликів для програм біологічної зброї, який необхідно було подолати, 

попри відповідний досвід. Розширення масштабів вимагає поступового підходу: 

перехід від лабораторного зразка до продукування у більшій кількості в межах 

лабораторії, початкового виробництва і, нарешті, до більш масштабного виробництва. 

На кожній стадії параметри виробництва повинні перевірятись і вони часто змінюються 

для того, щоб летальні властивості агента залишалися; весь процес розширення 

масштабів виробництва може тривати кілька років».28 

31. І, нарешті, навіть якщо ці бар’єри будуть подолані, все одно потрібні технічні 

засоби для розповсюдження біологічного агенту, для того щоб він став ефективною 

зброєю., Найкращим способом розповсюдження біологічного агента для появи великої 

кількості постраждалих є аерозолізація, однак невдачі, яких зазнала Аум Сінрікьо, 

свідчать про те, що цей метод розповсюдження є основною технічною перешкодою. 

Згідно з Джефферсоном, Лентозою і Маррісою: «Щоб викликати зараження через 

дихальні шляхи, інфекційній частинки повинні бути мікроскопічного розміру – 

діаметром від 1 до 5 мкм. Тому терористи повинні розробити або придбати складну 

систему «доставки», здатну генерувати аерозольну хмару частинок необхідного 

розміру з досить високою концентрацією агента для покриття широкої площі. Загалом, 

існує важлива взаємозамінність між простотою виробництва і ефективністю 

поширення».29 Успішна доставка біологічного агента у вигляді аерозолю також буде 

залежати від інших непередбачених обставин, таких як атмосферні умови і реагування 

служб системи охорони здоров’я цільового регіону, що теж ставить під сумнів успіх 

атаки. 

32. Висловлювалися побоювання стосовно того, що розвиток науки і технології може 

призвести до зникнення перепон, які виникають під час розробки біологічної зброї, що 

зробить її більш доступною для терористів. Зокрема, звертаючись до Сьомої Оглядової 

конференції держав-учасниць  Конвенції про заборону біологічної зброї у 2011, 

держсекретар Сполучених Штатів Америки Хілларі Клінтон стверджувала, що 

«Досягнення у сфері науки і технології зроблять .. розробку біологічної зброї 

простішою для державних і недержавних суб’єктів. Недосконалу, але ефективну, зброю 

можливо зробити, використавши невеликий зразок будь-якого широко 

розповсюдженого патогенного мікроорганізму, недороге обладнання та знання хімії та 

біології на рівні коледжу».30 

33. У зв’язку з цим синтетична біологія (див. Главу 3) викликала особливе 

занепокоєння.31 Одним з ключових основоположних принципів синтетичної біології 

стало бажання зробити біологію «простішою в інженерії» («easier to engineer»). Її 

основна концепція: синтетична біологія буде виробляти добре охарактеризовані 
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біологічні частини, які можна легко отримати з відкритих інтернет-реєстрів, а потім 

зібрати в генетичні схеми, пристрої та системи, що будуть надійно виконувати 

необхідні функції в живих організмах. 

34. Таке бачення викликало побоювання того, що терористам буде простіше 

використовувати біологію для того, щоб завдати шкоди завдяки досягненням 

синтетичної біології. Припускають, що синтетична біологія призведе до декваліфікації і 

це явище в поєднанні з відкритим доступом до геномних послідовностей ДНК 

патогенних організмів і зниженням вартості синтезу ДНК зробить біологію більш 

доступною як для людей, які працюють за межами добре оснащених професійних 

дослідницьких лабораторій, так і для зловмисників. Поява Міжнародного конкурсу 

генетично сконструйованих машин (Рис. 4.2) втілює цю передбачувану тенденцію 

більш легкого доступу і пов’язаної з нею потенційну загрозу з боку шахраїв. 

35. Однак, останнім часом, соціальні науки припускають, що зазвичай ці побоювання 

перебільшують ризик неправильного використання і недооцінюють важливість таких 

факторів, як неявне знання.32 Дійсно, досвід студентських команд, зазвичай, 

демонструє проблематичність успішного виконання експериментів у синтетичній 

біології, та вказує на постійну потребу керуватися інструкцією і володіти спеціальними 

навичками, отриманимими у результаті проб і помилок. Те ж саме можна сказати про 

спільноту біологів «зроби сам» (do-it-yourself biology community), поява яких викликала 

занепокоєння серед деяких спостерігачів з приводу того, що нерегульовані аматорські 

роботи із застосуванням передових технологій можуть створювати небезпечні 

біологічні агенти, які можуть бути використані для зловживань. Проте інші 

спостерігачі стверджують, що нинішні можливості біологів «зроби сам» значно 

перебільшені.33 Це наводить на думку про необхідність більш детальної оцінки загрози 

високотехнологічного, високоефективного біотероризму, спричиненого досягненнями 

науки і технологій, яка враховує ці проблеми. 

Рисунок 4.2: Міжнародний конкурс генетично сконструйованих машин втілив 

передбачувану тенденцію до декваліфікації 

(Джерело: http://www.igem.org/Main_Page)  

Висновки 

36. Було декілька спроб використання біологічної зброї як зброї терору. Випадки 

застосування біологічної зброї були відносно примітивними та без численних жертв. 

Після подій 9/11 і листів із сибіркою, різко зросло усвідомлення катастрофічного 

потенціалу тероризму. Однак, існують практичні і технічні бар’єри на всіх етапах 

процесу використання біологічної зброї, які обмежують реальні можливості 

http://www.igem.org/Main_Page
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зловмисників. Зараз побоювання з приводу загрози біотероризму, зазвичай, 

зосереджені на розробках у галузі науки й технології, появі біології «зроби сам» і більш 

легкого доступу до досягнень цих технологій. Деякі вчені-соціологи говорять про 

необхідність більш точної оцінки біотерористичної загрози від досягнень у галузі науки 

і технології з урахуванням неявного знання й проблем, пов’язаних з перетворенням 

біологічного агенту на зброю. 

37. Проте, не зважаючи на низьку ймовірність використання терористами досягнень 

медико-біологічних наук і суміжних областей для створення нової, ефективної 

біологічної зброї, не можна заперечувати таку загрозу.34 Зараз, як і раніше, надзвичайно 

важливо бути готовими до можливих атак із залученням біологічної зброї і мати план 

дій на всіх рівнях – від профілактики до ліквідації наслідків. Крім того, збільшення 

можливостей медико-біологічних наук і відкритий доступ до матеріалів може 

збільшити загрозу незначних випадків біотероризму. Таким чином, вчені мають 

відповідати за захист своїх досліджень від будь-якого можливого зловживання. 
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Глава 5: Природні спалахи хвороб і біозахист: спалах 

хвороби, спричинений вірусом Ебола у 2014 році 

Морін Елліс 

Основні цілі навчання:  

i. Зрозуміти загрозу використання зловмисниками спалаху природної хвороби для 

заподіяння шкоди; 

ii. Зрозуміти в контексті біозахисту загрозу спалаху хвороби Ебола 2014/2015 в 

Західній Африці; 

iii. Зрозуміти, що ефективні заходи біологічної захисту повинні розроблятися для 

конкретної місцевості, бути практичними і їх потрібно застосовувати так, щоб 

доповнювати і заходи біобезпеки, і заходи боротьби зі спалахом хвороби; 

iv. Зрозуміти важливість досвідчених фахівців з біозахисту в різних групах, зокрема 

в науковій спільноті і студентстві, які працюють разом для того, щоб знизити 

ризики біозахисту під час реагування на спалах захворювання. 

Загроза спалахів інфекційних захворювань у контексті біозахисту  

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає спалах хвороби як появу більшої 

кількості випадків захворювання ніж зазвичай очікується в певних групах, 

географічному районі чи протягом певного сезону. Спалах може тривати декілька днів, 

тижнів або місяців і охоплювати обмежений географічний район чи поширюватися на 

кілька країн. Поодинокі випадки інфекційних захворювань, яких довго не було в 

популяції (наприклад, віспа), або випадки, викликані невідомим раніше біологічним 

агентом, також можуть бути спалахом. Розрізняють спалахи захворювання природні 

або спалахи викликані зумисне, включно з тими, які викликані навмисним 

розповсюдженням збудників хвороби для того, щоб заподіяти шкоду. Більшість 

спалахів все ж таки є природними. Спалахи (епідемії) деяких хвороб розповсюдилися у 

всьому світі внаслідок інтенсивних повітряних перевезень і торгівлі (наприклад, 

свинячий грип, пташиний грип та тяжкий гострий респіраторний синдром SARS), але 

набагато частіше країни і регіони переживають локальні спалахи, такі як спалахи 

хвороби, спричиненої вірусом Ебола, і близькосхідного респіраторного синдрому 

MERS, що можуть завдати збитків населенню певного регіону хворобою, смертю і 

втратою засобів до існування. Тяжкий гострий респіраторний синдром, який забрав 

близько 800 життів, призвів за підрахунками до $ 50 млрд втрат у всьому світі. За 

попередніми оцінками економічні збитки від навмисного вивільнення становитимуть $ 

26 млрд/ на 100 000 осіб, які зазнали впливу.1 Відповідь на майбутні великомасштабні і 

стійкі спалахи вимагає ефективного реагування з боку міжнародного товариства, 

включаючи мобілізацію людських ресурсів для посилення національних заходів 

реагування. Крім фахівців в області охорони здоров’я, студенти бакалаврату та 
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магістратури, а також волонтери, можуть відігравати життєво важливу роль у 

реагування на спалахи захворювань (Вставка 5.1). 

Вставка 5.1: Студенти місцевого університету активно відгукнулись на спалах 

хвороби, спричиненої вірусом Ебола2 

З часу закриття університету через спалах хвороби, спричиненої вірусом Ебола, 

Тоні Харрісон, студент-соціолог Університету Ліберії, намагається допомогти 

зупинити вірус Ебола в його країні. Він приєднався до команди тих, хто ходять від 

дому до дому, щоб з’ясувати чи лікуються хворі. «Це потрібно для того, щоб 

швидко позбутися хвороби в нашій країні. Це допоможе врятувати життя в моїй 

громаді і, можливо, в моїй власній родині. Я дійсно хотів би повернутися до свого 

нормального життя і навчання».  

Тоні Харрісон (на фото зліва), студент Університету Ліберії 

2. На основі створених баз даних про випадки емерджентних інфекційних хвороб у 

період протягом 1940-2004-го років, Дасзак робить висновок про те, що десятиліття за 

десятиліттям, кількість випадків значно зросла, і ця тенденція буде продовжуватися.3 

Головним типами виявлених хвороб є спалахи захворювання, що виникають у 

результаті демографічних змін, посилення взаємодії з дикою природою, зміни 

навколишнього середовища, а також еволюція штамів патогенів стійких до лікарських 

засобів. Все більша частота і регулярність, з якою спалахи небезпечних захворювань 

виникають, піднімають питання більшої доступності цих біологічних агентів для 

зловмисників і їх подальшого використання для заподіяння шкоди. Чи може природній 

спалах захворювання і дати змогу терористу отримати біологічний агент і використати 

його як зброю? Хоча більшість експертів вважають такий сценарій малоймовірним, 

така можливість все ж таки заслуговує обговорення і диктує необхідність покращення 

політики і практик біологічного захисту під час спалаху захворювання для того, щоб 

зменшити ризик навмисного розкрадання і витоку небезпечних біологічних агентів. 

3. Розуміння загрози для біозахисту з боку природних спалахів інфекційних 

захворювань є вирішальним фактором у розробці і реалізації ефективних практичних 

заходів для забезпечення біозахисту, які збалансовують необхідність ефективного 

біологічного захисту без надмірного виділення загрози. Не всі спалахи інфекційних 

захворювань є загрозою з точки зору біозахисту, і більшість спалахів залишаються 
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спалахами локальними з малою кількістю жертв, і не викликають занепокоєння як 

можливе джерело біологічних агентів для використання біотерористами.4 Дослідження 

1 099 спалахів у всьому світі протягом 1988-1999-го років за даними Центру контролю 

захворювань і Служби розвідки для профілактики епідемій показало, що тільки 4% з 

досліджених природних спалахів були спричинені агентом, який також викликає 

занепокоєння, пов’язане з біотероризмом.5 Якщо враховувати всі спалахи захворювань, 

які зустрічаються в природі і які підпадають під дію політики біозахисту, це б значно 

перебільшувало наявну загрозу. Більша стурбованість у контексті біозахисту пов’язана 

зі спалахами хвороб, що швидко поширюються й характеризується високою 

смертністю, і це, у свою чергу, спричиняє соціальні, економічні і політичні проблеми. 

У 2002 році Всесвітня організація охорони здоров’я описала ряд біологічних агентів, 

що викликають особливе занепокоєння через їхнє можливе використання терористами 

(див. Вставку 5.2).6 Всі ці агенти викликають хвороби у людей з різною частотою і 

наслідками. Деякі з цих агентів також викликають одиничні природні спалахи, 

особливо в країнах з обмеженими ресурсами. Спалах атипової пневмонії у 2003 році і 

спалах хвороби, спричиненої вірусом Ебола в Західній Африці у 2014/2015 роках є 

додатковими яскравими прикладами природних спалахів захворювань, що викликають 

особливе занепокоєння. Спалахи захворювань, які збудники яких стійкі до ліків, 

наприклад туберкульозу резистентного до широкої групи медикаментозних засобів, 

також можна додати в список, бо вони є серйозною загрозою для здоров’я населення та 

надзвичайно важко піддаються лікуванню і контролю. 

Вставка 5.2: Захворювання, що викликають занепокоєння та і їх природна 

поява (Всесвітня організація охорони здоров’я) 

Бактеріальні 

Сибірка Найчастіше випадки захворювання фіксуються в Африці, на 

Близькому Сході і в Центральній та Південній Азії 

Бруцельоз У всьому світі 

Сап Поодинокі випадки або відсутній в більшості частин світу 

Меліоідоз Поширений в Південно-Східній Азії 

Туляремія Лише в поодиноких випадках передається від тварин до людей в 

Центральній Азії, Європі, Росії, Північній Америці та поодинокі 

випадки в низці країн 

Чума Недавні спалахи в Африці, Азії і Південній Америці та поодинокі 

випадки в низці країн 

Q-гарячка У всьому світі 

Сипний тиф Ендемічні спалахи в деяких районах Мексики, Центральної і 

Південної Америки, Центральної та Східної Африці і різних 

частинах Азії 

Грибкові 

Кокцидіоідомікоз У всьому світі в посушливих і напівпосушливих районах 



 

75 

Вірусні 

Венесуельський 

кінський 

енцефаломієліт 

Ендемічні спалахи в Центральній і північній частині Південної 

Америки 

Віспа Жодних випадків не підтвердилося з часу спалаху в лабораторії у 

1978 році 

4. Страждання і масштаби впливу, спричинені природними спалахами цих 

захворювань, підвищують ймовірність того, що терористи можуть спробувати 

використати ці події у власних інтересах. Яка ймовірність того, що збудники 

природних спалахів потраплять до рук терористів? Існує велика кількість матеріальних 

проблем і технічних труднощів, пов’язаних з трансформацією природних спалахів 

захворювання в інструмент біотероризму. Перш за все, складно виділити агент у його 

природному середовищі. Це вимагає технічних знань і досвіду в мікробіології. 

Проведений У. Сет Кар (Центр протидії поширенню досліджень, Національний 

університет оборони США), аналіз 33 випадків біозлочинів і незаконного використання 

біологічних агентів у 1990-2002 як терористами, так і злочинцями (які мотивовані 

особистою помстою або фінансовими причинами), відзначає тільки 6 випадків 

отримання хвороботворних організмів «природним шляхом» від свого природного 

хазяїна (наприклад, ізоляція агента з зараженого хазяїна або джерела).7 Хоча ізоляція 

мікроорганізмів у природі вимагає спеціальних технічних знань, в умовах спалаху існує 

більше можливостей легко отримати біологічний агент, вкравши легкодоступні та 

погано захищені клінічні та лабораторні зразки. Історичний досвід показує, що 

біотерористи, зазвичай, є авантюристами й шукають найбільш доступні джерела 

патогенних мікроорганізмів.8 Аум Сінрікьо, наприклад, вважали, що вони могли 

придбати живий вірус хвороби Ебола, подорожуючи в Заїр під час спалаху хвороби в 

1992 році, нібито для надання допомоги жертвам9. Швидше за все, група збиралася 

отримати зразки вірусу, розмножити його і використати для біологічних атак. 

5. Інсайдерська загроза (тобто особа має законний доступ) під час значного спалаху 

захворювання також є проблемою оскільки сотні людей мають доступ до джерел і 

зразків біологічного агента. Варто розглянути потенційні ризики пов’язані з особами, 

які мають доступ. Карус зазначив, що 4 з 33 випадків придбання агентів для 

незаконного використання були пов’язані з крадіжками біологічного зразка, і майже всі 

крадіжки пов’язані з особами, які мали законний доступ до об’єктів, де були біологічні 

агенти. Під час спалаху місцеві служби реагують першими, після них – національні 

уряди і міжнародні організації. Які програми надійності персоналу є доречними для 

осіб, які працюють у цій галузі? Чи є у них відповідні знання про ризики біозахисту, 

пов’язані з біологічними агентами, якими вони можуть розпоряджатись? Ускладнює 

проблему необхідність швидкого розширення кількості людських ресурсів залучених у 

заходи з контролю спалаху хвороби. Всесвітня організація охорони здоров’я 

повідомляє, що бракує людей серед всіх категорій працівників (наприклад, серед 

медичних працівників, працівників лабораторій, похоронних груп і логістів), 

необхідних для ефективного реагування на спалахи захворювання в багатьох країнах у 

всьому світі.10 Під час початкового набору працівників можливо намагатимуться 
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залучити окремих осіб, що володіють відповідними навичками та професійною 

підготовкою. Однак заздалегідь провести відповідні перевірки інформації про цих осіб 

– потенційно складне завдання. Завжди є велика кількість людей, які працюють 

безупинно під час спалаху, хоча багато з них не отримують достатньої зарплатні. 

Працівники, які отримують мало або яким взагалі не платять, можуть відчувати себе 

скривдженим, ображаючись на той факт, наприклад, що вони як місцеві працівники 

можуть заробляти менше, ніж співробітники міжнародних гуманітарних організацій; ці 

особи можуть передати біологічні матеріали в чужі руки. 

6. Важливо пам’ятати, що не достатньо лише мати доступ до біологічного агента. Після 

того, як агент отримано, людина стикається з іншою навіть більш технічно складною 

перешкодою: перетворити цей агент у знаряддя терору. Агенти для біотероризму, які 

викликають занепокоєння є небезпечними і з ними важко безпечно працювати. Якщо 

людина отримала збудник захворювання зі спалаху, вона повинна не заразити себе під 

час процесу перетворення агенту на зброю. Відомо, що через недбалі лабораторні 

практики, члени культу Аум Сінрікьо, і лідер культу Секо Асахара зокрема, були 

інфіковані Q-гарячкою – рикетсійним захворюванням, яке вони готували як біологічну 

зброю.11 Крім того, нелегкими є методи використання біологічного агента у воєнних 

цілях, зокрема методи вирощування агента з необхідними характеристиками і його 

ефективне розповсюдження. Методи поширення даних про високо інфекційні 

біологічні агенти, наприклад у випадку біотерориста-смертника, мають дати 

можливість розрахувати інкубаційний період для того, щоб «смертник» не був 

нейтралізованим до завершення місії. Дивіться глави 3 і 4, щоб отримати більш 

детальну інформацію про тематичні дослідження практичних бар’єрів на шляху 

перетворення збудника у зброю, які обмежують терористів, що прагнуть великої 

кількості загиблих. 

Дослідження спалаху хвороби, спричиненої вірусом Еболи, в Західній Африці у 

2014/2015 роках 

7. Спалах геморагічної гарячки, викликаної вірусом Ебола в Західній Африці у 

2014/2015 роках, перетворився на наймасштабніший, найважчий і найскладніший 

спалах в історії хвороби. Міжнародні експерти в області охорони здоров’я доклали 

величезних зусиль, щоб взяти епідемію під контроль. Вони зазначили, що 

безпрецедентний спалах був «надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, якою 

було стурбоване все міжнародне товариство». Спалах хвороби, спричиненої вірусом 

Ебола, перетворився в епідемію в Західній Африці в значній мірі через слабкість 

систем охорони здоров’я та відсутність резерву потужності для ефективного 

реагування. Вперше в історії скликали надзвичайне засідання Ради Безпеки Організації 

Об’єднаних Націй щодо питання охорони громадського здоров’я, а 18 вересня 2014 

року Рада Безпеки заявила, що спалах хвороби, спричиненої вірусом Ебола, загрожує 

миру і безпеці. Д-р Маргарет Чен, Генеральний директор Всесвітньої організації 

охорони здоров’я наголосила, що: «Ніхто з нас досі не бачив такого спалаху 

надзвичайного стану такого рівня, з таким ступенем страждань і з такими масштабними 

наслідками».12 План стратегічних дій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо 

реагування на спалахи хвороби, спричиненої вірусом Ебола, закликав до негайних дій 
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для підтримки постраждалих країн Західної Африки, зокрема забезпечити те, щоб 

заходи біологічного захисту були запроваджені під час обробки зразків.13 

8. Наслідки спалаху Еболи у 2014/2015 роках розповсюдились далеко за межі сфери 

охорони здоров’я, впливаючи на розвиток та економіку країн. Всесвітній банк 

спрогнозував можливі втрати в 32 мільярди доларів США в даному регіоні і зазначив, 

що «Значне поширенням спалаху хвороби, спричиненої вірусом Ебола, на інші країни 

регіону стало причиною того, що діти можуть втратити своїх годувальників, домашні 

господарства можуть втратити частину своїх доходів, підприємства втратять 

працівників через смерть, хворобу і страх, а такі галузі, як гірничодобувна 

промисловість і сільське господарство істотно сповільнять свій розвиток».14 

9. У разі спалаху, який забрав би життя десятків тисяч людей і розорив економіки 

багатьох країн, виникає питання чи могли б терористичні групи або окремі особи зі 

зловмисними намірами використовувати кризу Еболи в своїх інтересах і нанести шкоду 

іншим регіонам земної кулі? Це питання було розглянуто експертами, які, в цілому, 

погоджуються, що використання будь-якого вірусу у воєнних цілях є малоймовірним 

через значні проблеми.15 Вірус розглядається як агент для біотероризму, який викликає 

занепокоєння, почасти через високий рівень смертності, значну загрозу для 

громадського здоров’я і економічні наслідки, а також його здатність викликати паніку 

та соціальні потрясіння серед населення. Але отримання вірусу і його перетворення у 

зброю вимагає значних навичок і ресурсів. Більш того, попередні спроби використання 

вірус для біотерору провалилися.16 Хоча ймовірність того, що спалах хвороби Ебола в 

Західній Африці може перетворитися в навмисну атаку зі сторони зловмисників, мала, 

все ж таки вона існує, особливо з огляду на взаємозв’язок загрози в регіоні: 

терористична діяльність, поширення вірусу і політична нестабільність. 

10. З огляду на масштаби недавнього спалаху, деякі експерти припускають, що було б 

зовсім не важко отримати достатню кількість зразка даного вірусу для того, щоб 

заподіяти шкоду.17 Достатньо всього від однієї до десяти вірусних часток з крові 

хворого, щоб заразити іншу людину.18 Величезні масштаби збору зразків, 

транспортування і тестування у всьому регіоні призводять до збільшення ймовірності 

того, що зразки можуть бути перевезені в неправильне місце, вкрадені або неправильно 

використані. Групи реагування докладають всіх можливих зусиль, щоб контролювати 

інфекцію, правильно застосувати заходи біобезпеки і отримати результати 

діагностичного тестування якомога швидше. Рівню поінформованості про біозахист 

навряд чи буде приділено найбільше уваги. Одного разу злочинець, підстерігаючи 

таксі, викрав холодильник з пробами крові, які, ймовірно, містили вірус Ебола. Цей 

випадок трапився в Гвінеї.19 Контейнер транспортувався кур’єром Червоного Хреста, 

який через брак транспортних засобів був одним з дев’яти пасажирів у таксі. У цьому 

випадку, злочинці також викрали стільникові телефони і готівку. Вони незбирались 

спеціально викрадати зразки крові, які, ймовірно, містили вірус Ебола. У Ліберії 

обурені протестувальники напали на клініку, яка займалась лікуванням пацієнтів, 

заражених вірусом Ебола, і вкрали закривавлені матраци, постільну білизну та медичне 

обладнання.20 Випадки неправильного поводження зі зразками вірусу Еболи не 

обмежуються лише Західною Африкою. Вони можуть статися в будь-якій країні, що 

бере участь у реагуванні на спалах хвороби. Про це свідчить недавній випадок у 
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Сполучених Штатах, де зразки Ебола були відправлені з лабораторії з високим рівнем 

захисту до лабораторії, яка не була обладнана для надійного і безпечного поводження із 

живим вірусом Ебола.21 

11. Експерти, що займаються вивченням хвороби і захисту, обмірковували декілька 

механізмів, за допомогою яких вірус, який колись було отримано, теоретично можна 

було б використати для дрібних атак. По-перше, вірус Ебола може бути використано у 

воєнних цілях, якщо отримати його у відносно великих кількостях і ввести в маленьку 

бомбу маленького калібру, яка розпорошить вірус і який здатен заразииь людей, коли 

потрапить на них. У цьому випадку, вірус не потрібно змінювати будь-яким чином для 

досягнення бажаного результату. Однак, якщо припустити, що терорист таким чином 

зміг розповсюдити вірус, неоптимальні умови надзвичайно швидко можуть призвести 

до зниження його ефективності. На відміну від ендоспор сибірки, вірус Ебола не надто 

стійкий і надзвичайно чутливий до навколишніх умов, зокрема сонячних променів і 

екстремальних температур. 

12. Другий варіант, над яким розмірковують експерти в області захисту, може 

стосуватись набору людей для самогубств, які будуть безпосередньо заражатися від 

хворого на лихоманку під час спалаху або викрадати зразок вірусу і заражати себе 

пізніше. Лихоманка Ебола навряд чи буде передаватися особам безсимптомно і 

успішність такої стратегії буде залежати від правильності розрахунку інкубаційного 

періоду, щоб симптоми проявились у терориста (отже, він зможе заразити інших). така 

стратегія не є слабкою. Цей метод передачі вірусу Ебола (тобто прямий контакт з 

інфікованими біологічними рідинами) не може призвести до значного поширення 

хвороби і смертей, але, з огляду на природу захворювання, може створити значну 

паніку і страх серед людей. 

13. Ще один гіпотетичний сценарій передбачає генетичну модифікацію вірусу, що 

дозволить йому легше поширюватися і передаватися через повітря.22 Безпечне 

вирощування і маніпулювання вірусом, практично неможливо здійснити без 

використання сучасної лабораторії та обладнання. Навіть працюючи в лабораторії, яка 

відповідає всім вимогам, особи, які не мають спеціальних знань у поводженні з агентом 

піддаються високому ризику зараження захворюванням. 

Реалізація біозахисту в контексті значного поширення спалаху захворювання 

14. У той час, як міжнародні рекомендації щодо заходів захисту для лабораторій, які 

обробляють біологічні агенти є широкодоступними,23 не існує конкретних 

міжнародних настанов, які б дали чіткі рекомендації щодо заходів біозахисту, які 

потрібно здійснювати групам реагування на всіх етапах боротьби зі спалахом (тобто 

під час догляду за хворими, збору проб, польових лабораторних робіт і поховання). 

При відсутності міжнародного консенсусу, і з різними національними стратегіями у 

сфері біозахисту, можуть виникнути багато юридичних питань і плутанини під час 

спалаху, який «перетинає» кордони. Країни мають різні думки щодо того, які саме 

біологічні агенти викликають занепокоєння під час спалаху, і можуть мати різні 

підходи до стратегій управління біозахистом як у цілому, так і під час реагування на 

спалахи. Команди реагування, що складаються з місцевих спільнот, національних 

органів, регіональних представників та міжнародних гуманітарних організацій мають 
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власний рівень розуміння того, які заходи з біозахисту повинні бути вжиті. Багато країн 

не достатньо обізнані про загрози біозахисту, які виникають під час спалаху. Недавнє 

дослідження, проведене в Уганді – країні, де були спалахи хвороби, спричиненої 

вірусом Ебола, виявило недостатній рівень інформованості про лабораторні біобезпеку 

та біозахист серед медичних і ветеринарних фахівців.24 Автори наголошують на 

необхідності підвищення поінформованості, підготовки відповідних фахівців, та 

розробці заходів, політики, настанов та законів для запобігання неправильного 

використання небезпечних біологічних агентів і токсинів в Уганді. 

15. Зрозуміло, що необхідно здійснити певні кроки для підвищення рівня обізнаності 

серед співробітників і посадових осіб щодо переваг біозахисту, а також про те, що 

складний і стійкий природний спалах захворювання створює умови, в яких 

зловмисникам можлива легше отримати вірус. Заходи біозахисту повинні бути 

вбудовані в стратегії реагування на всіх етапах боротьби зі спалахом: від догляду за 

пацієнтами до лабораторної діагностики в польових умовах, і чітко доведені до відома 

всіх груп людей, що беруть участь у виконанні кожного кроку. Але, з огляду на 

складність широкомасштабного реагування на спалахи в складних умовах і вже наявні 

ресурси, як можна ефективно реалізувати біозахист на першій лінії? Як ми можемо 

виступати за додаткові заходи біозахисту, не навантаживши надмірно групи 

реагування, які щосили намагаються впоратися з інфекцією та процедурами 

біобезпеки? Одне з можливих рішень полягає в технічно справних, актуальних на 

місцевому рівні практичних заходах, які врівноважують необхідність ефективного 

біозахисту, а не перебільшують загрозу. Заходи біозахисту повинні бути побудовані з 

урахування місцевої культури і населення, бути креативними, гнучкими і мати змогу 

адаптуватися до мінливої ситуації під час спалаху. 

16. Захист небезпечних патогенів від крадіжки або розповсюдження вимагає набору 

унікальних заходів, які не є характерними для традиційних заходів безпеки. Біологічні 

агенти є в багатьох місцях (наприклад, у клініках, лікарнях, лікувальних центрах, 

лабораторіях, каретах швидкої допомоги, на кладовищах), які доступні для робітників, 

що постійно змінюються і широкої громадськості в цілому. Відсутні механізми для 

виявлення вилучення хвороботворних агентів з цих місць, і, оскільки, вони живі 

організми, які розмножуються, крадіжка навіть незначної кількості може стати 

серйозною загрозою. Зазвичай, методи біологічної захисту для зменшення цієї загрози 

включають фізичні заходи захисту (наприклад, блокування входу в приміщення, де 

працюють з агентами, зберігання патогенних мікроорганізмів у замкнених 

морозильниках), заходи контролю доступу (наприклад, унікальні ПІН коди для доступу 

до об’єктів, розподіл ключів) і заходи звітності про патогени (наприклад, зберігання 

актуального переліку біологічних агентів на руках). Хоча, існує багато проблем, 

пов’язаних з реалізацією цих заходів особливо під час стихійного значного поширення 

спалаху, деякі прості заходи, які посилюють біозахист, і які доповнюють чинні заходи 

боротьби зі спалахом хвороби наведені нижче (Вставка 5.3). 
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Вставка 5.3: Практичні заходи біологічного захисту, які повинні бути прийняті 

під час стихійного спалаху захворювання 

i. Контроль перевезення інфікованих пацієнтів з їхніх будинків до центрів 

догляду за пацієнтами. 

ii. Встановлення зони ізоляції пацієнтів з обмеженим доступом і обмеженням 

кількості осіб, що можуть входити туди (наприклад, мотузка або паркан 

навколо зони ізоляції; окрема будівля для пацієнтів, ізольована палата в рамках 

об’єкта; підготовка списку всіх осіб, які мають право входу; реєстрація 

відвідувачів при вході в зону; розміщення охоронця біля входу в зону ізоляції). 

iii. Переміщення зразків з області перебування пацієнтів до лабораторій якомога 

швидше, тобто, без тривалого зберігання проб на місцях; виконання «ланцюга 

постачання» зразків з моменту їх забору від пацієнта до їх надходження в 

лабораторію; транспортування зразків у захищених контейнерах, без інформації 

про збудника хвороби на поверхні зовнішнього упакування; вказати ім’я та 

контактний номер телефону відповідальної особи на зовнішній поверхні 

зовнішнього упакування; координація між зонами пацієнтів та лабораторіями, в 

результаті чого передача зразків від лікарів до лаборантів відбувається тільки 

після перевірки особи (тобто особа уповноважена лабораторією, для отримання 

зразки). 

iv. Цілодобовий нагляд за роботою мобільних лабораторій для того, щоб зразки не 

залишались без нагляду; гарантія короткострокового зберігання зразків у 

польових лабораторіях. 

v. Масштабна дезінфекція потенційно заражених матеріалів, постільної білизни, 

забруднених поверхонь, транспортних засобів, будинків пацієнта і 

навколишнього середовища. 

vi. Здійснення контролю за захороненням і спалюванням потенційно забруднених 

відходів. 

vii. Нагляд за похованням і надійним ущільненням останків. 

viii. Звітність про будь-яку підозрілу, поведінку або діяльність всередині і навколо 

медичних центрів і лабораторій. 

17. Забезпечення захисту біологічних матеріалів сильно залежить від чесності осіб, які 

мають до них доступ. Таким чином, ще одним важливим елементом, який потрібно 

мати на увазі під час розробки комплексної стратегії біологічного захисту є 

забезпечення відповідними, надійними особами, що мають доступ до зразків і 

збудників хвороб. Потрібно уважно слідкувати, щоб ці особо не були інсайдерською 

загрозою. У той час як багато країн покладаються на відбір персоналу і проведення 

перевірки для досягнення цієї мети, присутність сотень, а іноді і тисяч людей з 

місцевих громад, національних органів охорони здоров’я, а також міжнародних 

агентств, що беруть участь під час поширення спалаху, робить цей підхід неможливим 

за цих умов. Швидке збільшення кількості людей для боротьби з поширенням спалаху 

може суперечити необхідності попередньому відбору осіб. Окремі особи, працівники 
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або волонтери ООН і багатьох інших міжнародних гуманітарних організацій, такі як 

Червоний Хрест і Лікарі без кордонів, повинні пройти перевірку до початку спалаху, 

однак, це не стосується працівників, які можуть опинитися в зоні спалаху. У той час як 

прості підходи, наприклад, робота в парах, можуть запропонувати деякий додатковий 

захист, такі заходи як підвищення рівня інформованості спільноти з реагування на 

спалахи для того, щоб привернути увагу до проблем біозахисту, а також пропаганда 

культури відповідальності можливо будуть більш дієвими. Рекомендації місії 

готовності ООН закликають всіх співробітників ООН відповідати всім аспектам 

поведінки співробітника міжнародної організації, зокрема, бути чесними, правдивими, 

неупередженими і непідкупними.25 

18. Необхідність посилення заходів біозахисту також підкреслюється в різних 

міжнародних документах, хоча, зазвичай, вони посилалися на біозахист і захист 

небезпечних патогенних мікроорганізмів у більш вузькому контексті діагностичних або 

науково-дослідних лабораторій. У той час як стратегічний план дій Всесвітньої 

організації охорони здоров’я щодо реагування на спалахи хвороби, спричиненої Ебола 

закликає до того, щоб заходів біобезпеки та біозахисту вживали на етапі обробки 

зразків. Однак, ніяких додаткових вказівок з приводу того, якими б ці заходи могли б 

бути не дається. Інструкція Всесвітньої організації охорони здоров’я для лабораторної 

діагностики хвороби Ебола вказує, що співробітники повинні бути навчені тому, як 

збирати, зберігати, упаковувати і відправляти зразки, виконуючи 

національні/міжнародні настанови, без згадки про біозахист.26 Настанова Всесвітньої 

організації охорони здоров’я з відправлення зразків наголошує на необхідності 

збереження цілісності матеріалів і сприяння їх своєчасному прибуттю в пункт 

призначення, знову-таки без конкретної згадки про біозахист (хоча рекомендації 

засновані на міжнародних транспортних правилах, які, ймовірно, розглядали питання 

біозахисту в транспорті). 

19. Все частіше, Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї 

використовується як платформа для обговорення природних спалахів хвороби, разом зі 

спалахами, викликаними навмисно. Держави-учасниці  Конвенції вирішували питання 

біозахисту з метою зміцнення національних зусиль для виконання Конвенції. У 2008 

році, країни погодилися визначити важливість заснування національних органів і 

вжити заходів біозахисту згідно з відповідними національними правилами і політикою, 

і що такі заходи повинні бути практичними, адаптованими для місцевих потреб, а 

також слушний для біологічних агентів, що викликають занепокоєння. Кожна країна 

відповідає за свої власні ідеї з приводу того, що саме ці заходи біозахисту можуть 

спричинити. 20 країн надали національний компендіум підходів до Групи 

імплементаційної підтримки Конвенції про заборону біологічної зброї.27 Тим не менш, 

все ще не ясно, якою мірою кожен з цих підходів містить чіткі вказівки і докладні 

відомості про те, які заходи біологічного захисту є обов’язковими в контексті 

забезпечення надійного захисту патогенів на всіх етапах боротьби зі спалахом 

природного захворювання (тобто не обмежуючись вимогами лише до лабораторій чи 

транспорту). На Сьомий Оглядовій конференції у 2011 році держави-учасниці погодили 

програму роботи на 2012-2015-тий роки, яка включала подальше обговорення питань 

біозахисту. Серед тем були рішення зі створення потенціалу в рамках міжнародного 

співробітництва з питань біобезпеки та біозахисту, а також виявлення, повідомлення і 
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реагування на спалахи інфекційних захворювань або напади із застосуванням 

біологічної зброї, зокрема в галузях забезпечення готовності, реагування та 

регулювання криз і пом’якшення їх наслідків. У 2014 році держави-учасниці знову 

підтвердили важливість цих заходів з урахуванням уроків природних спалахів 

інфекційних захворювань, таких як хвороба, спричинена вірусом Ебола. 

Залучення академічних та неурядових організацій до спільних дій з реагування на 

спалахи захворювань  

20. Створення стратегій біологічного захисту і застосування досвіду під час боротьби зі 

спалахом вимагає мультисекторального підходу (такого як, інтеграція системи охорони 

здоров’я людини і тварини, секторів захисту і екології) і співробітництво між урядами, 

науковими установами, міжнародними організаціями та місцевими громадами (Вставка 

5.4). Багато країн світу не мають достатніх внутрішніх ресурсів для реагування на 

спалах хвороби та для контролю його поширення, а також у них відсутня надійна 

система охорони здоров’я. Таким чином, важливе значення мають регіональне та 

міжнародне партнерство у цих сферах. Спільний підхід не тільки гарантує, що 

об’єднані ресурси і технічні знання, та досвід різних секторів та партнерів будуть 

вигідно використовуватись під час боротьби зі спалахом хвороби, але також дозволить 

уникнути необережних спроб дублювання окремих видів діяльності. Під час наради 

КБТЗ у 2008 році, Пан Гі-мун, Генеральний секретар ООН, зазначив: «Для того, щоб 

управляти повним спектром біологічних ризиків, необхідно створити згуртовану і 

скоординовану мережу заходів і ресурсів».28 У вересні 2014 року, Пан Гі-мун 

підтвердив, що він підтримує співробітництво, і створив Глобальну коаліцію зі 

співробітництва з питань Еболи, яка включала різносторонню групу найбільш 

постраждалих країн, двосторонніх і багатосторонніх донорів, неурядові організації, 

академічні установи і заклади системи ООН, для забезпечення стратегічної координації 

і ліквідації спалаху хвороби, спричиненої вірусом Ебола в Західній Африці. Основна 

діяльність коаліції полягає у розвитку загального розуміння пріоритетних потреб і 

мобілізації ресурсів, які необхідні для їх задоволення. Як заявив Девід Набарро, 

координатор ООН з хвороби, спричиненою вірусом Ебола: «Ті з нас, хто працював у 

складних ситуаціях знають, що скоординовані дії рятують життя і підвищують 

ефективність». 

Вставка 5.4: Уряд залучає місцевих студентів у Малі контролювати хворобу, 

спричинену вірусом Ебола 

Місцевий штат працівників та наявні інфраструктури були використані в 

інноваційних способах менеджменту під час спалаху хвороби, спричиненої вірусом 

Еболи, 2014 року в Малі. Уряд використав студентів-медиків, які вивчали 

епідеміологію, для того, щоб швидко створити команди для відстеження агресивних 

контактів. «Ці люди знають свою країну і культуру. І залишаться там після того, як 

іноземні медичні бригади покинуть цей регіон», зазначила доктор Чен, Генеральний 

директор Всесвітньої організації охорони здоров’я.29 
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21. Слід також розуміти, що, під час спалаху, політичні рішення, ймовірно, будуть 

прийматися тими, хто має зв’язок зі владою не лише у питаннях контролю спалаху, але 

і з приводу здоров’я населення і безпеки в цілому та інших політичних міркувань. 

Попри такий політичний тиск, колективні, мультисекторальні відповідні дії з контролю 

спалаху повинні бути засновані на науці й раціональності, а не провокувати 

громадський страх. Спалахи захворювань, які природно виникають, ймовірно, 

відіграють незначну роль у створеннні можливостей для індивіда придбати та 

використати біологічний агент як зброю. Політичні ігри осіб для їхньої вигоди, які 

реалізують хаотичний спектр політичних рішень, надмірно обережні і піднімають 

тривогу з приводу біотероризму, мало допомогають у боротьбі зі спалахами 

захворювань. Використовуючи передвиборчу рекламу з посиланням на лихоманку, 

спричинену вірусом Ебола, і загрозу біотероризму, один з кандидатів у США, сказав: 

«Ми маємо спалах хвороби, спричиненої вірусом Ебола, і у нас є зловмисники, які 

можуть пройти через кордон; ми повинні закрити кордон та забезпечити його захист; і 

у 2014 Associated Press провело опитування, яке показало, що велика кількість виборців 

оцінили загрозу з боку Іділа і загрози вірусу Ебола як «вкрай небезпечну або дуже 

важливу».30 

22. Існує також загальне визнання величезного значення національних і міжнародних 

неурядових організацій в боротьбі зі спалахами хвороб. Неурядові організації надають 

унікальну допомогу, яка в іншому випадку не була б доступна, особливо в бідних 

регіонах. Скоординовані зусилля також повинні будуватися на наявних потужностях 

біозахисту і мережі національного, регіонального та міжнародного рівнів. Наприклад, в 

більшості регіонів світу, в тому числі в Західній Африці, є доступ до професійних 

об’єднань місцевих експертів з біобезпеки та біозахисту, які можуть бути залучені до 

управління.31 Національні та міжнародні міждисциплінарні групи, готуючись до 

спалахів і реагуючи на них, повинні використовувати можливості цих людей, які мають 

не тільки величезний досвід з біозахисту, але й обізнані з місцевою ситуацією та 

заходами, які можуть бути найефективнішими в місцевому контексті. Як члени 

громади, вони мають доступ і підтримку з боку місцевого населення. Місцеві неурядові 

організації здатні швидко реагувати, однак стикаються з декількома політичними 

бар’єрами, що блокує їх участь на раніх етапах реагування на спалах. Вони можуть 

бути залучені до багатьох видів діяльності: від підвищення обізнаності про біозахист 

членів команди реагування, впровадження практики біологічного захисту під час збору 

та переміщення зразків до допомоги уряду під час інтеграції біозахисту до загальних 

стратегій реагування. 

23. Коли є підозра на спалах хвороби, Всесвітня організація охорони здоров’я 

рекомендує мобільній багатопрофільній групі реагування вжити початкових заходів, а 

також визначити компетенцію кожного члена для того, щоб кожна людина мала чітке 

уявлення про те, що необхідно зробити. Міжнародна федерація асоціацій з біобезпеки 

визначила компетенції професіоналів у сфері біобезпеки, з підтримкою освітніх 

програм коштом місцевих асоціацій з біобезпеки у всьому світі. Рівень професійної 

компетентності в міжнародному товаристві з біозахисту є дуже різним: як добре 

кваліфіковані особи, так і особи, які не мають достатнього рівня кваліфікації, надають 

консультації та рекомендації управлінню біологічними ризиками за обставин спалаху. 
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Ефективний спосіб зниження таких ризиків полягає в забезпеченні компетентності осіб 

через міжнародно визнану систему сертифікації фахівців (Вставка 5.5). 

Вставка 5.5: Професійна сертифікація в галузі управління біологічними 

ризиками 

2014 року Міжнародна федерація асоціацій з біобезпеки 

запустила нову програму професійної атестації осіб, з 

метою продемонструвати компетентність в управлінні 

біоризиками, біобезпеки, біологічних об’єктів стримування 

та інших технічних дисциплін, пов’язаних з управлінням 

біологічними ризиками.32 Особам пропонується зареєструватися в цій своєрідній 

програмі й стати сертифікованими спеціалістами, продемонструвавши 

компетентність у сфері біологічної безпеки. 

Висновки  

24. Хоча не всі природні спалахи хвороби викликані агентом, який викликає 

занепокоєння у контексті біотероризму, все більш часті та регулярні спалахи 

небезпечних захворювань ставлять питання про більшу доступність цих біологічних 

агентів для зловмисників і їх подальшого використання для шкідливих цілей. На 

сьогодні ми можемо бачити збільшення масштабів та складності природних спалахів і 

спалах лихоманки, спричиненої вірусом Ебола в Західній Африці у 2014/2015 роках – 

свіжий приклад можливості для зловмисників використати обставини спалаху, і 

отримати доступ до вірусу. Більшість експертів підкреслюють малоймовірність 

біотерористичного нападу з використанням вірусу Ебола. Проте це не повинно 

перешкоджати виконанню практик біозахисту під час спалаху. Щоб бути ефективними, 

процедури біозахисту повинні бути актуальними та практичними на місцевому рівні. 

Вони також повинні адаптуватися до обставин, що змінюються під час спалаху, і не 

впливати на вже ослаблені групи реагування, системи й ресурси. Вони повинні 

спиратися і доповнювати поточні заходи контролю над спалахом. Заходи біозахисту 

також повинні бути чітко сформульовані в міжнародних та національних стратегіях 

реагування у боротьбі зі спалахами природних захворювань за межами лабораторії та 

інтегровані в національну нормативно-правову базу. І, нарешті, міжгалузеві підходи, 

співробітництво і створення мереж мають найбільше значення, та повинні включати 

компетентних фахівців у сфері біозахисту, що працюють разом з місцевими громадами. 

Особам пропонується стати міжнародно-сертифікованими спеціалістами з управління 

біоризиками і біозахисту за допомогою нової програми, запропонованою Міжнародною 

федерацією асоціацій з біобезпеки.  
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Глава 6: Конвенція про заборону біологічної і токсинної 

зброї: структура та розвиток 

Джес Літтвуд 

Основні цілі навчання: 

i. Зрозуміти основні аспекти Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї 

та її роль у запобіганні навмисного використання захворювань як зброї; 

ii. Розробити оцінку ролі різних суб’єктів (держави, недержавних суб’єктів та 

приватних осіб) і подій в еволюції Конвенції продовж 40 років; 

iii. Зрозуміти, що попри слабкі та сильні сторони Конвенція залишається стійкою 

перед викликами протидії використання захворювань як зброї. 

Вступ  

1. Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї (КБТЗ) набула чинності 26 

березня 1975 року. Зараз їй понад 40 років. За цей 40-річний період світ кардинально 

змінився в області міжнародної політики і міжнародної безпеки. Наприклад: 

закінчилася холодна війна між Сполученими Штатами та Радянським Союзом та їх 

союзниками; покращилися охорона здоров’я та соціальне забезпечення і зменшилась 

дитяча смертність, а мільярди людей отримали доступ до базової медичної допомоги; 

відбулась значна глобалізація торгівлі та економіки, і не лише з точки зору значного 

збільшення торгівлі між державами; розвиток науки й технології, зокрема медико-

біологічних і комп’ютерних наук, поява наукових дисциплін, які свідчать про 

новаторські події, зокрема, ті, що привели до появи біоінформатики. 

2. На тлі цих фундаментальних змін сучасний світ надзвичайно послідовний. Держави 

залишаються головними дійовими особами в міжнародних відносинах і світовій 

політиці – хоча далеко не єдиними або найпотужнішими гравцями – і держави досі 

визначають і впливають на життя більшості з семи мільярдів людей, що живуть на 

планеті. Норма, що забороняє використання отрут у військових конфліктах, і досі 

залишається незмінною, попри окремі порушення норм міжнародного права. Жодна з 

держав не розробляє будь-яку програму біологічної зброї або не має її, і далеко не всі 

визнають, що володіють хімічною або біологічною зброєю. Женевський протокол 1925 

року, який забороняє використання хімічної та біологічної зброї у військових діях, 

вважається обов’язковим для всіх держав, незалежно від того, чи є вони членами 

(країнами-учасницями) протоколу. Крім поодиноких випадків застосування біологічної 

зброї терористичними групами (див. Главу 4), які підозрюються у використанні 

токсинів як зброї, а також визнанні секретних державних програм, пов’язаних з 

біологічною зброєю, норма заборони біологічної зброї, і міжнародне право, яке 

забороняє використання цієї зброї (Женевський протокол), а також розробку, 

виробництво і накопичення запасів біологічної та токсинної зброї (Конвенція про 
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заборону біологічної і токсинної зброї) залишаються стіна дійними засобами, що 

змогли протистояти різним кризам впродовж чотирьох десятиліть.1  

3. Таким чином, після набуття КБТЗ чинності, вона стала одним з двох міжнародних 

механізмів, спрямованих на заборону і запобігання використанню хвороб як зброї. 

Міллєт зауважив, що КБТЗ «є однією з найважливіших основ серед численних 

інструментів та ініціатив колективного захисту від отруєння і навмисних 

захворюванья.2 Як зазначає в Главі 7 Грем Пірсон, Конвенція є одним з багатьох 

законів, механізмів і інструментів у межах того, що Пірсон відносить до «Системи 

запобігання». Предметом даного розділу є розвиток Конвенції, яка є головним оплотом 

у боротьбі з біологічною і токсинною зброєю з 1975 року та стала основою комплексу і 

системи запобігання на тлі таких кардинальних змін у політиці, торгівлі та науковій 

діяльності. У ній стисло викладається історія застосування і розвитку біологічної зброї 

в державах, походження, структура і еволюція КБТЗ, на основі дій з боку держав-

учасниць  і громадянського суспільства, а також у відповідь на події в світі.  

Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї. 

4. Заборона використовувати отрути як зброю має глибоке коріння в історії та 

культурах різних країн, зокрема і в релігійній культурі та віруваннях. До другої 

половини XIX-го століття не існувало нормативних обмежень проти використання 

отрут. Після такі обмеження стають кодифікованими, їх додають до міжнародних 

угод.3 

5. Біологічна зброя не мала великого значення під час Першої світової війни, однак 

задокументовані спроби використання біологічної зброї.4 В Європі, а ні хімічну, а ні 

біологічну зброю під час Другої світової війни широко не використовували, 

незважаючи на підготовку до такого використання. Однак, у Північно-Східній Азії 

Японія використовувала як хімічну, так і біологічну зброю проти Китаю в міжвоєнний 

період.5 У середині XX-го століття Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство, 

і колишній Радянський Союз розробили масштабні наступальні програми біологічної 

зброї.6 

6. У першій половині двадцятого століття, біологічну зброю застосовували мало, і 

жодне використання не було вирішальним у тактичному або стратегічному сенсі. 

Державний інтерес до даного способу введення війни був пов’язаний із усвідомленням 

тактичних і стратегічних переваг біологічної зброї під час військових дійх, що 

випливають з більш глибокого розуміння науки і технології, а також допущення, що 

інші держави можуть використатия біологічнуї зброю через передбачувані переваги у 

війні. По сутті, наукові і технологічні інновації стали воєнізованими в умовах 

конкуренції великих держав. 

7. Після застосування ядерної зброї проти Японії в 1945 році міжнародне товариство 

вирішило обмежити розробку і використання державами зброї масового знищення. 

Угоди з контролю над озброєннями, пов’язані з ядерною зброєю в 1960-х роках, 

завершилися Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). В Організації 

Об’єднаних Націй Комітет з роззброєння звернув свою увагу на хімічну і біологічну 

зброю в 1968-69 роках. 
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8. Конвергенція різних подій та інтересів протягом 1969-1971-го років призвели до 

створення КБТЗ. Низка держав володіли хімічною зброєю, однак деякі могли мати 

програми біологічної зброї. Крім того, вимога верифікації ліквідації хімічної зброї, яка 

була висунута США через наявны арсенали хімічної зброї, була відкинута Радянським 

Союзом, що зробило будь-яку угоду про хімічну зброю малоймовірною. Проте в 

рамках політичного і морального тиску, пов’язаного з використанням США 

дефоліантів під час війни у В’єтнамі, а саме – Агенту Оранж та інших гербіцидів – і 

занепокоєння громадськості та деяких політиків про безпеку програм Сполучених 

Штатів із застосування хімічної і біологічної зброї (після аварії, внаслідок якої загинула 

велика кількість овець), Сполучені Штати прийняли пропозицію від Сполученого 

Королівства провести переговори щодо договору про біологічну зброю, залишаючи 

питання про хімічну зброю в порядку денному, що буде розглядатися під час майбутніх 

переговорів. Крім того, перегляд політики Сполучених Штатів призвів до однобічної 

відмови від біологічного та токсинної зброї Сполученими Штатами в 1971 році.7 

Нарешті, після такого одностороннього рішення, Радянський Союз прийняв 

пропозицію відокремити контроль над хімічною і біологічною зброєю у два різних 

договори (конвенції). 

9. Сукупний вплив цих змін призвів до того, що в Радянському Союзі і Сполучених 

Штатах почали поширюватись ідентичні проекти договорів влітку 1971 року. Це були 

угоди «прийняти або відхилити» з іншими державами Конференції з роззброєння. 

Попри деякі побоювання з приводу відсутності положень про перевірку в 

межахКонвенції, проект тексту був прийнятий і Конвенція про заборону біологічної і 

токсинної зброї була відкрита для підписання в 1972 році.8 

10. Текст був змодельований за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. У 

ньому містяться зобов’язання в галузі роззброєння, нерозповсюдження, виконання на 

національному рівні, механізми співпраці і консультацій, процедур розслідування 

передбачуваного порушення КБТЗ, надання допомоги в разі застосування такої зброї, 

мирної співпраці, а також періодичного огляду щодо виконання Конвенції. Основні 

зобов’язання викладені в Таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1: Основні положення Конвенції про заборону біологічної і токсинної 

зброї9 

Стаття Положення 

Стаття І Ні за яких обставин не купувати і не накопичувати біологічну зброю 

Стаття II 
Знищити або переорієнтувати на мирні цілі все, що пов'язано з 

біологічною зброєю 

Стаття III 

Не передавати, не допомагати жодним чином, не заохочувати та не 

примушувати кого б то не було до набуття і накопичення 

біологічної зброї 
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Стаття IV 
Приймати будь-які необхідні зміни в законодавстві з виконання 

положень КЗБТ 

Стаття V 
Консультуватися один з одним з метою вирішення всіх питань, що 

стосуються виконання положень КБТЗ 

Стаття VI 
Пропонувати Раді Безпеки ООН розслідувати ймовірні порушення 

КБТЗ і виконувати подальші рішення 

Стаття VII 
Надавати допомогу державам, які можуть наразитися на небезпеку в 

результаті порушення Конвенції. 

Стаття Х 
Виконувати все перераховане вище з метою мирного використання 

наукових розробок у галузі біологічної науки і технології 

11. Історичні записи свідчать про те, що переговори були не надто складними: в той час 

як значна кількість держав надавали перевагу Конвенції про заборону хімічної зброї, 

угода між Сполученими Штатами і Радянським Союзом вважала такі переваги 

недоречними. Ні Сполучені Штати, ні Радянський Союз не передбачали вимоги про 

перевірку положень, з огляду на складність вирішення дилеми подвійного 

використання і розбіжності з приводу інспекцій об’єктів на місці. У результаті, 

ключовою слабкістю Конвенції під час переговорів була відсутність докладних і 

узгоджених положень про виконання юридичних зобов’язань і, за допомогою таких 

положень, забезпечення дотримання своїх зобов’язань. Держави повинні були довіряти 

одна одній. 

12. Ця слабкість залишається головною й досі. Однак, з часом держави прийняли 

додаткові домовленості та розробили інші механізми в рамках Конвенції, а також за її 

межами, щоб пом’якшити деякі з цих питань та проблем. Як і чому, держави вжили цих 

заходів є основою еволюції та розвитку Конвенції протягом останніх сорока років. 

Розвиток Конвенції 

13. У рамках КБТЗ є процедурне зобов’язання відповідно до Статті XII для розгляду 

виконання Конвенції. Ця процедура – Оглядова конференція – перетворилася в одну з 

найбільш значущих механізмів, доступних для всіх держав-учасниць  для 

підтвердження, згідно преамбулі Конвенції, що держави-учасниці залишаються 

непохитними «заради всього людства, щоб повністю виключити можливість 

використання бактеріологічних (біологічних) агентів і токсинів як зброї».10 Стаття XII 

передбачала скликання конференції за участю держав-учасниць  через п’ять років після 

набуття чинності конвенцій, не пізніше, ніж 1980 року «щоб розглянути питання про 

стан виконання Конвенції, длятою забезпечення того, що цілі, викладені в преамбулі, і 

положенні Конвенції … реалізуються. Такий огляд повинен брати до уваги всі нові 

науково-технічні досягнення, що стосуються Конвенції».11 Перша Оглядова 

конференція була проведена в 1980 році. Серед іншого, на Оглядовій конференції 

вирішили, що наступна подібна зустріч буде проведена за шість років, і з тих пір 

оглядові конференції проводяться з інтервалом раз на п’ять років. У результаті до тепер 
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проведено сім оглядових конференцій в 1980, 1986, 1991, 1996, 2001-02, 2006, 2011, і 

Восьма конференція запланована на 2016 рік. 

14. Ця процедура дозволила державам-учасницям  обговорити і вирішити багато інших 

завдань пов’язаних із біологічним роззброєнням. Важливість цього положення 

викладена Сімс і Літтлвуд у 2011 році:12 

КБТЗ – це біологічне роззброєння та знищення біологічної та токсинної зброї в 

державних арсеналах. Багато в чому основну мету було досягнуто, але 

роззброєння є тривалим процесом, і проблема біологічної зброї переважно 

проявляється у вирішенні проблеми подвійного використання. Якщо бути більш 

конкретним, то КБТЗ не говорить про знищення наявних запасів зброї: йдеться 

про забезпечення того, щоб у майбутньому держави не розробляли нові арсенали. 

Можливість розробки біологічної зброї з використанням патогенних 

мікроорганізмів, токсинів, матеріалів, обладнання і знань існує в багатьох 

державах, і КБТЗ, в першу чергу, повинна гарантувати те, що держави не 

використовуватимуть такі можливості в наступальних програмах. 

15. Як держави-учасниці «забезпечують те, що держави не використовували такі 

можливості для наступальних програм?» Або, якщо бути більш конкретним, яку роль 

відіграє процедура – Оглядова конференція – в еволюції КБТЗ? Простіше кажучи, 

огляд дозволяє державам-учасницям  реагувати на події та інциденти і узгоджувати дії 

із зміцнення Конвенції. Під час Оглядової конференції держави-учасниці розглядають 

КБТЗ у повному обсязі, тобто всі п’ятнадцять статей тексту. 

16. Наприклад, відповідно до статті XV, тексти КБТЗ англійською, російською, 

французькою, іспанською та китайською мовами, які є автентичними, приймаються як 

офіційні і правильні тексти Конвенції. Таким чином, Конвенцію можна знайти кожною 

з п’яти мов, зазначених вище, і визначених у Статті XV. Починаючи з 1975 року, 

арабська мова стала загальноприйнятою і визнаною мовою в Організації Об’єднаних 

Націй. Для того, щоб визнати арабську мову як офіційну мову і включити ці зміни в 

практику Організації Об’єднаних Націй, у 2006 році (на Шостій Оглядовій 

конференції) держави-учасниці погодилися на основі консенсусу «щотак само, як і 

п’ять мов, перелічених у цій статті, арабська вважається офіційною мовою для цілей 

будь-яких нарад держав-учасниць  та інших офіційних повідомлень, що стосуються 

функціонування Конвенції». Ця угода формально не змінює або не замінює фактичний 

юридичний текст КБТЗ. Вона, однак, змінює практику і очікування держав-учасниць , 

оскільки консенсусне рішення визнати арабську мову як офіційну мову є політичною 

угодою, серед і між всіма державами-учасницями . Цей тип зміни – з точки зору 

офіційної поправки до тексту КБТЗ є незаконним сам собою – вважається обов’язковим 

для всіх держав. Це те, що стало відомо як «Додаткова домовленість» або «Додаткова 

угода». 

17. У довідковій документації для Сьомої Оглядової конференції зазначається13: 

«додаткова угода – це те, яка: (а) інтерпретує, визначає чи розвиває зміст і обсяг 

положення Конвенції; або (б) надає інструкції, орієнтири або рекомендації про те, як 

слід виконувати дані положення». 
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18. Все наведене вище свідчить про процедуру, а не про зміст. Проте мета полягає в 

тому, щоб відзначити і звернути увагу на процедуру, яка склалася в дуже важливу 

практику, що має суттєві наслідки, а саме: держави-учасниці можуть домовитися 

змінити те, як вони реалізують і інтерпретують п’ятнадцять статей Конвенції при 

дотриманні двох умов. Перша умова – це те, де такі угоди можуть бути досягнуті. 

Друга умова – це те, як такі угоди приймаються. Вони можуть дійти згоди лише в 

одному місці – під час Оглядової конференції, і тільки тоді, коли існує консенсус серед 

усіх держав-учасниць  на Оглядовій конференції. 

19. Цей консенсус, а також будь-які додаткові угоди, містяться в Підсумковій 

декларації кожної оглядової конференції. По суті, це процедура, яка дозволяє 

державам-учасницям  підтримувати КБТЗ відповідно до її оригінальної вимоги статті 

XII «гарантувати, що цілі Конвенції та її преамбула, реалізуються». Важливість цього 

була усвідомлена в 1990 році. Чарльз Фловеррі, досвідчений американський дипломат, 

зазначив, що угодам з контролю над озброєннями потрібні процедури і механізми, які 

дозволяють державам-учасницям  впоратися як з надзвичайними подіями, так і більш 

рутинними питаннями, пов’язаними з угодою, зокрема питаннями зміни міжнародних 

умов: для вирішення неоднозначності; для розгляду питань, пов’язаних з новими 

науково-технічними розробками; для інтерпретації мови договору; і розробки 

процедури виконання.14 Згодом, цей підхід дозволив розвивати Конвенцію і нові 

політичні зобов’язання, які будуть узгоджені, розроблені та реалізовані державами-

учасницями . Дев’ять прикладів деяких ключових додаткових угод наведені в Таблиці 

6.2. Ці приклади є ілюстрацією важливого значення цієї процедури і сфери її 

застосування, пов’язаних з широким розмаїттям статей, які стосуються Конвенції. 

Проте, слід зазначити, що станом на 2012 рік та реалізацією Підсумкової декларації 

Сьомої Оглядової конференції, існує понад 100 додаткових тлумачень серед держав-

учасниць .15 

Таблиця 6.2: Приклади додаткових угод у рамках Конвенції про заборону 

біологічної і токсинної зброї 

Рік Додаткова угода Значення 

1980 Стаття V: розробка процедур з 

питань консультацій і 

співпраці. 

Уповноважені держави скликають 

нараду експертів для вирішення будь-

яких проблем пов’язаних з виконанням 

Конвенції. 

1986 Стаття I: підтверджено, що 

Конвенція недвозначно 

охоплює всі мікробіологічні 

або інші біологічні агенти, або 

токсини, природно або штучно 

створені або змінені, а також 

їх компоненти, незалежно від 

їх походження або способу 

виробництва. 

Визнання і підтвердження державами-

учасницями, що наукові розробки 

підпадають під сферу дії КБТЗ, і що 

Конвенція залишається всеосяжною за 

своїми масштабами і реалізацією. 
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1986 Заходи зміцнення довіри Розвиток обміну офіційною щорічною 

інформацією в конкретних галузях між 

державами-учасницями. 

1991 Стаття IV: освіта і обізнаність 

 

Закликала включити інформацію про 

Конвенцію і Женевський протокол 1925 

року до медичних, наукових та 

військових навчальних матеріалів і 

програм, тим самим сприяючи освіті 

вчених і фахівців. 

1996 Стаття I: про застосування 

біологічної зброї 

Підтвердила, що використання 

державами-учасницями в будь-якому 

випадку і за будь-яких обставин 

мікробіологічних або інших біологічних 

агентів чи токсинів, що не узгоджується 

з профілактичними, захисними або 

іншими мирними цілями, дійсно є 

порушенням Статті I. 

2006 Стаття VI: дослідження 

можливого застосування 

біологічної зброї та/або 

токсинної зброї. 

Запропонувала Раді Безпеки Організації 

Об’єднаних Націй негайно розглянути 

будь-які твердження і ініціювати будь-

які заходи, які вона вважає за необхідні, 

для розгляду скарг щодо можливого 

застосування. Це містить механізм 

розслідування Генерального секретаря 

Організації Об’єднаних Націй, який 

існує поза КБТЗ. 

2006 Стаття X: обмін інформацією 

про виконання цієї статті.  

Закликала держави-учасниці надавати 

відповідну інформацію про те, як 

реалізується Стаття X, і запропонувала 

Організації Об’єднаних Націй збирати 

таку інформацію для держав-учасниць . 

2011 Стаття VII: Допомога у 

випадку застосування 

біологічної зброї. 

Зауважила, щоб держави-учасниці були 

готові надавати допомогу або підтримку 

країні-учасниці, яка наражається на 

небезпеку або втрати в результаті 

застосування бактеріологічних 

(біологічних) агентів і токсинів як зброї 

будь-ким, крім країни-учасниці, тобто 

недержавною стороною, терористичною 

групою і т.д. 

20. На практиці ці додаткові угоди роблять КБТЗ сучасною і дозволяють державам-

учасницям  підкреслювати, що, незалежно від розвитку науки, або міжнародної 
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безпеки, або в інших областях, заборона на розробку, виробництво, накопичення, 

набуття, збереження або використання біологічного або токсинної зброї залишається 

чинною і не обходиться подіями або змінами на практиці. Конвенція і її основні 

зобов’язання залишаються чинними, не зважаючи на науково-технічні розробки, які 

з’явилися з 1975 року. З часом, змінювались не текст Конвенції, а її виконанні 

державами-учасницями  шляхом «процесу кумулятивної дипломатії і поширення», 

відповідно до чого «кожна Оглядова конференція ґрунтується на попередній».16 Як 

зазначає Сімс, держави-учасниці використовували оглядові конференції як засіб 

розробки «процесу посилення для усунення слабких сторін».17 

21. Ніколас Сімс схарактеризував цю еволюцію як виникнення різних режимів у рамках 

Конвенції; а саме, режим дотримання, режим розвитку, а також режим сталості; при 

цьому кожен режим розвивається до певної міри незалежно від інших, з різною 

швидкістю, але всі частково збігаються один з одним.18 Режим відповідності є 

найширшим за обсягом, охоплюючи основні зобов’язання в галузі роззброєння (Стаття 

I); нерозповсюдження (Стаття III); національних заходів зі здійснення для надання 

ефекту або суті, до зобов’язань і вимог КБТЗ (Стаття IV); механізмів консультацій та 

співпраці для вирішення будь-яких проблем пов’язаних з виконанням Конвенції 

(Стаття V); процедури розслідування для розгляду можливого застосування біологічної 

та токсинної зброї (Стаття VI); і допомоги в разі нападу (Стаття VII). Суть режиму 

дотримання міститься в додаткових угодах, досягнутих на наступних оглядових 

конференціях. 

22. Крім того, чотири інші ступені та заходи спробували розширити і зміцнити режим 

дотримання. Це щорічний обмін інформацією (також відомий як заходи зміцнення 

довіри); науково-технічна перевірка, проведена протягом 1992-1993-го років (групою 

експертів з перевірки); переговори з протоколу до КБТЗ, проведені протягом 1995-

2001-го років (зазвичай, відомі як Спеціальнаї група і/або протоколи переговорів про 

перевірку); і наради експертів і наради держав-учасниць , які проводяться в межах 

трьох міжсесійних процесів між оглядовими конференціями з 2002 року. 

23. Заходи зміцнення довіри, які були прийняті в 1986 році на Другій Оглядовій 

конференції і розширені на Третій Оглядовій конференції (1991), спонукали держави-

учасниці обмінюватися одна з одною інформацією про об’єкти, види діяльності, а 

також події, які вважаються досить актуальним для Конвенції (Табл. 6.3). Обмін 

інформацією передбачав дати можливість державам-учасницям  представити деталі і 

контекст про заходи і події, що безпосередньо стосуються Конвенції: наприклад, обмін 

даними, включаючи найменування, місцеперебування, і загальний опис діяльності, 

здійснюваної в науково-дослідних центрах та лабораторіях з дуже високими 

національними або міжнародними стандартами безпеки, наприклад, лабораторії з 

максимальним рівнем біологічного захисту. 

Таблиця 6.3: Заходи зміцнення довіри, прийняті державами-учасницями  

Рік Захід 

1986 Заходи зміцнення довіри A: 

Частина 1: Обмін даними про дослідницьких центри і лабораторії 



 

95 

Частина 2: Обмін інформацією про науково-дослідні програми і 

програми національної біологічної оборони 

1986 Заходи зміцнення довіри B: Обмін інформацією про спалахи 

інфекційних захворювань і аналогічні явища, викликані токсинами 

1986 Заходи зміцнення довіри C: Заохочення публікації результатів і 

сприяння використанню знань 

1986 Заходи зміцнення довіри D: Активне сприяння контактам між 

вченими, які займаються дослідженнями, що безпосередньо 

стосуються Конвенції 

1991 Заходи зміцнення довіри E: Дикларування законодавства, правил та 

інших заходів 

1991 Заходи зміцнення довіри F: Дикларування минулої діяльності в 

рамках наступальних і/або оборонних розробок 

1991 Заходи зміцнення довіри G: Дикларування об’єктів з виробництва 

вакцин 

24. Щорічний обмін інформацією виявився менш успішним, ніж передбачалось, 

оскільки лише деякі держави-учасниці подавали звіти регулярно.19 Попри постійні 

зусилля для поліпшення як швидкості відправлення, так і якості інформації в межах 

заходів зміцнення довіри, вони мають лише обмежену корисність. Це не свідчить про 

те, що вони не мають ніякої цінності або мети, але з того часу, як вони були вперше 

запропоновані, вони не змогли йти нарівні з глобалізацією медико-біологічних наук, і 

держави-учасниці ніколи колективно не перевіряли точність, повноту та актуальність 

інформації, представлену іншими державами. 

25. Спеціальна група урядових експертів з виявлення та вивчення потенційних заходів 

контролю з науково-технічної точки зору була створена в 1991 році. Із закінченням 

Холодної війни і завершенням переговорів щодо Конвенції про заборону хімічної зброї, 

деякі держави-учасниці КБТЗ почали наполягати на угоді про перевірку, яка була б 

така ж широка і глибока, як та, що з’являлась у межах Конвенції про заборону хімічної 

зброї. Тобто офіційні юридично обов’язкові декларації, регулярні інспекції об’єктів, які 

декларуються, розслідування ймовірного застосування та невиконання, а також 

міжнародні організації для спостереження за новим режимом перевірки. Політичні 

суперечки між державами-учасницями  заважають досягнути згоди щодо початку 

переговорів, а компромісом було технічне дослідження можливостей перевірки. Ця 

група експертів з перевірки була створена на Третій Оглядовій конференції. Експертна 

група представила звіт на прикінці 1993 року і в своїй комплексній доповіді, дійшла 

висновку, що деякі заходи в поєднанні один з одним будуть сприяти зміцненню 

Конвенції. Спеціальна конференція в 1994 році розглянула доповідь і створила 

спеціальну групу для розробки заходів і процедур з усіх аспектів Конвенції, з метою 

підвищення її ефективності та зміцнення довіри в дотриманні зобов’язань серед 

держав-учасниць . Це був мандат на ведення переговорів про Протокол до КБТЗ. 
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26. Спеціальна група була скликана в 1995 році і на Четвертій Оглядової конференції 

(1996) було рекомендовано прискорити роботу. У період між 1995 і 2001-м роками 

Спеціальна група провела 24 засідання. Переговори, що охоплюють всі основні статті 

Конвенції, були важкими і держави-учасниці не змогли домовитися щодо багатьох 

ключових особливостей протоколу. До 2001 року текст проекту протоколу містився в 

одному єдиному документі, але в липні 2001 року Сполучені Штати повідомили іншим 

державам-учасницям, що вони не можуть прийняти запропонований текст, і що вони 

вважають ці зусилля в корені невірними. Сполучені Штати завадили проведенню 

переговорів, хоча це була не єдина держава-учасниця, яка висловила стурбованість з 

приводу обсягу і корисності Протоколу.20 

27. Крах переговорів Спеціальної групи влітку 2001 року розділив країни-учасниці; 

П’ята Оглядова конференція в кінці 2001 зазнала повного фіаско і була припинена.21 

Коли вона була скликана знову в кінці 2002 року держави-учасниці прийняли програму 

роботи, яка стала відома як «міжсесійний процес», внаслідок чого щорічні зустрічі 

експертів проводяться влітку, а щорічні наради держав-учасниць  відбуваються в 

грудні. Кожний рік присвячений різним конкретним темам, як це визначено Оглядовою 

конференцією. Таким чином, у 2002 році була розроблена програма роботи протягом 

2003-2005-го років; у 2006 році (на Шостій Оглядовій конференції), була розроблена 

програма роботи протягом 2007-2010-го років; і 2011 року (на Сьомій Оглядовій 

конференції) була прийнята програма дій 2012-2015-го років. 

28. Конвенція, однак, не існує у вакуумі. Держави-учасниці  в цілому виявилися 

досвідченими в галузі реагування на зміни в глобальних політичних і наукових сферах, 

а також ввели додаткові заходи, такі як додаткові угоди, зазначені вище. Але чому і як 

такі додаткові пристосування відбулися можна пояснити лише зрозумівши події і те, як 

вони впливають на взаємодію багатьох аспектів норм про неприпустимість 

застосування отрут, у даному випадку біологічних і токсинних, та поєднання 

політичних, правових, наукових перспектив з перспективами безпеки. Тобто, перетин 

норм політики, науки, права і війни. Наприклад, напади на Сполучені Штати 11 

вересня 2001 роки змінили контекст обговорення в рамках Конвенції: побоювання з 

приводу інтересу терористів до біологічної та токсинної зброї стали такими ж 

важливими, як і побоювання з приводу інтересів держав. На ранній стадії існування 

Конвенції незвичайний спалах сибірки в Радянському Союзі в 1979 році призвів до 

прийняття заходів зміцнення довіри в 1986 році. Деякі ключові події поза рамками 

Конвенції та їх вплив на угоди, наведено в Таблиці 6.4. 

Таблиця 6.4: Приклади подій, інцидентів і обставин та їх вплив на Конвенцію 

про заборону біологічної зброї 

Рік Подія, інцидент, розробка Вплив на Конвенцію 

1975 Конференція Asilomar 

присвячена рекомбінантним 

ДНК 

Наукове товариство демонструє 

обізнаність щодо можливих наслідків 

для науки і технології, а також для 

громадської безпеки. Результувалася у 

підвищену обізнаність державами-

учасницями  про залучення науки і 
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технології в контексті оглядових 

конференцій. 

1979-80 Незвичайний спалах 

захворювання: сибірка в 

Свердловську (СРСР) 

Підозри про недотримання пунктів 

Конвенції Радянським Союзом. 

1989-91 Закінчення Холодної Війни Зниження напруженості у відносинах 

між Сполученими Штатами і 

Радянським Союзом. Створено 

сприятливіший клімат для зміцнення 

Конвенції. 

1991-98 Спеціальна комісія Організації 

Об’єднаних Націй 

Примусове роззброєння Іраку і 

незакінчена програма біологічної зброї 

в Іраку. Випробувано процедури 

перевірки на стадії обговорення 

Спеціальної групи 

1993 Конвенція про заборону хімічної 

зброї 

Завершення Конвенції про заборону 

хімічної зброї стало стимулом для 

переговорів щодо угоди про 

верифікацію КБТЗ. 

1995 Використання Аум Сінрікьо 

зарину в токійському метро 

Загроза застосування терористами 

хімічної і біологічної зброї стає 

серйозною проблемою. Відображена в 

наступних оглядових конференціях. 

2001 11 вересня 2001 року напад на 

Сполучені Штати 

Тероризм стає пріоритетним питанням 

національної безпеки Сполучених 

Штатів та інших держав. Національна 

реалізація (Стаття IV) Конвенції стає 

пріоритетом у рамках першого 

міжсесійного процесу. 

2001 Листи з сибіркою, Сполучені 

Штати Америки 

Посилюється стурбованість щодо 

біологічного тероризму; стимулювання 

національних заходів з імплементації 

2004 Резолюція 1540 Ради Безпеки 

Організації Об’єднаних Націй 

(2004) 

Вимагає від держав запобігати 

придбанню зброї масового знищення 

недержавними суб’єктами 

2007 Вступ у силу Міжнародних 

медико-санітарних правил 

Всесвітньої організації охорони 

здоров’я  

Обов’язкова звітність спалахів 

зазначених захворювань. Спалах 

хвороби, зазначений у звітності, 

визнається важливою інформацією для 

КБТЗ. 
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Наука і вчений-активіст: перспективи у контексті розвитку Конвенції 

29. Держави і події не є єдиними впливовими елементами в еволюції Конвенції. Окремі 

вчені і наукові товариства також зіграли важливу роль у структурі і еволюції Конвенції. 

Даніель Фікерс представив огляд про те, як досягнення у хімічній так біологічній 

науці22 породжують епістемологічні спільноти, які можна визначити як «сукупність 

професіоналів, які мають визнану кваліфікацію і компетенцією в певній галузі і 

авторитетне твердження щодо політично вагомого знання в цій або пов’язаній з нею 

області».23 Наводимо чотири приклади, які ілюструють роль, яку вчені та 

професіональні спільноти відіграють у Конвенції на сьогодні. 

30. По-перше, як було зазначено вище, Сполучені Штати в односторонньому порядку 

відмовились від біологічної зброї до переговорів з Конвенції. Для проведення оцінки 

Сполученими Штатами на національному рівні було включено видатного вченого, 

Метью Мезельсона (див. Главу 3): Такер зазначає, що Мезельсон був «інструментом» 

для переконання вищих посадових осіб у Сполучених Штатах у необхідності 

проведення дослідження з метою вивчення наукових аспектів хімічної і біологічної 

зброї та, надалі, для вивчення токсинів, а також чи повинні вони бути включені в 

одностороннє роззброєння Сполучених Штатів.24 По-друге, з тих пір, Пагвоський рух 

учених також починає відігравати важливу роль у розвитку Дослідницької комісії під 

егідою конвенцій про заборону хімічної і біологічної зброї25 як основна 

епістемологічна спільнота. Як зазначає Фікерс: «Нелегко оцінити вплив Пагвоського 

руху на питання [хіміко-біологічного] роззброєння насамперед через відсутність 

документації. Ця діяльність, головним чином, полягає в безперервності участі, 

неофіційному характері семінарів і оригінальності досліджень з питань політики. 

Протягом 1959-1998-го років, 645 осіб з 46 країн світу взяли участь у Пагвоській 

діяльності в цій галузі».26 Третім прикладом є поява глобального наукового товариства, 

яке розглянуло наукові і технологічні розробки і оцінило їх наслідки для Конвенції; ця 

міжакадемічна група (див. Главу 10) створена у 2004 році. Вона активно працювала 

протягом останнього десятиліття для підвищення обізнаності щодо питання користі і 

шкоди науки серед окремих осіб, професійних асоціацій, дипломатів і національних 

урядів.27 

31. І, нарешті, вчених, які залучені до цілої низки заходів, можна знайти впродовж всієї 

історії КБТЗ. Фікерс ідентифікує безліч прикладів, але для виконання цілей цього 

розділу, досить відзначити, що така діяльність охоплює сім ролей виявлених Альбіном, 

а саме: визначення проблеми; встановлення порядку денного і постановки цілей; 

забезпечення дотримання принципів і норм; надання інформації та знань; громадська 

пропаганда і мобілізація; лобіювання; безпосередня участь у розробці міжнародних 

угод; а також моніторинг та інші види допомоги з дотриманням.28 Згодом ця участь у 

Конвенції і взаємодія з державами-учасницями  на оглядових конференціях та інших 

нарадах за участю держав-учасниць , на національному рівні, а також у рамках 

професійних об’єднань вчених стала глибшою і ширшою; це, ймовірно, стане ще більш 

важливим завдяки прогресу у двадцять першому столітті. 
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Висновки: розвиток і еволюція в контексті 

32. КБТЗ іноді розглядається як слабкий і неефективний договір; його стислість 

(чотири сторінки) і його недостатньо формальні, структуровані положення, яких не 

завжди дотримуються і які погано верифікують, можуть розглядатися як слабкість. 

Проте, після більш ніж сорока років імплементації, стає очевидно, що Конвенція, її 

країни-учасниці, і самі вчені зуміли об’єднатися в критичні моменти, щоб посилити 

норму, спрямовану проти використання захворювань як зброї, і для активізації 

виконання Конвенції для забезпечення її актуальності і надійності в умовах наукових 

розробок, змін у міжнародній безпеці, а також випробування норм і самої Конвенції. 

Еволюція Конвенції, коротко описана вище, демонструє надійність і гнучкість, що 

дозволило державам-учасницям  забезпечити протягом довгого часу те, що, через їх дії, 

вони, як і раніше, є непохитними «заради всього людства, щоб повністю виключити 

можливість використання бактеріологічних (біологічних) агентів і токсинів як зброї». 

КБТЗ не є досконалою; її реалізація не є повною; і дії держав-учасниць  часто 

піддаються критиці. Проте, вона залишається сильним спротивом використанню 

захворювань як зброї у воєнних цілях, який не можна легко обійти або проігнорувати. 
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Глава 7: Концепція системи запобігання 

Грем С. Пірсон 

Основні цілі навчання:  

i. Зрозуміти концепцію системи запобігання і її ключові елементи; 

ii. Оцінити те, що система запобігання є комплексним і всеосяжним підходом; 

iii. Розглянути окремі елементи системи запобігання як такі, що взаємодоповнюють і 

підсилюють один одного; 

iv. Зрозуміти, що система запобігання є ефективним методом боротьби із загрозою 

біологічної зброї, створеною державами, недержавними суб’єктами чи 

терористами. 

Вступ:  

1. Ідея системи стримування була вперше запропонована на початку 1990-х років,1 коли 

стало очевидно, що шлях протистояння біологічній і токсинній зброї йшов через 

мережу заходів, які включають кілька додаткових елементів: 

а) ефективні заходи захисту, які зменшують діапазон матеріалів, що можуть бути 

використані агресором, а також зменшують військову ефективність біологічної 

зброї; 

б) ефективні угоди з контролю над озброєннями, що приводять до повної 

заборони такої зброї, і потенційний агресор не буде впевненим у тому, що його 

програма не буде виявлена і розпізнана; 

в) експортний контроль та моніторинг для ускладнення придбання бойових 

біологічних агентів або технології для їх виробництва; і 

г) політичне зобов’язання активно взаємодіяти з цілою низкою національних та 

міжнародних заходів – зокрема і в можливій збройній відсічі – якщо буде 

виявлено, що будь-яка держава придбала біологічну зброю або зайде настільки 

далеко, що використає її. 

Базове розуміння полягає в тому, що, жоден з елементів не може діяти самостійно, 

лише всі чотири елементи об’єднані разом будуть ефективними. 

2. Система стримування з’явилась після того, як на початку 1990-х років визнали те, що 

для ефективного захисту від хімічної і біологічної зброї, необхідно приділяти достатню 

увагу заходам, які були б ефективні в боротьбі з цілим спектром хімічної і біологічної 

зброї (Рис 7.1): від класичної хімічної зброї, такої як ціанід і фосген; через промислові 

або фармацевтичні хімічні речовини, до тих речовин, які стали відомими як агенти 

«середнього спектру» (біорегулятори і пептиди); а потім токсини, генетично 

модифікована біологічна зброя та біологічна зброя. 
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Рисунок 7.1: Спектр ХБЗ (хімічної і біологічної зброї) 
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3. Спектр ХБЗ підкреслив факт існування перекриття між матеріалами, забороненими 

Конвенцією про заборону хімічної зброї,2 яка набула чинності в 1997 році, і 

матеріалами, забороненими КБТЗ,3 яка набула чинності в 1975 році. Ці дві конвенції 

разом з Женевським протоколом4 1925 року про заборону застосування на війні 

задушливих, отруйних або інших подібних газів і бактеріологічних методів боротьби, 

який набув чинності в 1928 році, повністю заборонили розробку, виробництво, 

накопичення запасів і застосування будь-якої подібної зброї. 

4. Система стримування протягом наступного десятиліття перетворилася в систему 

підтвердження, з аналогічними, але більш широкими елементами: 

а) суворий міжнародний і національний режим заборони, що посилює норму про 

необхідність повинної заборони всієї біологічної зброї (див. глави 12 і 13 про роль 

національних і міжнародних правоохоронних органів); 

б) широкий міжнародний та національний контроль за роботою з небезпечними 

патогенами і токсинами, а також над їх зберіганням, використанням та 

переміщенням; 

в) готовність, зокрема активні та пасивні заходи захисту, а також плани реагування, 

які були випробувані; і 

г) визначенням національних та міжнародних дій у відповідь на будь-яке 

застосування або загрозу застосування біологічної зброї, починаючи від 

дипломатичних санкцій до збройного втручання. 

5. Ця система також стала відома як «система запобігання» (Рис. 7.2) – комплексний та 

всеосяжний підхід, в якому всі елементи доповнюють один одного і підсилюють один 

КБТЗ 

КХЗ 

Отрута Зараження 
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одного для того, щоб створити ефективну протидію загрозі біологічної зброї, яка йде 

від держав, недержавних суб’єктів чи інших суб’єктів. 

Рисунок 7.2: Система запобігання 

 

6. У цій Главі увага приділяється всім елементам системи запобігання, демонструючи, 

як посилення кожного з елементів приносить користь всім державам і їх населенню.  

Сильний міжнародний і національний режим заборон  

7. Режим заборони показаний на Рисунку 7.3. 
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Рисунок 7.3: Режим заборони 

 

Біологічна і токсинна зброя повністю заборонена Статтею I (Вставка 7.1) КБТЗ, яка 

набула чинності в 1975 році. 

Вставка 7.1: Стаття I КБТЗ 

Кожна держва-учасниця Конвенції не може, ні за яких обставин розробляти, 

виробляти, накопичувати або іншим чином отримувати або зберігати: 

(1) мікробіологічні або інші біологічні агенти або токсини, яке б не було їхнє 

походження або метод виробництва, таких видів і в таких кількостях, які не 

призначені для профілактичних, захисних або інших мирних цілей; 

(2) зброю, обладнання або засоби доставки, призначені для використання таких 

агентів або токсинів у ворожих цілях або в збройних конфліктах.  

Країни-учасниці погодилися із розширеним розумінням цих заборон у прикінцевих 

деклараціях оглядових конференцій, що проводяться раз на п’ять років. Підсумкова 

декларація Сьомої Оглядової конференції 2011 року (див. Вставку 7.2),5 зробивши 

додатковий акцент ясно дала зрозуміти, що заборона в Статті I Конвенції є 

всеосяжною. 

Вставка 7.2: Стаття I – Підсумкова декларація Сьомої Оглядової конференції 

2011 року 

1. Конференція знову підтверджує важливість I статті, бо вона визначає сферу дії 

Конвенції. Конференція заявляє, що Конвенція є всеосяжною за своїм охопленням і 

що всі природні або штучно створені, або змінені мікробіологічні та інші біологічні 
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агенти і токсини, а також їх компоненти, незалежно від їх походження і способу 

виробництва і від того, чи впливають вони на людей, тварин або рослини, будь-яких 

видів і в будь-якій кількості, які не призначені для профілактичних, захисних або 

інших мирних цілей, однозначно охоплюються статтею I. (Підкреслення додані)  

8. Вимога здійснення заборон КБТЗ на національному рівні викладена в Статті IV (див. 

Вставку 7.3). 

Вставка 7.3: Стаття IV КБТЗ 

Кожна держава-учасниця цієї Конвенції, відповідно до своїх конституційних 

процедур, вживає необхідних заходів для заборони і запобігання розробки, 

виробництва, накопичення, придбання або збереження агентів, токсинів, зброї, 

обладнання та засобів доставки, зазначених у Статті І Конвенції, в межах території 

цієї держави, під її юрисдикцією або в будь-якому місці під її контролем 

(Підкреслення додані) 

Підсумкова декларація Сьомої Оглядової конференції 2011 року (див. Вставку 7.4) 

підкреслила важливість виконання Статті IV, а також відзначила важливість 

навчальних і освітніх програм для тих, хто залучений у сферу медико-біологічних наук. 

Вставка 7.4: Стаття IV – Підсумкова декларація Сьомої Оглядової конференції 

2011 року 

11. Конференція підтверджує прихильність держав-учасниць  вживати необхідних 

національних заходів відповідно до цієї статті. Конференція також знову 

підтверджує, що прийняття і виконання необхідних національних заходів відповідно 

до цієї статті, в рамках своїх конституційних процедур, підвищило б ефективність 

Конвенції. У цьому контексті Конференція закликає держави-учасниці вжити, 

відповідно до своїх конституційних процедур, законодавчих, адміністративних, 

судових та інших заходів, включаючи кримінальне законодавство, для того щоб: 

а) зміцнити внутрішнє виконання Конвенції та заборонити і запобігти розробці, 

виробництву, накопиченню запасів, придбанню або збереженню агентів, 

токсинів, зброї, обладнання та засобів доставки, як зазначено в Статті I 

Конвенції; 

б) застосовувати в межах їх території, під їх юрисдикцією або в будь-якому 

місці під їх контролем і застосовувати, якщо це конституційно можливо і у 

відповідності до міжнародного права, відповідні дії, що вживаються в будь-

якому місці фізичними або юридичними особами, що мають їх 

громадянство; 

в) гарантувати безпеку і захищеність мікробіологічних або інших біологічних 

агентів чи токсинів в лабораторіях, на об’єктах, а також під час 

транспортування, для запобігання несанкціонованого доступу до них і 

розповсюдження таких агентів або токсинів. 
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12. Конференція схвалює заходи, що вживаються державами-учасницями  стосовно 

цього і знову звертається до держав-учасниць , які досі не вжили всіх необхідних 

заходів, зробити це без зволікань. (Підкреслення додані) 

9. Станом на жовтень 2015 року, є 173 держави-учасниці КБТЗ, і дев’ять держав, які 

підписали, але ще не стали повноправними учасниками. 14 держав не підписали і не 

ратифікували Конвенцію: Ангола, Чад, Коморські острови, Джибуті, Еритрея, Гвінея, 

Ізраїль, Кірибаті, Мікронезія (Федеративні Штати), Намібія, Ніуе, Самоа, Південний 

Судан і Тувалу. 

Резолюція 1540 Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (2004) 

10. Заборони і зобов’язання, що прописані в КБТЗ були додатково підкреслені Радою 

Безпеки, яка прийняла резолюцію 1540 (2004)6 в преамбулі якої сказано, що: 

Рада Безпеки 

Підтверджуючи свою підтримку багатосторонніх договорів, метою яких є 

усунення або запобігання розповсюдженню ядерної, хімічної або біологічної 

зброї, а також важливість для всіх держав-учасниць  цих договорів, повністю 

виконати їх для того, щоб сприяти міжнародній стабільності, (Підкреслення 

додані) 

Вона продовжує вимагати від всіх держав, незалежно від того, чи є вони учасницями 

багатосторонніх договорів, вживати всіх заходів для досягнення цієї мети. Крім того, 

був створений Комітет для звітування Раді Безпеки про виконання цієї резолюції. Цей 

комітет підготував кілька доповідей і надав ряд корисних веб-сторінок, що інформують 

про таке: 

а. Всі держави повинні представити Комітету першу доповідь не пізніше ніж через 

шість місяців з моменту прийняття резолюції 1540 (2004), тобто 28 жовтня 2004 

року, про заходи, яких вони вжили або мають намір вжити для виконання цієї 

резолюції; ці національні доповіді є доступними7; 

б. Державам також рекомендовано підготувати на добровільних засадах стислий 

огляд основних дій, визначаючи свої пріоритети і плани реалізації ключових 

положень резолюції 1540 (2004), і представити ці плани Комітету 1540;8 

в. З моменту ухвалення на початку 2005 року Матриця 15409 функціонує як 

основний метод, використовуваний Комітетом 1540 для впорядковування 

інформації про реалізацію Резолюції Ради Безпеки ООН 1540 (2004) державами-

учасницями ; 

г. Комітет 1540 розробив законодавчу базу10 для надання додаткової інформації про 

виконання національних інструкцій і заходів, пов’язаних з Резолюцією. 

Як повідомлялося в останньому комплексному аналізі Комітету 1540, що проводився у 

2011 році,11 попри те, що дані веб-сайти надають корисну інформацію, очевидно, що 

потрібно ще багато зробити стосовно біологічної зброї,  
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11. Ухвалення Резолюції Ради Безпеки ООН 1540 (2004) і її виконання забезпечують 

всеосяжне і комплексне зміцнення зусиль з заборони біологічної зброї. Недавні події на 

Близькому Сході можна відстежити в статтях, опублікованих в електронному журналі 

під назвою 1540 Compass.12 Вдалий приклад такої статті охоплює розробки біозахисту в 

країнах Близького Сходу і Північної Африки (БСПА).13 

Міжнародний та національний контроль обробки, зберігання, використання та 

передачі небезпечних патогенів і токсинів 

12. Стаття III КБТЗ (Вставка 7.5) вимагає від держав-учасниць  забезпечувати контроль 

патогенів і токсинів. 

Вставка 7.5: Стаття III КБТЗ 

Кожна держава-учасниця цієї Конвенції зобов’язується не передавати жодному 

одержувачу прямо або опосередковано, і жодним чином не допомагати, не 

заохочувати і не спонукати будь-яку державу, групу держав або міжнародних 

організацій до виробництва або отримання будь-яким іншим чином, агентів, 

токсинів, зброї, обладнання або засобів доставки, зазначених у Статті I цієї 

Конвенції. 

На Сьомий Оглядовій конференції 2011 року, держави-учасниці знову підтвердили, що 

Стаття III є досить всеосяжною для того, щоб охопити будь-якого одержувача на 

міжнародному, національному або регіональному рівнях, і закликала всіх держави-

учасниці вжити належних заходів для виконання цієї статті. 

Резолюція 1540 Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (2004) 

13. Резолюція Ради Безпеки ООН 1540 (2004)14 також розглядає такі елементи 

управління, як це вимагається «всі держави повинні вживати ефективних заходів 

встановлення контролю на національному рівні для того, щоб запобігти 

розповсюдженню ядерної, хімічної або біологічної зброї та засобів її доставки, зокрема 

шляхом належного контролю над відповідними матеріалами». Інформація представлена 

Комітету ООН 1540, наведена вище, включає заходи для запровадження контролю. 

14. Все частіше на національному рівні визнається, що необхідно вжити заходів для 

того, щоб гарантувати, що небезпечні патогенні мікроорганізми, токсини та інші 

шкідливі речовини зберігаються і використовуються таким чином, що тим, хто працює 

з ними, або тим, хто живе поруч з такими об’єктами, і тим, хто ризикує у випадку їх 

розповсюдження, нічого не загрожує. У результаті цього створюються національні 

стандарти, які використовуються для зберігання і використання таких матеріалів та для 

роботи з ними, а також для контролю на національному рівні переміщення таких 

матеріалів між об’єктами. 

15. Оскільки визнано, що хвороби не знають кордонів, тому важливо розробити на 

міжнародному рівні заходи для забезпечення того, що небезпечні патогени, токсини та 

інші шкідливі речовини не завдають ніякої шкоди, випадково або навмисно. І такі 
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міжнародні і регіональні стандарти для обробки, зберігання і використання таких 

матеріалів, а також для контролю їх передачі між державами, уже існують. 

16. Також прийнято вважати, що заходи для боротьби з небезпечними патогенами і 

токсинами повинні застосовуватися під час будь-яких спалахів захворювання або 

випадків отруєння: природних, випадкових або навмисних. Отже, Всесвітня організація 

охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародне епізоотичне бюро (МЕБ) і Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН (FAO) спільно працюють над усуненням 

ризиків для здоров’я в областях взаємодії тварина-людина-екосистема. 

Конвенція про біологічне різноманіття і Картахенський протокол з біобезпеки 

17. Держави, які є учасницями Конвенції про біологічне різноманіття15 і пов’язаного з 

нею Картахенського протоколу про біобезпеку, тісно співпрацюють між собою. Хоча ці 

документи в першу чергу стосуються генетично модифікованих організмів, однак їх 

вимоги роблять свій внесок у гарантування безпечного поводження з такими 

організмами та їх використання, а отже і в зниження будь-яких ризиків для здоров’я 

людини. Картахенський протокол вимагає, щоб процедуру згоди про додаткову 

інформацію виконували до першого умисного транскордонного переміщення 

модифікованих організмів для умисної інтродукції в навколишнє середовище.16 

Ініціатива «Зелена митниця» 

18. Ініціатива «Зелена митниця»17 – це партнерство міжнародних організацій, які 

співпрацюють, щоб запобігти незаконній торгівлі екологічно чутливими товарами і 

сприяти законній торгівлі такими товарами. Його мета: зміцнення можливостей митних 

та інших правоохоронних органів контролювати торгівлю екологічно чутливими 

товарами, які підпадають під дію відповідних конвенцій і багатосторонніх 

природоохоронних угод, а також сприяти законній торгівлі та виявляти незаконну і 

запобігати їй. До таких речовин належать озонруйнуючі речовини, токсично-хімічні 

продукти, небезпечні відходи, види, що зникають, і живі модифіковані організми. Це 

досягається шляхом підвищення обізнаності про всі відповідні міжнародні угоди, а 

також шляхом допомоги і коштів для забезпечення виконання спільнотою. Партнерами 

Ініціативи «Зелена Митниця» є секретаріати відповідних багатосторонніх 

природоохоронних угод (Базель, Картахена, СІТЕС, Монреаль, Роттердам, Стокгольм), 

Інтерпол, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), ЮНЕП, Управління ООН у 

боротьбі із наркотиками і злочинністю і Всесвітня митна організація. Слід зазначити, 

що Картахенський протокол з біобезпеки та ОЗХЗ також є партнерами Зеленої митниці. 

Готовність до активних і пасивних заходів захисту та плани реагування, які 

використовувались 

19. Визнається, що державам необхідно бути готовими реагувати на стихійні, випадкові 

і навмисні спалахи хвороб людей, тварин або рослин (див. Рис. 7.4). 
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Рисунок 7.4: Забезпечення готовності 

 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародне епізоотичне бюро (МЕБ) і 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФAO) визнали необхідність 

спільної роботи для усунення ризиків пов’язаних зі здоров’ям в областях взаємодії 

тварина-людина-екосистема. У ноті, опублікованій в квітні 2010 року,18 вони визнали, 

що: «Поява нових або спалах уже відомих хвороб тварин, зокрема зоонозів, загроза, 

транскордонних захворювань тварин, що зростає, вплив змін навколишнього 

середовища і глобалізації, а також нові соціальні вимоги, пов’язані з продовольчою 

безпекою, безпекою харчових продуктів, охороною громадського здоров’я і добробут 

тварин, підкреслюють гостру потребу у співпраці між трьома організаціями». Крім 

того, вони закликали «до міжнародної солідарності для контролю хвороб людини і 

тварин, забезпечуючи при цьому міжнародну підтримку державам-учасницям, які 

звертаються з проханням надати допомогу для контролю за хворобами та ерадикації 

людини і тварин». 

20. Міністри сільського господарства Великої двадцятки зустрілися в Парижі 2011 року 

і в Декларації міністрів19 погодилися: «Що турбуючись про охорону громадського 

здоров’я, здоров’я тварин і рослин, ми наголошуємо на важливості зміцнення 

міжнародних і регіональних мереж, встановленні міжнародних стандартів з 

урахуванням національних та регіональних відмінностей, інформації, спостереження та 

системи відстеження, належного управління та офіційних служб, бо вони забезпечують 

раннє виявлення біозагроз і швидке реагування на них, сприяють розвитку 

торговельних потоків і роблять внесок у гарантування глобальної продовольчої 

безпеки. Ми закликаємо міжнародні організації, особливо Продовольчу та 

сільськогосподарську організацію ООН, Всесвітню організацію охорони здоров’я, 

Міжнародне епізоотичне бюро, Комісію Зводу Правил виробництва і поширення 
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харчових продуктів, Міжнародну конвенцію із захисту рослин і Світову організацію 

торгівлі продовжувати свої зусилля, спрямовані на міжвідомчу співпрацю». 

ВООЗ: Стратегічні рамки дій 2012-2016 з Управління лабораторними біоризиками 

21. ВООЗ у 2012 році видала Стратегічні рамки дій 2012-2016 з Управління 

лабораторними біоризиками,20 що спрямовані на розвиток стійких глобальних, 

регіональних і національних планів стосовно управлінню лабораторними біоризиками. 

Там сказано, що: «Відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005),21 всі 

держави-учасниці взяли на себе юридичні зобов’язання оцінювати, розвивати і 

підтримувати свої основні національні можливості для спостереження, оцінки і 

реагування». Крім того там виділено: «Лабораторний біозахист відносно нове поняття 

для багатьох, тоді як лабораторна біобезпека була визнана як дисципліна декілька 

десятиліть назад. Ці сфери діяльності нещодавно були підвищені до нового рівня через 

багато причин, зокрема внутрішньо лабораторні інфікування, пов’язані з атиповою 

пневмонією, атаки із застосуванням збудника сибірки і оновлений інтерес до КБТЗ, 

разом з новими питаннями, пов’язаними зі швидким розвитком біотехнологій і 

побоюванням з приводу можливостей незаконного використання таких технологій». 

Також зазначено: «Однак, незважаючи на значні інвестиції в цю галузь протягом 

останнього десятиліття, і прогресу в управлінні біоризиками,22 багато країн досі не 

мають ефективних регуляторних і наглядових механізмів. Крім того, рівень обізнаності 

працівників органів, що регулюють, і персоналу лабораторій часто достатньо низький». 

Робоча згода Європейського центру зі стандартизації Управління лабораторними 

біоризиками 

22. Посилання у визначенні біоризику ВООЗ до Робочої згоди 15793:2011 – це 

посилання на звіт з Управління лабораторними біоризиками, виданний у вересні 2011 

року,23 де сказано, що: «Сфера угоди про управління лабораторними біоризиками – це 

встановлення вимог, необхідних для управління ризиками, пов’язаними з обробкою або 

зберіганням та утилізацією біологічних агентів і токсинів у лабораторіях та закладах». 

Ця угода з управління лабораторними біоризиками зараз переростає в міжнародний 

стандарт (ISO).24 

МЕБ Стратегія зниження біологічної загрози – зміцнення глобального 

біологічного захисту 

23. У січні 2012 року МЕБ випустила Стратегію зниження біологічної загрози,25 в якій 

зазначено: «Найбільш ефективним і надійним способом захисту від загроз з боку 

навмисного і випадкового розповсюдження збудників захворювань тварин є посилення 

чинних систем нагляду, раннього виявлення у господарствах та швидкого реагування, а 

також гарантування біобезпеки та біозахисту, завдяки розширенню наукових мереж, 

що працюють задля альтруїстичних цілей. Такий підхід дає безліч додаткових переваг 

для здоров’я тварин, сільського господарства, охорони здоров’я, боротьби з бідністю, 

добробуту тварин і економіки». Ця стратегія містить розділ про Міжнародне 

співробітництво.26 
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Інструментарій з біозахисту FAO 

24. FAO у 2007 році випустила Інструментарій з біозахисту FAO,27 де зазначено, що: 

«Біозахист – це стратегічний і комплексний підхід, що охоплює політику та 

нормативно-правові рамки (зокрема документи і заходи) для аналізу і управління 

ризиками для здоров’я людей, життя і здоров’я тварин і рослин, і пов’язаних з ними 

ризиками для навколишнього середовища. Біозахист охоплює безпеку харчових 

продуктів, зоонози, інтродукцію хвороб та шкідників тварин і рослин, інтродукцію та 

розповсюдження живих модифікованих організмів та їх продуктів (наприклад, 

генетично модифіковані організми або ГМО), а також інтродукцію та контроль 

інвазивних чужорідних видів. Таким чином, біозахист є цілісною концепцією, яка 

безпосередньо стосується сталого розвитку сільського господарства, а також багатьох 

аспектів охорони громадського здоров’я і захисту навколишнього середовища, зокрема 

біологічного різноманіття». У інструментарії визначено яким чином різні зацікавлені 

сторони можуть співпрацювати в рамках комплексного підходу. 

Система запобігання надзвичайним ситуаціям FAO 

25. Ще однією ініціативою FAO є Система надзвичайних заходів попередження 

(EMPRES) транскордонного поширення шкідників і хвороб, небезпечних для тварин і 

рослин,28 прийнята в червні 1994 року з мандатом для вирішення проблем 

профілактики та раннього попередження всього ланцюга виробництва і збуту 

продовольчої продукції. EMPRES охоплює також інші транскордонні хвороби і 

шкідників, які загрожують продовольчій безпеці, негативно впливають на здоров’я 

населення, або перешкоджають розвитку міжнародної торгівлі в сфері тваринництва та 

продуктів тваринного походження. 

Інші міжнародні ініціативи 

26. Додатково до ініціатив ВООЗ, МЕБ та FAO також були започатковані інші 

міжнародні ініціативи, прийняті на глобальному чи регіональному рівні, наприклад для 

країн Європейського союзу. Наступні секції розглядають чотири глобальні заходи: 

а. Ініціатива захисту глобального здоров'я, яка розпочалась у 2001 році; 

б. Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового 

знищення, започатковане у 2002 році; і  

в. Програма захисту глобального здоров'я, запущена у 2014 році; 

г. Цілі стійкого розвитку Організації Об’єднаних Націй, погоджені у 2015 році. 

і п’ята описує заходи, які проводяться Європейським Союзом. 

Глобальна ініціатива захисту здоров’я  

27. Глобальна ініціатива захисту здоров’я29 є неформальним, міжнародним 

партнерством країн-однодумців заради зміцнення здоров’я і забезпечення готовності 

реагувати на глобальному рівні на загрози хімічного, біологічного, радіологічного і 

ядерного тероризму і пандемічного грипу. Ця ініціатива була розпочата в листопаді 
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2001 року Канадою, Європейським союзом, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, 

Мексикою, Великою Британією та Сполученими Штатами, разом з ВООЗ в ролі 

експерта-консультанта щодо Глобальної ініціативи з безпеки здоров'я. Ініціатива не має 

замінювати, перекривати або дублювати наявні форуми або мережі. 

28. У грудні 2014 року в Токіо (Японія) відбулася п’ятнадцята нарада міністрів,30 під 

час якої обговорювались ключові пріоритети колективної готовності і реагування на 

ХБРЯ загрози, пандемії грипу та інших інфекційних захворювань, зокрема, лихоманки, 

що спричинює вірус Ебола, спалах якої був в Західній Африці. Що стосується 

довгострокового зміцнення готовності, на п’ятнадцятій нараді погодилися з тим, що: «З 

моменту створення Ініціативи, міністри і високопосадовці переоцінили мандат, сферу 

охоплення мережі та членство в ній у різних випадках на основі уроків, отриманих з 

подій, що вплинули на захист глобального здоров’я у відповідь на потреби і пріоритети 

її членів. Поглиблений огляд у 2014 році призвів до створення Стратегічної рамкової 

програми, яка керує мережею взаємодії в питаннях політики, програм та заходів у 

загальному напрямку, і що підтримує мандат Ініціативи. У рамках даної програми 

робота буде проводитися в контексті ключових ризиків для захисту глобального 

здоров’я, зокрема ХБРЯ загроз і поширення пандемічного грипу та інших 

емерджентних інфекційних захворювань за такими напрямками: покращення 

профілактики; підвищення готовності; швидке виявлення загроз та ризиків; ефективне 

реагування; і підтримка відновлення та підвищення стійкості. Стратегічні основи 

Ініціативи визначають, що своєчасні спільні дії для усунення загроз і ризиків, 

допоможуть пом’якшити наслідки можливих майбутніх подій, а також будуть 

позиціювати роботу Ініціативи в рамках більш широкого розуміння захисту 

глобального здоров’я» (Підкреслення додані). 

Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового 

знищення 

29. Глобальне партнерство31 започатковано 2002 року на саміті Великої вісімки і у 

березні 2013 року нараховувало 28 членів.32 Глобальне партнерство у 2011 році 

прийшло до висновку, що біологічний захист повинен бути однією з чотирьох 

пріоритетних областей; інші три пріоритетні сфери: ядерна безпека, вчені і зброя 

масового знищення та виконання резолюції РБ ООН 1540. У наступному 2012 році, 

держави-учасниці Глобального партнерства домовилися зосередити свої зусилля на 

досягненні «п’яти результатів біозахисту»33: 

1) Захист і облік матеріалів, які пов’язані з поширенням біологічних ризиків; 

2) Розробка і здійснення належних та ефективних заходів для запобігання 

навмисному неправильному використанню біологічних агентів і полегшення 

готовності до таких випадків та реагування на них; 

3) Зміцнення національних і глобальних мереж для швидкого виявлення, 

підтвердження біологічних атак і реагування на них; 

4) Зміцнення і посилення принципів, практик та інструментів біологічного 

нерозповсюдження; 
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5) Зниження ризиків поширення за допомогою просування і заохочення безпечної і 

відповідальної поведінки в біологічних науках. 

Глобальний порядок денний з безпеки здоров'я (ГПДБЗ) 

Програма захисту глобального здоров'я34 була розпочата в лютому 2014 року для того, 

щоб створити світ, який був би безпечним та вільним від небезпечних інфекційних 

захворювань, щоб об’єднати народи всього світу для нових, конкретних досягнень, а 

також підвищити захист глобального здоров'я як національного пріоритету. Велика 

сімка (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сполучене Королівство, Сполучені 

Штати Америки, Голова Європейської Ради та президент Європейської Комісії) на 

саміті в Брюсселі в червні 2014 року схвалили ГПДБЗ заявивши,35 що: 

 Для того, щоб протистояти загрозі інфекційних захворювань, ми підтримуємо 

Програму захисту глобального здоров'я і зобов’язуємось проводити відповідну 

роботу з державами-партнерами для покращення дотримання Міжнародних 

медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і 

підвищення рівня захисту здоров’я в усьому світі. Ми зобов’язуємося працювати 

у всіх секторах для запобігання інфекційним захворюванням, їх виявлення і 

реагування на них, будь то захворювання, які виникли природно, випадково або в 

результаті навмисної дії державного або недержавного суб’єкта. Для цього буде 

вжито заходів у всьому світі, які зроблять нас краще підготовленими до спалахів 

захворювань, таких як нещодавній спалах хвороби, спричиненої вірусом Ебола в 

Західній Африці, і діючи разом, в тісній співпраці з ВООЗ, розробити глобальний 

план дій для боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів (Підкреслення 

додані).  

Згідно з Інформаційним бюлетнем 28 вересня 2014 року зараз ГПДБЗ налічує сорок 

чотири країни-учасниці.36 

31. ГПДБЗ погодив одинадцять пакетів дій,37 які лежать в основі програми 

«Запобігання-Виявлення-Відповідь», ефективно відображаючи концепцію системи 

запобігання, бо вона визнає, що це є додаткові заходи. Один пакет дій (Програма 

захисту глобального здоров'я пакет дій Запобігання-3) розглядає біобезпеку та 

біозахист з провідними країнами, які залучені: Данією, Канадою, Кенією, Перу, 

Португалією та Іспанією, з країнами-співробітниками, такими як: Азербайджан, 

Німеччина, Індія (уточнюється), Йорданія, Республіка Корея, Сполучене Королівство і 

Сполучені Штати. Цьому сприяють такі міжнародні організації: Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН, Міжнародне агентство з атомної енергії, 

Інтерпол, Міжнародне епізоотичне бюро і ВООЗ. П’ятирічний національний цільовий 

пакет дій для біобезпеки та біозахисту це: 

Національна загальноурядова система біобезпеки та біозахисту, яка запроваджена 

і гарантує, що особливо небезпечні патогени ідентифіковані, зберігаються під 

контролем, надійно захищені і знаходяться під наглядом у мінімальній кількості 

об’єктів відповідно до передової практики; підготовка та освітні програми з 

управління біологічними ризиками, які проводиться для того, щоб сприяти 

загальній культурі відповідальності, зниженню ризиків подвійного використання, 
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зниженню біологічного нарощування і навмисного використання шкідливих 

речовин, а також гарантувати безпечну передачу біологічних агентів; 

запровадження належних законодавство з біобезпеки та біозахисту конкретних 

країн, ліцензування лабораторій, а також заходів контролю патогенів 

запроваджені.38 

Цілі сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй 

32. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 25 вересня 2015 прийняла 

резолюцію39 «Трансформація нашого світу: 2030 Порядок денний для сталого 

розвитку». До цієї резолюції як Мета 3 включене таке твердження: «Забезпечити 

здоровий спосіб життя та підвищення добробуту для всіх вікових груп». Мета 3 має 

допоміжну ціль «3.d Зміцнення потенціалу всіх країн, зокрема країн, що розвиваються, 

для раннього попередження, зниження і управління національними і глобальними 

ризиками для здоров’я». Це твердження яке безпосередньо стосується діяльності ВООЗ 

і держав-учасниць  КБТЗ для підвищення захисту здоров’я. 

Європейський союз  

33. Вищевказані глобальні ініціативи передбачають участь Європейського союзу (ЄС), 

який зробив значні кроки і реалізував План дій40 для підвищення готовності до 

хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних подій. Діяльність ЄС була оновлена41 в 

березні 2014 року в Інструкції ЄС, Стаття 5 якої говорить, що ЄС повинен надати 

технічну та фінансову допомогу для «зниження ризиків умисного, випадкового або 

природного походження, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіологічними та 

ядерними матеріалами або агентами і готовності до таких ризиків» Тут 

стверджується,42 що така допомога повинна включати: підвищення практик безпеки на 

цивільних об’єктах, де біологічні матеріали зберігаються або обробляються, а також 

розробку нормативно-правової бази та інституційного потенціалу для створення і 

забезпечення ефективного контролю за експортом товарів подвійного використання, 

зокрема шляхом регіонального співробітництва. 

Хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні Центри передового досвіду ЄС 

34. Крім того ЄС в травні 2010 року створив Хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні 

Центри передового досвіду (CoE) для зміцнення потенціалу країн, що не входять у ЄС, 

щоб пом’якшити хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні ризики, зокрема злочинну 

діяльність (наприклад, поширення хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї 

або тероризму), наслідки стихійних лих і нещасних випадків. Ці заходи є дійсно 

глобальними, і ті, які стосуються біологічних матеріалів, безпосередньо пов’язані з 

системою запобігання.43 

Визначення національних і міжнародних дій у відповідь на будь-яке використання 

або погрозу використання біологічної зброї, від дипломатичних санкцій до 

збройного втручання 

35. Четвертий елемент системи запобігання вимагає, щоб держави не допустили того, 

що не буде належного та своєчасного реагування у відповідь на використання або 
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загрозу використання біологічних агентів або токсинів. Ключовим компонентом у 

цьому є механізм Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй проводити 

оперативні розслідування після його інформування про можливе застосування хімічної 

і бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, який розроблено в кінці 1980-х 

років.44 На прохання будь-якої країни-учасниці, Генеральний секретар уповноважений 

почати розслідування, в тому числі направити групу для встановлення місця 

розташування імовірного інциденту(ів), а також повідомити всі держави-учасниці 

ООН. Це робиться для того, щоб упевнитися в об’єктивних і наукових фактах 

передбачуваних порушень Женевського протоколу 1925 року, який забороняє 

використання хімічної та біологічної зброї, або інших відповідних норм міжнародного 

права. 

36. Крім того, Генеральна Асамблея ООН продовжує приймати резолюції з метою 

підтримки Женевського протоколу 1925 року45 і запобіганню придбанню терористами 

зброї масового знищення – зокрема така резолюція, як A/RES/69/39, від 2 грудня 2014 

року,46 яка: 

Відзначає рішучість міжнародного товариства у боротьбі з тероризмом, про що 

свідчать відповідні резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки, 

Глибоко стурбована все більшою небезпекою зв’язку між тероризмом і зброєю 

масового знищення, зокрема, тим, що терористи можуть спробувати придбати зброю 

масового знищення, 

Усвідомлює кроки, розроблені державами для виконання резолюції 1540 (2004) Ради 

Безпеки про нерозповсюдження зброї масового знищення, яка була прийнята 28 

квітня 2004 року. 

1. Закликає всі держави-учасниці підтримати міжнародні зусилля щодо 

недопущення придбання терористами зброї масового знищення та засобів її 

доставки; 

… 

3. Закликає всі держави-учасниці в разі необхідності прийняти і посилити 

національні заходи для запобігання придбання терористами зброї масового 

знищення, засобів її доставки та матеріалів і технологій, пов’язаних з її 

виробництвом; 

4. Заохочує до співпраці між державами-учасницями  та відповідними 

регіональними та міжнародними організаціями для зміцнення національного 

потенціалу в цій галузі. 

Висновки  

37. Таким чином, система запобігання є комплексним і всеосяжним підходом, в якому 

всі елементи доповнюють один одного і підсилюють один одного для створення 

ефективної протидії загрозам біологічної зброї, незалежно від того, створена вона 

державами, недержавними суб’єктами чи іншими суб’єктами. У цій Главі ми 

розглянули різні елементи, які роблять вклад у систему запобігання, і навели різні види 

співробітництва, які складаються з широкого спектру чинних міжнародних угод і 
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діяльності, що стосуються медико-біологічних наук. У цій Главі чітко визначено 

життєво важливий внесок біобезпеки та біозахисту в систему запобігання. Крім того, 

стає ясно, що всі, хто залучений до медико-біологічних наук, будь то урядові, 

промислові або наукові установи, повинні бути поінформовані про свої обов’язки для 

захисту своєї роботи від неправомірного використання, тим самим сприяючи системі 

запобігання. 
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Глава 8: Подвійне використання та прогрес у галузі 

медико-біологічних наук: підстава сприяти біозахисту та 

відповідально проводити дослідження 

Джеральд Вальтер 

Основні цілі навчання: 

i. Зрозуміти причини виникнення дебатів про подвійне використання з точки зору 

біозахисту; 

ii. Усвідомити ініціативи, спрямовані на зменшення загрози від зловживання 

результатами медико-біологічних досліджень у небезпечних цілях; 

iii. Досягнути розуміння розбіжності між перспективами науки та захисту в 

науковому дослідженні; 

iv. Визнати, що необхідна тісна співпраця для розробки детального наукового 

аналізу проблем захисту досліджень та технологій. 

Вступ 

1. У цій Главі розглядається зародження дебатів про подвійне використання на початку 

XXI-го століття та як до цих дебатів залучалась все більша кількість різноманітних 

суб’єктів. Ці дискусії в свою чергу спричинили розвиток і запровадження ініціатив та 

директив для зменшення ймовірності того, що результати наукових досліджень будуть 

використовуватися в небезпечних цілях. Однак, це не викликало ентузіазму у всіх 

залучених сторін: наукові спільноти скаржилися на «втручання» та «регулювання» 

їхньої роботи. Відповідно ця Глава закінчується обговоренням того, як наукові 

спільноти могли б вирішувати проблеми захисту їхньої роботи, не відмовляючись від 

власної наукової свободи. 

Походження дебатів щодо подвійного використання біозахисту 

2. Вираз «технології подвійного використання» спочатку стосувався технологій, що 

мали як цивільне, так і військове призначення. Це був ненормативний, вільний від 

оцінювальних суджень термін, що міг потенційно розглядатися як сприятливий тими, 

хто відстоював подальші військові технології, тому, що він викликав також побічний 

результат для цивільного світу.1
 

По суті, технології подвійного використання були 

досить вигідними для військових, особливо після Холодної війни, коли стало не так 

легко запевнити політиків у необхідності військових досліджень. Дослідження Молас-

Геллерта в 1997 році визначило декілька шляхів передачі технології подвійного 

використання і детально розглянуло переваги кожної.2
 

Значення виразу «подвійне 

використання» суттєво змінилося після терористичних актів 11
 
вересня 2001 року, і 

послідущих атак з використанням збудника сибірки у листах. Вираз «подвійне 

використання» несподівано став нормативно насиченим, і вперше у такому значенні 

був використаний 2004 року в доповіді Комітету дослідження стандартів та практик 
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для запобігання руйнівного застосування біотехнології Національної дослідної ради 

Сполучених Штатів (відомий як Комітет Фінка), під назвою Біотехнологічне 

дослідження в епоху тероризму.3
 
У доповіді технологія подвійного використання у 

галузі медико-біологічних наук стала предметом дилеми подвійного використання. 

Дилема, згідно з доповіддю, полягає в тому, що будь-які досягнення медико-

біологічних наук небезпечні суб’єкти можуть з легкістю використати для розробки 

біологічної зброї.4
 
Пізніше Селджелід пояснив проблему та аргументував, що існує три 

потенційні визначення подвійного використання науки та технології: 

i. те, що має як цивільне, так і військове застосування; 

ii. те, що може використовуватися як у корисних/добрих, так і в 

шкідливих/небезпечних цілях; 

iii. те, що має як корисні/добрі, так і шкідливі/небезпечні цілі пов’язані зі зброєю, 

зокрема зі зброю масового знищення. 

3. Відповідно до Селджеліда, дебати на тему подвійного використання потребують 

застосування третього визначення, тому що воно означає загрозливу небезпеку і 

використовується міжнародною спільнотою з цим прихованим значенням. Звичайно, ці 

проблеми не є абсолютно новими: фізикам, які працювали над ядерною енергією, 

доводилось розмірковувати про можливе використання їхніх досліджень у військових 

цілях, що виявилось виправданим, після першого застосовування ядерної зброї проти 

Японії. У вчених медико-біологічних наук у минулому також виникали занепокоєння з 

приводу того, які наслідки матимуть їхні дослідження. Асиломарська конференція 24-

26 лютого 1975 року була присвячена рекомбінантним ДНК та була ініційована, бо 

«науковці були занепокоєні тим, що такі дослідження [дослідження ДНК] якщо за ними 

не стежити, можуть мати непередбачувані та руйнівні наслідки як для здоров’я людини 

так і для світової екосистеми» (Вставка 8.1).5  

Вставка 8.1: Асиломарська конференція 1975 року 

У Асиломарській конференції 

взяли участь більшість з тих 

вчених, хто працював над 

методами рекомбінантних ДНК. 

Загальна кількість лише 140 

учасників. На світлині (зліва 

направо): Максін Сінгер, Нортон 

Зіндер, Сідней Бреннер, і Пол 

Берг.  

Джерело: архів Національної академії наук. Використано з дозволу.  

4. Хоча дослідження ДНК були ще на ранніх етапах розвитку, на конференції вже 

обговорювалися питання подвійного використання, наприклад: «Припускалося, що 

зазвичай нешкідливі мікроби можуть перетворюватися на патогенні для людей 
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мікроорганізми внаслідок введення генів, які зроблять їх стійкими до антибіотиків, або 

дозволять їм виробляти небезпечні токсини, або трансформують їх у канцерогенні 

агенти».6 Зрештою, були представлені декілька директив, а саме Директиви 

дослідження молекул рДНК Національних інститутів охорони здоров'я, які досі діють у 

зміненому вигляді.7
 

У частині доповіді Комітету Фінка присвяченій попереднім 

проблемам, згадуються події в Асиломарі, а також дискусії, які проводилися в рамках 

проекту Геном людини. Для Комітету Фінка проблемою стало те, що про ці дискусії 

забули. Однією з причин цього стало те, що директиви Національних інститутів 

здоров'я, які спочатку досліджували дилеми подвійного використання, змінювалися 

декілька разів, тому що, повідомлень про зловживання рДНК технологіями не 

надходило, попри збільшення числа дослідників, котрі їх використовували, а також 

через сподівання, що менш вимогливі стандарти прискорять усвідомлення 

захворювань. Зрештою, єдині директиви, що залишилися, стосувалися виключно 

досліджень на людях з використанням молекулярних маніпуляцій та окремих 

патогенних мікроорганізмів рослин та тварин.8 Тому Комітету Фінка довелось по-

новому розглянути медико-біологічні науки. 

Комітет Фінка: походження та події 

5. Окрім історичних подій, пов’язаних з подвійним використанням, синхронно 

відбулося ще декілька подій, що безпосередньо вплинули на роботу Комітету. У цій 

частині Глави будуть коротко описані події, які фактично призвели до створення 

Комітету – чому проблема подвійного використання привернула так багато уваги у 

2001 році. 

6. У 1975 році Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї набула чинності і 

заборонила державам розробку, виробництво та накопичення біологічної зброї в будь-

якій формі. Хоча Радянський Союз підписав і затвердив Конвенцію, він продовжував 

розробку наступальної біологічної зброї та виробляв декілька вкрай небезпечних 

біологічних агентів (більш детально див. Главу 3).9 На тлі чергових викриттів 

радянської програми, аналітиків служби безпеки США все частіше почало турбувати 

те, що «країни-вигнанці» також можуть продовжувати дослідження біологічної зброї. 

1993 року Управління оцінки впливу технологій порівняло уражуючу здатність 

ядерної, хімічної та біологічної зброї та виявило, що хімічна зброя не є такою 

небезпечною, як ядерна бомба, а біологічна зброя здатна вбивати та травмувати людей 

з тією ж ефективністю, що і ядерна зброя.10 У травні 2000 року, Меттью Меселсон, 

відомий молекулярний біолог, попередив про ймовірність зловживання 

біотехнологією11 (див. Главу 3). У червні 2001 року була проведена операція «Темна 

зима» – імітація спалаху віспи, результатом якого стало інфікування 3000 людей в 

трьох містах США. Аналіз реакції високопоставлених політиків та громадських діячів 

свідчить про те, що посадові особи були погано підготовлені до протидії терористичній 

атаці такого типу.12 Декілька місяців потому (після інцидентів 9/11) побоювання з 

приводу використання біологічної зброї терористами справдилися – через поштову 

службу США розповсюджували листи зі збудником сибірки. В результаті чого 

загинуло декілька людей, було витрачено 320 млн доларів США на ліквідацію 

наслідків.13 Окрім того, в науковій літературі почали з’являтися повідомлення про 

використання сучасних біотехнологічних методів для створення небезпечних 



 

122 

мікроорганізмів, що можуть мати подвійне використання.14  

7. Крім того, відбулися важливі події пов’язані з КБТЗ, особливо в період до П’ятої 

Оглядової конференції 2001 року (див. Главу 6). Однією з головних перешкод на шляху 

до сильної КБТЗ була відсутність моніторингу того, чи виконують держави-учасниці 

Конвенцію. До початку проведення П’ятої Оглядової конференції у 2001 році, було 

докладено багато зусиль для перевірки дотримання, що завершилось перемовинами про 

«комплексний документ», запропонований Головою Тібором Тотом; це і стало 

результатом зустрічі Спеціальної групи, якій було доручено розробити верифікаційний 

протокол перевірки. Однак США відхилили документ і відмовилися продовжувати 

перемовини, тому що не вважали інструмент перевірки ефективним для досягнення 

цілей КБТЗ15 (див. Главу 6). На П’ятій Оглядовій конференції у 2001 році Сполучені 

Штати погодились проводити щорічні зустрічі та дозволили створити групу експертів, 

якщо Спеціальна група натомість завершить своє існування. Для подолання хаосу, який 

виник у результаті цієї пропозиції, Голова відклав конференцію до листопада 2002 

року. Одним з результатів відновленої конференції стала домовленість про 

Міжсесійний процес для підтримки діалогу про шляхи зміцнення КБТЗ в майбутньому. 

8. Можна зробити два висновки з цієї історії. По-перше, напад з використанням сибірки 

підкреслив небезпеку можливого використання наукової роботи для небезпечних цілей, 

що надзвичайно посприяло створенню Комітету Фінка. По-друге, проблема опинилася 

в центрі уваги через події Оглядової конференції 2001 року та відсутності подальших 

вказівок для КТБЗ. Проблема подвійного використання становить неспростовну тему 

для Конвенції, бо вона уникає будь-яких розмов про верифікаційний режим. Далі буде 

показано, шляхи розв’язання проблеми подвійного використання запропоновані 

Комітетом Фінка. 

Вплив Комітету Фінка 

9. За основу своїх рекомендацій Комітет взяв результати аналізу стану регулювання 

науки та технології на той час. Він дійшов висновку, що «чинні вітчизняні та 

міжнародні директиви і регулювання проведення фундаментальних і прикладних 

досліджень у сфері генної інженерії можуть гарантувати фізичну безпеку працівників 

лабораторії та довкілля, попереджаючи контакт з патогенами або «новими» 

організмами, чи вплив таких агентів. Проте наразі вони не передбачають заходів для 

запобігання можливому використанню інструментів, технологій, чи накопичених у 

результаті дослідницької діяльності знань для агресивних військових або 

терористичних дій. Крім того, в цей час жоден національний чи міжнародний 

наглядовий орган не має юридичних повноважень або самоврядної відповідальності 

оцінювати запропоновану дослідницьку діяльність до її проведення, щоб визначити чи 

переваги запропонованого дослідження переважають ризики, пов’язані з ним, та 

ймовірність зловживання ними.»16  

10. Для вирішення цієї проблеми Комітет залучив до діалогу вчених медико-

біологічних наук, щоб підвищити рівень усвідомлення проблеми подвійного 

використання та розробити систему комунікації і нагляду. Основна ідея полягала в 

тому, що дана система включатиме низку етапів перевірки дослідження та розгляду 

можливих наслідків подвійного використання на декількох рівнях цього дослідження. 



 

123 

Система буде переважно покладатися на самоврядування наукового товариства. Щоб 

допомогти науковцям, передбачалося створення комплексу директив, що допомогли б 

визначити можливі експерименти, які викликають занепокоєння. 

11. Одна з найбільш важливих рекомендацій – сформувати постійний орган для 

обговорення проблем, над якими працював Комітет Фінка. Окрім створення такого 

нового органу, було рекомендовано в основному науковій спільноті покращити освіту, 

а саме – розпочати вивчати етику подвійного використання шляхом змін наявних вимог 

до публікації, і створення каналів комунікації зі службами безпеки та правоохоронними 

органами. Рекомендації Комітету Фінка знайшли своє відображення у тому, що було 

описано як «система запобігання» яка, відповідно до публікації Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста у 2003 році, «повинна запобігати використанню досягнень 

біотехнології для отруєння або навмисного розповсюдження хвороб.»17 Система 

передбачає залучення різних типів суб’єктів, і була розглянута в Главі 7 цього 

підручника. 

Суб’єкти, що не стосуються Комітету Фінка 

12. Комітет Фінка був не єдиним форумом чи організацією, де на таких ранніх етапах 

відбувалися дебати на цю тему. У 2003 році Міжвідомча Консультативна рада ООН 

обговорила подвійне використання та кодекси поведінки для вчених, у той час як 

Британське товариство загальної мікробіології видало Директиву про наукові видання, 

захист та цензуру,18 яка у 2014 році була оновлена заявою про Біозахист та дослідження 

подвійного використання.19 У Великії Британії, Комітет науки і технології Палати 

громад проводив дебати про кодекс поведінки, і в результаті уряд Сполученого 

Королівства ініціював серію семінарів залучаючи науку, медицину та промисловість до 

цієї теми.20 Наприкінці 2003 року Всесвітня Комісія з етики наукових знань та 

технології ЮНЕСКО обговорила запровадження кодексу поведінки для вчених, 

зокрема стосовно біологічної зброї.21 В Азії члени Азіатсько-Тихоокеанського 

економічного співробітництва обговорили запровадження подібного кодексу поведінки 

для науковців.22 Крім того, у 2003 році в журналі Nature була опублікована спільна 

заява редакторів декількох відомих видань про їхню зацікавленість біозахистом.23 Ця 

заява схвалює ідею зробити біозахист проблемою, що повинна вирішуватися під час 

рецензування наукових статей та під час поширення наукової інформації. У 2004 році, 

збільшилась кількість суб’єктів, що працювали над кодексом поведінки та біозахисту. 

Такими суб’єктами були Королівське товариство Сполученого Королівства та «Велком 

Траст»,24 Американська медична асоціація,25 Міжакадемічна рада,26 Організація 

економічного співробітництва та розвитку міжнародних ф’ючерсних програм,27 

Британська медична асоціація,28 Міжнародний комітет Червоного Хреста.29 Крім того, 

ООН прийняла резолюцію 1540, яка вимагає від всіх держав розробити механізм 

нагляду «для запобіганняя розповсюдженню ядерної, хімічної, чи біологічної зброї та 

засобів її доставки, включаючи запровадження контролю над пов’язаними з цим 

матеріалами»30 (див. Главу 7). 

13. У липні 2005 року Міжнародне об’єднання мікробіологічних товариств провело 

зустріч, під час якої обговорили Кодекс етики проти зловживання науковими знаннями, 

дослідженнями та ресурсами, який остаточно був прийнятий Генеральною Асамблеєю 
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у жовтні 2006 року.31 Цей кодекс етики базувався перш за все на роботі 

Американського товариства мікробіологів. У 2005 році Сомервілл і Атлас 

запропонували «Кодекс етики для галузі медико-біологічних наук», який опублікували 

в Science, і багато вчених дізналися про нього.32  

14. Після великої кількості семінарів, комітетів та доповідей, в наступні роки на цю 

проблему звертали менше уваги, однак це не означає, що не проводилося ніякої роботи. 

Наприклад, на Шостій Оглядовій конференції КБТЗ у 2006 році Індія, Японія, Пакистан 

і Сполучене Королівство виступили із заявами на підтримку кодексу поведінки. 

Держави-учасниці  погодилися на ряд нових міжсесійних зустрічей, які у 2008 році 

включали теми «Контроль, освіта, підвищення поінформованості, прийняття та/або 

розробка кодексів поведінки для запобігання зловживань досягненнями у сфері 

біологічних і біотехнологічних досліджень, пов’язаних з можливим використанням у 

цілях, заборонених Конвенцією».33 Під час Сьомої Оглядової конференції 2011 року, 

держави-учасниці домовилися «включити в міжсесійну програму 2012-2015 років 

постійний пункт порядку денного про огляд досягнень науки та технологій, пов’язаних 

з Конвенцією.»34  

15. Дебати про науку і технології в основному зосереджувалися на синтетичній 

біології, оскільки дане дослідження було передбачене для того, щоб підняти суттєві 

проблеми подвійного використання. Однак останнім часом також почали приділяти 

особливу увагу нейробіології, наприклад, видання британського Королівського 

товариства сфокусувалося на питаннях захисту і наслідках конфлікту досліджень у 

нейробіології.35 У США Національна дослідницька рада також визначила 

нейробіологію як дуже важливу тему для майбутніх воєнних досліджень.36 Збільшення 

кількості дискусій про подвійне використання також обумовлено іншим комітетом, 

який взяв на себе роботу Комітету Фінка – Комітет з розвитку технології та запобігання 

їхнього використання для вимог біотероризму і біологічної зброї, або коротко – 

Комітет Лемона-Релмена. 2006 року Комітет опублікував свою доповідь Глобалізація, 

біозахист та майбутнє медико-біологічних наук (Вставка 8.2).37 Дана доповідь 

розглядає не лише проблеми, висвітлені у доповіді Фінка, вона охоплює значно більшу 

кількість наукових напрямів, що можуть торкатися проблеми подвійного використання. 

Основна причина відмінності двох доповідей полягала в тому, що Комітету Фінка було 

доручено зосередитись лише на синтетичній біології, в той час як Комітет Лемона-

Релмена не обмежувався конкретною сферою. Таке розширення на всі медико-

біологічні науки свідчило, що можна зловживати дослідженнями всіх медико-

біологічних наук. Таким чином, на відміну від доповіді Фінка, доповідь Лемона-

Релмена не запропонувала список експериментів, що викликають занепокоєння. Попри 

те, що така зміна концептуального підходу може здаватися, такою, що пом’якшує, вона 

мала далекосяжні наслідки, які будуть висвітлені далі. 
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Вставка 8.2: Доповідь Лемона-Релмена збільшила масштаб проблеми подвійного 

використання, стверджуючи, що всі дослідження медико-біологічних наук схильні 

до зловживання 

Біозахист з’являється у полі зору вчених медико-біологічних наук 

16. Стверджуючи, що всі медико-біологічні науки потрібноути проаналізувати 

стосовно можливості їхнього подвійного використання, доповідь Лемона-Релмена 

відкрила шлях для обговорення загроз захисту від всіх подібних наукових робіт. Проте, 

окрім поодиноких дискусій навколо декількох експериментів, нічого суттєвого не 

відбувалось до 2011 року. До тих пір більшості науковців не спадало на думку, що їхні 

дослідження можуть бути загрозою для захисту, можливо тому, що університетські 

програми загальних медико-біологічних наук38,39,40 або спеціалізовані курси, наприклад 

нейробіологія,41 взагалі не обговорюють проблеми подвійного використання та 

біозахисту. У 2011 році частину наукового товариства, а саме мікробіологів та 

вірусологів, залучили у бурхливі дебати про суперечливі експерименти з вірусом грипу 

H5N142 (див. Главу 2, Вставку 8.3). Ці дебати продемонстрували відсутність взаємодії 

між науковими спільнотами для вирішення проблеми подвійного використання. 

17. Одним з головних учасників дебатів про H5N1 стала Національна науково-

консультативна рада з біозахисту США, яка була створена в березні 2004 року згідно з 

рекомендацією Комітету Фінка. До її складу входять 25 членів з правом голосу від 

різних зацікавлених сторін: природничі науки, охорона здоров’я, біозахист, розвідка, 

наукові видання та лабораторна безпека. Групі доручено консультувати уряд з питань 

подвійного використання у медико-біологічних науках. До випадку грипу H5N1 

Національна науково-консультативна рада з біозахисту розглядала декілька 
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експериментів, і, хоча були певні побоювання з їх приводу, заперечень стосовно їхньої 

публікації не було. 

Вставка 8.3: Скляна скульптура H5N1 художника Люка Джеррама. 

Його скляні конструкції біологічного матеріалу створенні з наміром зробити біологію 

ближчою до людей, зробивши її відчутною. (Джерело: http://www.lukejerram.com/glass/) 

18. Який висновок можна зробити з дебатів навколо випадку H5N1: виявилось, що 

науковій спільноті складно усвідомити проблеми біозахисту і, навпаки, тим, хто 

переймається проблемами біозахисту, – усвідомити відсутність занепокоєння і відмову 

брати участь у дискусіях про наслідки наукових досліджень. Переважно у дискусіях 

про ризики захисту наукових експериментів беруть участь лише суб’єкти сфери 

захисту. У 2008 році у своїй статті Кетлін Фогель стверджує, що таке одностороннє 

залучення до теми контрпродуктивне і для науки, і для захисту.43 За її словами, дискусії 

про біотехнологію і ризики, пов’язані з нею, відбулися в рамках певної системи 

біозахисту. Фогель стверджує, що, відповідно до цієї системи дебатів, майбутня 

біотехнологія зображується все більш простою для інших, тобто для науковців-

непрофесіоналів так саме, як і використання наукових засобів та методів (Вставка 8.4). 

Таке твердження пізніше створило враження неминучості розробки біологічної зброї 

терористами. Чітке дотримання цієї точки зору має важливі наслідки для науки та 

політики захисту. Наприклад, політичні ініціативи зосереджуються на загрозах і 

ризиках від майбутніх біотехнологій. Однак, цей світогляд не є єдиним можливим, і 

потенційно є контрпродуктивним для громадського захисту. Фогель аналізує два 

конкретні приклади, де експерти прогнозують проблеми із захистом у майбутньому, 

щоб показати, наскільки складною є робота на місцях з новітніми біотехнологіями. 

  

http://www.lukejerram.com/glass/
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Вставка 8.4: Наступне покоління геноміки: карта світу з високопродуктивного 

секвенування 

Це карта показує кількість пристроїв для високопродуктивного секвенування у 

всьому світі. Деякі експерти з захисту та науковці стурбовані тим, що 

розосередження сучасної біотехнології дозволить спростити розробку біологічної 

зброї. Карта постійно оновлюється на http://omicsmaps.com/. Дана карта станом 

на 26 березня 2015 року. 

19. Перший приклад Фогель стосується штучного створення вірусу поліомієліту, 

виконане вірусологом Екхардом Віммером та його групою, інформація про що була 

опублікована в Science (2002).44 Другий приклад – це робота дослідників з Інституту 

Джей Крейг Вентера, опублікована у 2003 році, під час якої було використано 

альтернативний метод для штучного створення бактеріофагу φX174.45 Групі Віммера 

знадобилося три роки, щоб завершити синтез, робота Вентера була простішою та 

швидшою: їм вдалося провести синтез лише за два тижні. Фогель повідомляє, що ці два 

експерименти неодноразово згадували на конференціях із захисту та в статтях про 

небезпеку наукових досліджень. Якщо цим групам вдалося завершити свою роботу так 

швидко, то подібні експерименти могли б з легкістю провести в майбутньому не 

науковці, а це не може не викликати занепокоєння. Фогель спілкувалася з обома 

групами для того, щоб краще зрозуміти наукові напрацювання, необхідні для 

проведення експериментів. Вона з’ясувала, що такі елементи, як «особлива 

інтелектуальна здатність проникати у сутність, лабораторні практики, робота в команді 

та зусилля для усунення несправностей» відіграють вирішальну роль у досягненні 

результатів.46 Таким чином, поки занепокоєння щодо захисту, пов’язані з цими двома 

експериментами, можуть виявитися справедливими для ненаукових дилетантів ззовні, 

кожен, хто працював над цими експериментами, знав, наскільки важкою була ця 

робота, що її неможливо з легкістю відтворити тим, хто не був частиною їхньої групи. 

Це розуміння фактичного використання біотехнології суперечить домінантній системі 

http://omicsmaps.com/
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захисту, яка підтримує аргумент про неминучість біотехнологічної революції – а саме 

припущення, що біотехнологію буде використано у ворожих цілях. У результаті 

Фогель стверджує, що інша система більше відповідає вирішенню проблем біозахисту. 

В її альтернативній системі увага приділяється соціотехнологічному аспекту технології, 

наприклад, неявним знанням, необхідним для того, щоб використовувати технологію. 

Також її система не спрямована виключно на майбутнє, але й звертає увагу на 

використання сучасних технологій та ризики, пов’язані з ними. У дослідженні Фогель 

робить висновок, що збігається з висновком Комітету Лемона-Релмена 2006 року про 

відсутність належної наукової експертизи. Однак, дещо несправедливо критикувати 

тих, хто займається захистом. Зрештою, це може не вони винні у тому, що під час 

аналізу захисту не вистачає наукової експертизи. Науковому товариству потрібно 

активно займатися питаннями подвійного використання, для того, щоб вийти за рамки 

оборонної позиції, яка наразі є поширеною, і згідно з якою науковці проголошують 

святість свободи дослідження та публікації без будь-яких обмежень або роздумів про 

наслідки їхньої роботи для суспільства. Єдиний шлях вперед – це насправді 

повернутися назад до найпершої рекомендації Комітету Фінка: ознайомлення з 

питаннями подвійного використання та біозахисту. Хоча ця рекомендація була дана 10 

років тому, значного прогресу у цьому питанні не досягнуто.47,48 Ця подія є ключовою, 

якщо щось зміниться і вийде за рамки нинішнього протистояння між наукою та 

захистом. 

20. Одна із недавніх подій може проілюструвати те, як наукові дослідження можуть 

проводитися з усвідомленням відповідальності з точки зору захисту. У жовтні 2013 

року було відкрито новий тип ботулічного токсину – тип Н. Дослідники також 

визначили та схарактеризували ген, який відповідає за синтез цього нового типу H. 

Крім того, вони виявили, що наявні антитоксини  проти інших типів ботулізму (A-G) 

не спрацьовували проти нового типу. Вешті-решт дослідники зв’язалися з редакторами 

Journal of Infectious Diseases, щоб довести, що повна публікація генної послідовності 

може спричинити проблеми, бо вона може використовуватися як біологічна зброя. 

Редактори погодились і дозволили часткову публікацію, якої було достатньо, щоб 

показати, що певні генні послідовності є справді новими, але яка не містила достатньо 

інформації для можливого проведення штучного синтезу. Повна послідовність буде 

опублікована, як тільки винайдуть антитоксин для нового типу. Цей випадок є 

хорошим прикладом того, що дослідники усвідомлювали можливі наслідки їхніх 

досліджень і діяли відповідально. На жаль, цей випадок представляє лише один бік 

подвійного використання. Для вчених було відносно просто затримати публікацію 

інформації, тому що існувало наукове вирішення проблеми – антитоксин. В інших 

випадках, таких як H5N1, немає простого вирішення проблеми. Тим не менш, якби 

наукова спільнота взагалі не усвідомлювала б проблеми захисту, описаного випадку 

відповідальної поведінки могло б не бути взагалі, що створило б ще більші проблеми 

для захисту. 

Висновки 

21. Хоча термін «подвійне використання» існував з самого початку взаємодії між 

наукою та військовими силами, подвійне використання з точки зору біозахисту 

з’явилося як нова концепція після листів зі збудником сибірки у США у 2001 році. 
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Виникає питання, як гарантувати те, щоб дослідженнями в галузі медико-біологічних 

наук не зловживали, тобто не використовували для біотероризму. Не зважаючи на те, 

що перші дослідники, зокрема Комітет Фінка, вже визначили, що навчання науковців з 

питань подвійного використання і біозахисту є ключовим компонентом для досягнення 

цієї мети, відсутність прогресу в цій сфері призвело до ситуації, коли наука й захист, в 

основному, розглядалися як конфліктні сторони. Крім того, попри прогрес у деяких 

областях, наприклад, у тому що біозахист повинен бути критерієм, за яким рецензенти 

мають оцінювати публікації, дані заходи можуть бути ефективними лише у тому 

випадку, якщо, в першу чергу, наукове товариство усвідомить проблему. Аналогічно, 

ті, хто займається захистом, страждають через відсутність наукового внеску, що 

викликає занепокоєння стосовно наукового дослідження, яке може бути допустимим, 

якщо розглядати його лише з точки зору захисту, але перестає бути проблемою, коли 

вчених запитують про технічні знання, які є важливими для проведення такого 

дослідження. Що необхідно, так це тривалий спільний діалог, під час якого експерти із 

захисту та науковці обговорять потенційні загрози наукового дослідження і те, як їх 

можна зменшити шляхом відповідального проведення дослідження з боку науковців і 

здійснення раціональних політик з боку тих, хто займається захистом (див. Главу 12). 
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Глава 9: Роль промисловості у сприянні біозахисту: 

дослідження конвергенції хімії та біології 

Ральф Трапп 

Основні цілі навчання: 

i. Зрозуміти концепцію конвергенції і розвинути позитивне сприйняття того, як 

різні наукові та інженерні дисципліни об’єднуються, щоб створити нове розуміння 

медико-біологічних наук; 

ii. Зрозуміти основну модель глобальних режимів, що забороняють хімічну та 

біологічну зброю, та оцінити наскільки конвергенція може впливати на ці режими; 

iii. Усвідомити те, що для збереження та стійкості глобальних норм будуть потрібні 

як низхідні (регулятивні), так і висхідні (добровільні) заходи; 

iv. Зрозуміти, чому промисловість є не лише об’єктом регулювань та контролю, але й 

повинна виступати в ролі партнера уряду у гарантуванні безпеки, захисту та 

виконання домовленостей. 

Вступ 

1. Забезпечення біозахисту вимагає, окрім відповідного регулювання, усвідомлення та 

активного внеску усіх зацікавлених сторін, включаючи промисловість. Як 

промисловість може ефективно сприяти зміцненню захисту, можна оцінити з того, яку 

роль відіграла хімічна промисловість у прийнятті та виконанні Конвенції про заборону 

хімічної зброї. На початку цього розділу оглянуто міжнародні норми, що забороняють 

хімічну та біологічну зброю. Потім розглянута точка перетину між хімією та біологією, і 

пояснюється, як наука, технологія та промислове застосування там звужуються, і що це 

означає для цих міжнародних режимів. Насамкінець обговорюється, яку роль може і 

повинна відігравати промисловість у сприянні біозахисту та управлінню ризиками, 

пов'язаними з її продукцією, обладнанням та діяльністю. 

Конвергенція хімії та біології, біозахист та контроль над озброєнням 

2. Науки і технології традиційно розвивалися в двох чітких напрямках. Або науковці 

звужували поле їхніх досліджень і створювали різноманітні наукові дисципліни, таким 

чином зменшуючи складність і уможливлюючи ретельне вивчення специфічних явищ 

природи; або вони намагалися об’єднати знання та експериментальні методи різних 

дисциплін, щоб розширити розуміння функціонування складних систем, таких як 

біологічні організми. 

3. На межі XXI-го
 
століття такі інтегровані підходи стали характерною рисою медико-

біологічних наук. Така конвергенція була описана, як «інтегрована та спільна тенденція 

медико-біологічних наук, що об’єднує теоретичні концепції, експериментальні 

технології та знання різних наук та інженерних дисциплін у точці перетину хімії та 

біології. Такі міждисциплінарні підходи часто революціонізують наукові відкриття та 
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відкривають нові області застосування науки та технологій в суспільстві»1 

(Підкреслення додані). Все частіше конвергенція проявляється в промисловості під час 

біологічно опосередкованого виробництва хімічної продукції і хімічних продуктів 

синтезу, які до цього часу виробляли лише біологічними методами. 

4. Науковий прогрес і конвергенція, що прискорює його, можуть впливати на захист 

кількома способами (Вставка 9.1). Щоб зрозуміти, як конвергенція стосується захисту 

та контролю над озброєнням, спочатку ми повинні розглянути, як еволюціонувала 

сучасна міжнародна система, і як вона пов’язана зі світом науки і технології.  

Вставка 9.1: Як конвергенція може впливати на чинний контроль над 

озброєнням та захист режимів 

Чинні режими заборони хімічної та біологічної зброї 

5. За всю історію хімічна зброя (отрута, що використовувалася як зброя) та біологічна 

зброя (хвороби, що використовувалися як засоби ведення бойових дій) були розглянуті 

спільно в межах міжнародного права.2
 

Оскільки знання про хвороби розвивалися 

протягом ХІХ і XX-го століть, багато практичних аспектів, пов’язаних з їхнім 

використанням та захистом проти них, почали відділятися. Тим не менш, гуманітарне 

право та закон про контроль над озброєнням продовжували розглядати, як одну 
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категорію. Ситуація змінилася у 1972 році після укладання КБТЗ, в той час як 

переговори по Конвенції про заборону хімічної зброї тривали протягом ще двох 

десятиліть. 

6. Причини такого розділення були прагматичними. Стало очевидно, що на 

встановлення глобальної заборони на хімічну зброю потрібен час, оскільки: 

i. Наявність значних запасів хімічної зброї вимагали узгодження положення для 

перевірки їхнього знищення та ліквідації виробничих потужностей; 

ii. Необхідно було досягнути домовленості на обсяг і повноту заборони; 

iii. Існування хімічної промисловості означало, що потрібна міжнародна перевірка 

шляхом інспекцій на місцях, для того щоб не допустити повторну появу хімічної 

зброї у майбутньому. 

З іншого боку, глобальну заборону використання біологічної зброї було досягнуто, 

адже не існувало підтверджених запасів біологічної зброї, які необхідно перевірити та 

знищити; біологічна зброя не була інтегрована у військові доктрини; її військова 

цінність залишалась сумнівною; і, як наслідок, відсутність перевірки не розглядалась як 

серйозна перешкода на шляху до роззброєння. 

7. Розділення біологічного і хімічного режиму також показувало відмінності в науці та 

технологіях. Хімічна промисловість розвивалася протягом більш ніж півстоліття, і є 

основою економіки й важливим рушієм прогресу. Будь-яка заборона використання 

хімічної зброї потребувала гарантій, що промислові хімічні заводи та підприємства не 

використовувалися як прикриття для підпіприхованогольного виробництва хімічної 

зброї. 

8. З іншого боку, біологічна промисловість, що виходить за рамки традиційного 

процесу культивування та виробництва (харчових продуктів, напоїв, вакцин та 

антибіотиків), лише має з’явитися. Ризики, пов’язані з цими усталеними технологіями, 

вважалися помірними, враховуючи передбачувану обмежену військову цінність 

традиційної біологічної зброї. Робота над рекомбінантними ДНК лише починалась, а 

використання генетично модифікованих організмів у промисловому виробництві так і 

не було реалізоване на практиці. 

9. Як наслідок, еволюціонували два окремі правові режими (Вставка 9.2). Конвенція 

про заборону хімічної зброї ґрунтується на поєднанні національної імплементації та 

міжнародних заходів перевірки з міжнародною організацією (Організація із заборони 

хімічної зброї), що стежить за її виконанням. КБТЗ ґрунтується на самостійних діях 

держав-учасниць , за підтримки невеликої Групи імплементаційної підтримки (див. 

глави 6 і 11). Обидві конвенції покладаються на так званий Критерій загальної цілі: 

вони всебічно охоплюють всі відомі та невідомі агенти, що не призначені для 

дозволених цілей. 
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Вставка 9.2: Конвенція про заборону хімічної зброї та Конвенція про заборону 

біологічної і токсинної зброї – порівняння ключових аспектів 

Конвенція про заборону хімічної зброї Конвенція про заборону біологічної і 

токсинної зброї 

Організація із заборони хімічної зброї, 

Технічний секретаріат на чолі з 

Генеральним директором 

Група імплементаційної підтримки 

Міжнародний контроль на основі 

декларацій та інспекцій на місцях 

державних та промислових приміщень 

Національні заходи впровадження 

державами-учасницями , заходи для 

зміцнення довіри та міжнародні 

консультативні процедури для вирішення 

питань, пов’язаних з виконанням 

Органи, що діють постійно, регулярно 

зустрічаються і вирішують питання 

виконання (Конференція держав-

учасниць , Виконавча рада) 

«Міжсесійний процес» з двома 

зустрічами на рік (Зустрічі експертів та 

Зустрічі держав-учасниць ) 

Науково-консультаційна рада дає 

рекомендації Генеральному директору 

та державам-учасницям 

Досягнення науки та технологій є 

постійним пунктом порядку денного 

міжсесійних зустрічей 

П’ятирічні оглядові конференції 

забезпечують стратегічну орієнтацію 

та приймають рішення про дії  

П’ятирічні оглядові конференції, щоб 

розглянути прогрес – єдиний керівний 

форум 

Критерій загальної цілі: будь-який хімічний чи біологічний агент є забороненим, 

окрім випадків, коли він призначений для законних цілей; він є законним лише у 

разі, якщо його типи та кількість відповідають таким законним цілям 

Конвергенція: революція медико-біологічних наук 

10. Конвергенція може знайти раціональне пояснення у двох взаємодоповнюючих 

концепціях: хімія використовується, щоб «зробити біологію», і біологія застосовується, 

щоб «зробити хімію».3 У 2014 році Науково-консультаційна рада Організації із 

заборони хімічної зброї (див. також Вставку 9.3) визначила, як це впливає на 

Конвенцію про заборону хімічної зброї. Вона прийшла до такого висновку:4  

i. Хімічні речовини масового виробництва та хімічні продукти тонкого органічного 

синтезу все частіше виробляють з використанням біологічно опосередкованих 

процесів, наприклад, шляхом мікробіологічної ферментації або з використанням 

ферментів як каталізаторів. Підраховано, що до 2020 року приблизно 10% хімічної 

продукції буде вироблятися з використанням таких процесів. Ця тенденція 

зумовлена комерційними та екологічними факторами, і, зокрема, конкуренцією за 

традиційну сировину для промисловості;5  

ii. Базові прогресивні технології призвели до швидкого розширення можливостей 

змінювати організми або маніпулювати ними для певних цілей, і здатності 
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проектувати та розробляти поліпшені ферменти (наприклад, за допомогою 

метаболічної інженерії, ферментної інженерії, синтетичної біології або традиційної 

технології рекомбінантної ДНК); 

iii. Паралельно з біотехнологічними інноваціями, значних успіхів було досягнуто в 

хімічному синтезі молекул біологічного походження. Комерційний синтез ДНК 

досягнув рівня, коли стало можливим синтезувати та збирати цілі геноми, та 

реконструювати віруси, зокрема вірус грипу та коронавірус. Паралельні дослідження 

зробили можливим конструювання вірусної капсули;  

iv. Синтез біорегулювальниххімічних речовин, що регулюють функції організму, та 

інших пептидів з високою фізіологічною активністю значно покращився завдяки 

досягненням напівавтоматизованого синтезу пептидів. Завдяки модернізації 

органічної хімії став можливим хімічний синтез ще більш складних біологічних 

молекул, зокрема токсини, які були, зазвичай, в межах Конвенції; 

v. Прогресивні технології були та залишаться найважливішим фактором, який 

впливає на темпи змін та конвергенцію медико-біологічних наук. Базові технології 

роблять внесок у конвергенцію хімії та біології і отримують вигоду з неї, 

включаючи: секвенування та синтез ДНК, інформатику, обчислювальні потужності, 

доступність та обмін технічними даними в мережі Інтернет та автоматизовану 

робототехніку для досліджень та розробок. Міждисциплінарні наукові команди 

стають нормою, охоплюючи ряд технічних дисциплін, включаючи хімію, біологію, 

фізику, обчислювальну техніку, інженерію, матеріалознавство та нанотехнології. 

Вставка 9.3: Науково-консультаційна рада Організації із заборони хімічної 

зброї 

Деякі питання на порядку денному 

НКР у 2015 році: 

i. Досягнення науки та технологій, 

включаючи конвергенцію 

ii. Наукові та технологічні елементи 

методології контролю  

iii. Новітні технології й нове 

обладнання 

iv. Списки хімічних речовин (хімічні 

речовини, перераховані у списках 

контролю Конвенції з метою 

перевірки) 

Синтетична і системна біологія 

11. Синтетична біологія – це сфера конвергенції, якій приділили значну увагу. 

Міжнародне об’єднання теоретичної та прикладної хімії схарактеризувало синтетичну 

біологію, як «контрольоване конструювання біологічних систем».6 Інші підкреслили її 

можливість синтезувати біологічні структури або форми життя в лабораторних умовах, 



 

137 

а також молекулярні структури і/або мультимолекулярні організовані біологічні 

системи, що не існують у природі.7  

12. Методи, які формують такі дослідження, мають швидший, точніший і дешевший 

синтез ДНК, клонування цілого геному, автоматизоване проектування біологічних 

реакцій, синтетичні хромосоми, редагування генетичного коду, структурне 

проектування РНК, індивідуальні генетичні схеми і додатки, основані на синтезованих 

клітинах та прогностичній генній інженерії.8 Інструменти, використовувані в 

синтетичній біології, постійно еволюціонують. Експерименти, які раніше були більш 

тривалими, потребували навичок та ресурсів, зараз регулярно проводяться в 

лабораторіях по всьому світі. Прикладом може служити використання в редагуванні 

геному коротких паліндромних повторів, регулярно розташованих групами 

(CRISPR)/CRISPR-пов’язані (Cas) системи ендонуклеаз (CRISPR/Cas); ті, що 

використовують РНК-провідники, щоб направити ендонуклеази на певну послідовність 

ДНК.9 Цей інструмент виявився трансформаційним, тому що він простий у 

використанні та дешевий. 

13. Синтетична і системна біологія є результатом симбіозу біології, інженерних та 

інформаційних наук (у тому числі математичного моделювання та обчислювання). 

Стандартизована «біоцегла»10 з добре описаною і відтворюваною функціональністю та 

біологічними схемами для створення біологічних перемикачів та елементів пам’яті11 є 

прикладами синтетичної біології; імітаційні моделі для біологічних схем – зразок 

системної біології. 

14. Синтетична та системна біологія є фундаментальним переорієнтуванням у сфері 

біології від окремих білків до складних систем і скоординованих молекулярних 

мереж.12 Біологія поступово еволюціонує від переважно описової до дедуктивної 

дисципліни, що намагається прогнозувати поведінку біологічних систем з точки зору 

основних принципів: «геноміка, транскриптоміка, протеоміка та метаболоміка разом 

забезпечують набір інструментів у синтетичні біології, що можуть використовуватися 

для розробки організмів з необхідними властивостями»13 (підкреслення додано). Цей 

комплексний підхід призводить до покращення розуміння взаємозв’язку між геном та 

поведінкою клітин. Генетичний код для всіх клітин організму звичайно ж однаковий, 

але гени експресуються по-різному залежно від функції клітини, середовища і 

безпосереднього контексту. Не ген самостійно визначає поведінку клітини, а взаємодія 

дискретної кількості менших молекул (іРНК, білків, метаболітів), що є в клітинах, з 

генами та одна з одною. Ці системи «нижчого рівня» (транскриптом, протеом і 

метаболом) стають все більш зрозумілими, бо покоління бібліотеки надійних 

біологічних даних, що постійно зростає, доповнює застосування математичних 

алгоритмів для аналізу цих великих наборів даних і моделювання поведінки. Однак 

серйозні виклики залишаються, і складність біологічних систем (їхня «невизначеність») 

є суттєвою перешкодою для раціонального проектування. Проте, спроби створити 

живий організм з нуля стають все більш успішними. Інструменти синтетичної та 

системної біології використовувалися для того, щоб ввести синтетичний «мінімальний 

геном», клонований в дріжджах, у клітину бактерії-реципієнта Mycoplasma capricolum14 

для відтворення патогенних вірусів15 та моделювання цілої клітини.16  

Біологічні та біологічно опосередковані процеси 
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15. Результатом цих подій є все ширше промислове використання біологічних процесів, 

обумовлене, окрім інших факторів, пошуком альтернативної сировини, потребою 

відновлення ресурсів, дефіцитом певних природних матеріалів, що використовуються у 

медицині та інших сферах, і бажанням розвитку «зелених технологій». Сьогодні в 

промисловості використовуються багато біологічних процесів: від традиційної 

ферментації до метаболічно спроектованих організмів, ферментів (біокаталізаторів), і 

методів отриманих на основі синтетичної біології,17 наприклад під час виробництва:18  

i. Біопалива та біологічних мастильних матеріалів; 

ii. Лізину (харчової добавки) з використанням Corynebacterium glutamicum; 

iii. Ксантану (згущувачу, що використовується у харчових продуктах та продуктах 

особистої гігієни) за допомогою Xanthomonas campestris pv. Campestris; 

iv. Акарбозу (препарату, що використовується у лікуванні діабету II-го типу) з 

використанням Actinoplanes sp.; 

v. Антралінових кислот, таких як протиалергійний траніласт, з використанням 

модифікованих штамів дріжджів; 

vi. Артемізиніну (протималярійного препарату), з використанням генетично 

модифікованих дріжджів, у комбінації з хімічної обробкою.  

16. Науково-консультаційна рада Організації із заборони хімічної зброї вказала на 

опублікований у 2012 році огляд, що виявив 68 продуктів у семи галузях (включаючи 

біопалива, хімічні речовини, енергію, харчування, матеріали та медицину), що 

виробляються компаніями в 10 країнах. 

17. Добре описаним у публікаціях прикладом є виробництво артемізиніну, під час якого 

використовується комбінація хімічних та біологічних процесів.19 Єдиним природним 

джерелом препарату проти малярії є солодкий полин (Artemisia annua), тому наявність і 

вартість препарату суттєво варіює залежно від збору щорічного врожаю. Фонд Білла та 

Мелінди Гейтс підтримував розробку промислового способу виробництва препарату з 

використанням генно-модифікованих дріжджів. Спроектувати такий організм, який був 

би ефективним і стійким в умовах промислового виробництва, було досить складно 

(Вставка 9.4). 

18. Розробка технології промислового виробництва охоплює не лише створення 

організму, що виконує необхідну функцію. Організм повинен також вижити і зберегти 

свою ефективність у промисловому обладнанні, всупереч відмінності складу вихідних 

матеріалів, періодичним змінам умов процесу і факторів навколишнього середовища, 

які можуть ускладнювати процес. Ретельне тестування є необхідним, а розробка 

життєздатного і масштабного процесу вимагає часу та ресурсів. 

19. Сьогодні завод для виробництва артемізиніну, який використовує цю технологію, 

працює в Бразилії. Накопичений досвід, розроблені інструменти (наприклад генні 

послідовності з конкретними та охарактеризованими впливами) та знання шляхів 

перетворень, використовуються, для автоматизації багатьох повторюваних процесів у 

сфері дослідження та розробки промислових процесів для виробництва молекул, які 

можна створити, використовуючи ті самі шляхи, але з набагато меншими витратами 

грошей та часу. Прикладом може бути виробництво фарнезену (синтетичний 
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будівельний блок, що використовується у виробництві ряду товарних груп).20  

Вставка 9.4: Проектування організму, придатного для промислового 

виробництва – приклад Артемізиніну 

Прогресивні технології 

20. Прогресивні технології, такі як Інтернет (як платформа для комунікацій, сховище 

знань і місце для співпраці і комерції), великий обсяг обчислень і автоматизації є 

важливими чинниками, що сприяють поширенню дослідницького потенціалу і 

допомагають передати інновації для застосування в суспільстві. Зокрема, технологія як 

стимулятор може: 

i. Дати змогу провести експерименти, які були неможливими в минулому – 

наприклад, використати адитивне виробництво (3D друк) для створення біологічних 

структур, зокрема тканин, або складного технологічного обладнання; 

ii. Полегшити проведення експериментів, залучивши велику кількість дослідників, 

тоді як раніше лише декілька добре підготовлених і досвідчених дослідників 

володіли набором необхідних навичок («декваліфікація», а також зниження витрат). 

Прикладом є використання CRISPR/Cas9 у редагуванні геному; 

iii. Надати інструменти для використання результатів досліджень медико-

біологічних наук у практиці. Як приклад можна навести використання 

нанотехнологій для таргетної доставки ліків і/або вивільнення ліків за заданих 

фізіологічних умов, для підвищення терапевтичної ефективності і зниження їх 

побічних ефектів, або навантажені лікарським засобом антитіла для адресної 

доставки цитотоксинів до цільових клітин;  
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iv. Скоротити час від наукового відкриття до його використання у дослідженнях та 

суспільстві. Як приклад можна привести обчислювальні методи, програмні засоби та 

мови програмування, використані під час розробки та виробництві рекомбінантних 

векторів. 

21. Але прогресивні технології також формують середовище, в якому проводяться 

дослідження галузі медико-біологічних наук. Національна академія визначила такі 

тенденції:21 

i. Полегшення співробітництва між окремими дослідниками, глобальна мережа 

дослідників, і поява «віртуальних лабораторій»; 

ii. Розширений доступ до сучасних реагентів, таких як стандартизовані ДНК 

«частини» і простих у використанні комерційних наборів та послуг; 

iii. Веб-технології, що полегшують передачу «неявних» знань, через появу офіційних 

та неофіційних глобальних освітніх товариств та партнерств;  

iv. Бар’єри на шляху поширення наукових та технологічних знань для 

відповідальних, освітніх цілей зникають, створюючи більш сприятливі умови для 

міжнародного співробітництва; 

v. Але ці ж бар’єри є перешкодою для зловживань, і пов’язані з цим ризики повинні 

бути оцінені та скеровані. 

Ризики та переваги конвергенції 

22. Конвергенція, як очікується, принесе величезну вигоду. Наприклад, розробка більш 

ефективних, безпечніших та дешевших ліків, включаючи персоналізоване лікування, та 

більш ефективних та надійних методів виробництва продовольства і боротьби зі 

шкідниками. Біологічні методи та знання також можуть застосовуватися в інших 

важливих сферах, таких як реагування на наслідки глобального потепління, розвиток 

інформаційних наук або розробка людино-машинних інтерфейсів. 

23. Однак, такий розвиток, може також збільшити ризики для контролю над хімічною 

та біологічною зброєю та системами захисту. Ці ризики можуть бути результатом: 

i. Відкриття нових потенційних хімічних чи біологічних агентів (або у вигляді 

нових агентів з біологічною активністю, або за допомогою нових способів 

вибіркового втручання у метаболічні шляхи або рецептори); 

ii. Відкриття більш сучасних методів розповсюдження/постачання хімічних та 

біологічних агентів; 

iii. Розробки нових способів виробництва хімічних та біологічних агентів; 

iv. Поширення технологій, обладнання, тобто ненавмисного створення можливості 

виробляти відомі та нові біологічні і хімічні агенти (країнами, кримінальними і 

терористичними організаціями чи приватними особами). 

Для того, щоб розробити відповідні стратегії управління ризиками, варто детальніше, 

знайти особливо вразливі місця теперішнього контролю над озброєнням та системи 

захисту. 
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Труднощі перевірки в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї 

24. Система перевірки в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї була розроблена 

з урахуванням досвіду минулих програм хімічної зброї. Ці програми перевіряли тисячі 

хімічних речовин з точки зору можливості їхнього використання як хімічної зброї, для 

того щоб виявити агент, який відповідає критеріям використання у військових цілях. 

Серед сотень тисяч наявних токсичних хімічних речовин, лише, як не дивно, незначна 

їх кількість відповідала цим критеріям і була використана військовими програмами 

(Вставка 9.5). Це нервово-паралітичні отруйні речовини, речовини шкірнонаривної дії 

та декілька інших груп агентів.22 

Вставка 9.5: Як токсичні хімічні речовини обираються у військових програмах 

25. Ці минулі програми зброї знаходять відображення в «списках» Конвенції – списках, 

що містять токсичні, а також хімічні речовини-прекурсори, відомі з минулих програм 

хімічної зброї, які перевіряються, в тому числі в хімічній промисловості. У деяких 

випадках для додаткової гарантії включалися цілі групи хімічно споріднених сполук. 

Списки «активують» декларації виробничої діяльності та об’єктів держав-учасниць , 

інспекції хімічної промисловості та національний контроль, щоб запобігти передачу 

цих хімічних речовин для застосування їх як хімічної зброї. 

26. Конвенція також містить положення для декларації та інспекції «Інших об’єктів 

виробництва хімічних речовин» – це хімічні заводи, що виробляють окремі органічні 

хімічні речовини і не вказані у списку. Це стало необхідним через те що хімічні 

речовини, включені до списку зображують лише ті шляхи синтезу хімічної зброї, що є 

суттєвими для виробництва у промислових масштабах, а не всі наявні. Положення, що 

стосуються цих додаткових виробничих об’єктів, також дають можливість перевіряти 

деякі інші хімічні речовини, що можуть бути використані як хімічна зброя. 

27. Цей режим перевірки «Інших об’єктів виробництва хімічних речовин» має 
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упущення: специфічні хімічні речовини не були виявлені, і існують тисячі таких 

заводів, що функціонують у всьому світі. Як може ця неспецифічна, рейдова система 

перевірки враховувати нові токсичні хімічні речовини з можливим військовим 

потенціалом (на приклад, деякі біорегулятори та пептиди),23 чи нові синтетичні методи, 

прийнятні для виробництва хімічної зброї? У принципі, є три варіанти: 

i. Вносити нові хімічні речовин до списку; 

ii. Зробити систему перевірки «Інших об’єктів виробництва хімічних речовин» 

більш точною, щоб полегшити вибір тих хімічних заводів, що мають вищу 

значущість; 

iii. Створити нові системи перевірки для додаткових типів хімікатів, які 

розцінюються як такі, що становлять особливий ризик. 

28. Чи готова держава-учасниця Конвенції про заборону хімічної зброї зробити такий 

крок, залежить від багатьох факторів: не тільки їхній вплив на запобігання появі нової 

хімічної зброї, а також економічні фактори, такі як вплив нових положень на 

промисловість і торгівлю, супутні витрати на здійснення внутрішніх та міжнародних 

перевірок, а також політичні чинники. 

Труднощі, пов’язані з виконанням конвенцій про заборону біологічної і хімічної 

зброї 

29. Труднощі, викликані конвергенцією біологічного режиму контролю над 

озброєнням, існують в сфері національного виконання. За відсутності міжнародних 

заходів перевірки, забезпечення виконання переходить до консультативних процесів 

поміж держав-учасниць і, на національному рівні, заходів, яких держави-учасниці 

вживають для запобігання розробки, виробництва та використання біологічних та 

токсичних агентів у ворожих цілях. 

30. На міжнародному рівні, управління ризиками конвергенції вимагає ефективного 

механізму для огляду того, що відбувається у науці та технологіях, і як це впливає на 

КБТЗ, а також надійного механізму для вирішення суперечок між державами-

учасницями. Для того, щоб сприяти проведенню огляду науки та технологій, держави-

учасниці зробили такий огляд постійним пунктом порядку денного своїх міжсесійних 

зустрічей. Група імплементаційної підтримки регулярно доповідає про такі досягнення, 

окремі держави-учасниці готують власні огляди, а оглядові конференції регулярно 

займаються цією справою. Проблеми виникають не через процедуру, а через труднощі 

в оцінці саме того, які саме досягнення мають значення. Державам-учасницям часто 

складно розглядати дії, які вони вважають законними для себе, але які вони 

вважатимуть підозрілими, якщо ці дії виконуються іншими. Дотримання є більш 

політичним та правовим судженням, ніж науковим, і інтерпретувати технічні оцінки у 

політичні висновки на колективній основі всіма державами-учасницями часто буває 

складно. 

31. У практичному плані, конвергенція змінює науковий та промисловий ландшафт у 

біологічній сфері. Наслідки цього виявляються тому, як держави-учасниці виконують 

свої зобов’язання у запобіганні зловживання біології для ворожих цілей. Питання, які 

вони мають самі собі поставити, такі: 
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i. Чи потрібно змінити закони, що регулюють виробництво, торгівлю та 

використання біологічних матеріалів, чи необхідно приймати нові закони? 

ii. Чи є додаткові адміністративні заходи (такі як ліцензування об’єктів, 

діяльності чи фізичних осіб) необхідними і доцільними? 

iii. Чи повинні нові матеріали, обладнання і технології бути предметом 

експортного контролю? 

iv. Як такі нові заходи регулювання вплинули б на науку, розвиток технології, 

промисловості та торгівлі? 

v. І якщо нові механізми регулювання виявляться ненадійними, що ще можна 

зробити для того щоб управляти ризиками, пов’язаними з новими 

технологіями? 

Труднощі, пов’язані з основоположними припущеннями  

32. Конвергенція впливає також на контекст, в якому застосовуються заходи 

забезпечення захисту та дотримання договору. Нещодавнє дослідження підкреслило: 

«Чим більше часу минає від впровадження програм хімічної та біологічної зброї 

періоду «Холодної війни», тим більше потрібно ставити питань, про вигляд новітньої 

хімічної та біологічної зброї. Чи може оцінка ризику розпізнати можливість 

використання певних хімічних або, що, напевно, важливіше, біологічних агентів? Як 

будуть виглядати нові програми розробки біохімічної зброї? [І] якою буде мета 

розробки програм біологічної та хімічної зброї в майбутньому? Це буде спрямовано на 

отримання зброї масового знищення, як в минулому, чи (більш ймовірно) на отримання 

та використання хімічних та біологічних агентів у менших кількостях для інших цілей 

(терор, дестабілізація, маніпулювання), таким чином, щоб суб’єкту злочину було 

простіше уникнути відповідальності за напади?»24  

33. Це складні запитання, але вони не є цілком новими. Змінилося середовище, в якому 

необхідні швидкі відповіді. Як можна спрямувати розвиток технологій, для можливого 

керування ризиками, і які дії повинні виконувати різні суб'єкти (міжнародні організації, 

уряди, промисловість, наукова спільнота)? 

Управління ризиками конвергенції 

34. У минулому управління ризиками захисту було переважно низхідним і урядово-

орієнтованим, з участю законодавства, інструкцій, заходів контролю, таких як 

експортне ліцензування, та інспекцій національними правоохоронними органами та 

іноді міжнародними агентствами. Такі заходи і далі необхідні, але ми повинні визнати, 

що живемо у світі, де наукові знання, технології та виробничі можливості розподілені у 

всьому світі. Превентивні стратегії, що базуються на концепціях відмови в доступі до 

технологій і контролю доступу до матеріалів та обладнання, втрачають як 

ефективність, так і обґрунтування в умовах, де наука і технології поширені у всьому 

світі і їхні переваги використовуються глобально. Сьогодні питання полягає не в тому, 

чи є регулювання та адміністративні заходи необхідними, а в тому, як регулювання 

можуть бути доповнені ефективними стратегіями управління ризиками, які забезпечать 

безперешкодний розвиток торгівлі та легітимне використання хімії та біології. 
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35. У нашому мінливому світі лише низхідні дії стають дедалі більш недостатніми. 

Наприклад, «існують обмеження ефективності урядових механізмів для вивчення 

науково-технічного впливу. Навіть у галузях науки, які безпосередньо впливають на 

контроль над озброєнням, урядові науково-консультаційні структури не обов’язково 

мають хороші стосунки з передовими науковими установами. Також, коли мова йде 

про пошук відповідей на емерджентні загрози, реакція часто потребує зусиль уряду в 

галузі науки, технології, і промислових спільнот, на додачу до будь-яких необхідних 

змін у законодавстві».25 

36. Уряди більше не є основними користувачами, виробниками та джерелами 

фінансування досліджень медико-біологічних наук. Потужні стимули йдуть від ринку і 

від самих наукових та промислових спільнот. Крім того, багато заходів для запобігання 

зловживань потребуватимуть активної участі цих спільнот у розробці та застосуванні 

превентивних стратегій. Це вимагає усвідомлення науковими та промисловими 

спільнотами потреби впровадити ці превентивні принципи для створення власної 

репутації та професійної етики. 

37. Прикладом такого переходу від «урядів» до «управління»26 є участь хімічної 

промисловості у Конвенції про заборону хімічної зброї. Це розпочалося в середині 1980-

х років, коли виробники усвідомили, що прогресують переговори для узгодження 

Конвенції. Як зазначили Макліш та Лек, «участь промисловості була зумовлена не 

лише альтруїстичними міркуваннями. Фактори, що вплинули на їхнє рішення, 

включають: суспільне сприйняття проблем, які пов’язують хімічну промисловість із 

забрудненням та аваріями; зв’язки промисловості з хімічними речовинами, 

використаними під час війни у В'єтнамі, такими як Оранжевий агент; усвідомлення 

того, що уряди вважають своїм обов’язком провести переговори про всеосяжну 

глобальну конвенцію; і той факт, що більша частина хімічних речовин-прекурсорів та 

обладнання, що були використані Іраком у нападах на Іран із застосуванням хімічної 

зброї, постачалося промисловістю.»27 У наступні роки, хімічна промисловість уважно 

стежила за переговорами, пропонувала, як може бути сформована система перевірки 

промисловості, і навіть брала безпосередню участь у переговорах (див. Вставку 9.6). 

Під час роботи Підготовчої комісії, хімічна промисловість підтримала створення 

Організації з заборони хімічної зброї з технічними консультаціями і доступом до її 

тренувальних баз, і вона відкрила двері деяких своїх заводів для підготовки 

інспекторів. 

38. Дуже важливо, що промисловість почала запроваджувати ці вимоги в свої власні 

основоположні ініціативи. У 2003 році, Міжнародна рада хімічних асоціацій, що 

представляє асоціації хімічної індустрії у всьому світі, заявила, що її «підтримка КХЗ 

основана на ініціативі добровільного Обережного поводження® в хімічній 

промисловості. КХЗ є одним із багатьох інструментів, які використовує промисловість, 

щоб виконати свій обов’язок перед ініціативою Обережним поводженням® в контролі 

хімічних речовин у всьому світі… Імплементація ініціативи Обережного поводження® 

відповідає цілям КХЗ стимулювати і сприяти мирному використанню хімії і запобігати 

використання основних хімічних продуктів для виготовлення хімічної зброї шляхом 

розробки та застосування ефективних гарантій щодо хімічних продуктів».28  
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Вставка 9.6: Хімічна промисловість та роззброєння у сфері хімічної зброї – 

чемпіон у промисловості 

(Джерело: Лорі Скріван, lskrivan@post-dispatch.com) 

Доктор Вілл Карпентер 

Доктор філософії Університету м. 

Пердью 

Приєднався до Монсанто у 1958 році, 

1992 року подав у відставку з поста 

Віце-президента підрозділу нової 

продукції. 

Протягом 1978-2003-го років він 

працював у Країнному департаменті 

США як експерт з хімічної 

промисловості, проводячи переговори 

та, надалі, імплементацію Конвенції про 

заборону хімічної зброї. 

Протягом 1979-1992-го років він був Головою Комітету виробників хімічної продукції 

Сполучених Штатів з питань договору про хімічну зброю. 

Протягом 1998-2003-го років він був Віце-головою Науково-консультаційної ради 

ОЗХЗ.  

У 2013 році ОЗХЗ отримав Нобелівську премію миру за свою роботу над глобальним 

роззброєнням у сфері хімічної зброї, що також є визнанням внеску Вілла Карпентера та 

інших прихильників заборони хімічної зброї. 

39. Відносини між фармацевтичною промисловістю та Конвенцією про заборону 

біологічної і токсинної зброї еволюціонували у більш складний спосіб. Тим не менш, 

добровільні гарантії дотримання, такі як перевірки клієнтів та замовлень певних 

продуктів та послуг, були включені до промислових кодексів поведінки.29  

40. Цей перехід від урядів до управління має свої переваги: більша взаємозалежність, 

ширше залучення і вищий рівень прозорості. Для багатьох урядів це може здаватися 

менш надійним, ніж традиційний державний контроль. Але вони є сильними 

гарантіями проти непередбачуваності того, яким чином і де саме нові відкриття у сфері 

медико-біологічних наук знайдуть практичне застосування. 
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Глава 10: Роль наукових організацій у сприянні біозахисту: 

тематичне дослідження, присвячене Міжакадемічній групі 

Джо Хасбенд і Кетрін Боумен 

Основні цілі навчання: 

i. Зрозуміти кілька способів, за допомогою яких вчені, які працюють через 

національні та міжнародні мережі, можуть зробити внесок у дискусії на теми 

біологічного та хімічного захисту; 

ii. Бути спроможним обговорювати те, як конвенції про заборону біологічної, 

токсинної та хімічної зброї дали можливість залучити науковців до розгляду 

питань етики та захисту; 

iii. Бути спроможним обговорювати важливість незалежного наукового внеску у 

ефективне виконання конвенцій про заборону біологічної, токсинної та хімічної 

зброї, спираючись на матеріали цієї та інших глав. 

Вступ 

1. Мері Осборн, відомий британський клітинний біолог, яка працює в Інституті Макса 

Планка (Геттінген, Німеччина), стояла за кафедрою в одному із схожих на печеру залів 

для пленарних засідань Палацу Націй в Женеві. Її запросили, як президента 

Міжнародного союзу біохімії і молекулярної біології (МСБХМБ), виступити з 

доповіддю на Зустрічі експертів держав-учасниць  КБТЗ 2005 року, темою для 

обговорення була «зміст, оприлюднення та прийняття кодексів поведінки для 

науковців».1
 
У залі було більше 400 людей: дипломати держав-учасниць , інші урядові 

чиновники, представники міжнародних та громадських організації, і запрошені гості – 

представники національних та міжнародних наукових організацій. Цей досвід істотно 

вплинув на доктора Осборн. У своєму щорічному звіті вона написала: «До 2005 року 

МСБХМБ не мав офіційного кодексу. Ідея, що такий кодекс може бути корисним, 

виникла на зустрічі в Женеві, в якій я брала як представник [Союзу]. … Як зазначив 

Голова цієї зустрічі, Джон Фріман, дуже важливо, щоб на таких зустрічах могли 

виступити і самі вчені. Слухання під зустрічі переконали мене в тому, що [ми] повинні 

розробити Етичний кодекс МСБХМБ. Спеціальний комітет… взявся за це завдання. 

Проект кодексу надіслали біохімікам і молекулярним біологам у всьому світі і 

попросили прокоментувати. Кодекс, який охоплює етичну поведінку науковців на 

різних рівнях, розміщений на веб-сайті [Союзу].»2  

2. Серед інших виступаючих на зустрічі у 2005 році був Сержіоо Пастрана, іноземний 

секретар Академії наук Куби. Доктор Пастрана приїхав представити проект Заяви про 

біозахист, підготовлений робочою групою Міжакадемічної групи (МАГ) – Глобальної 

мережі академій наук. МАГ була створена у 1993 році, щоб збільшити можливість 

членів академії надавати консультації урядам та громадськості з найважливіших 
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глобальних питань.3
 
Робоча група біозахисту була створена у 2004 році, в значній мірі, 

щоб скористатися можливістю, наданою зустріччю КБТЗ у 2005 році. Кілька 

національних академій вже проводили консультації зі своїми урядовцями і заохочували 

науковців взяти участь у таких консультаціях, але основна пропаганда біозахисту, як 

проблеми, йшла від урядів. Зустріч 2005 року стала шансом отримати підтримку 

організацій, до яких науковці могли б прислухатися і довіряти. А складу робочої групи, 

національним академіям Китаю, Куби, Нігерії, Нідерландів (Голова), Сполученого 

Королівства та Сполучених Штатів, надати міжнародний авторитет. 

3. Підсусмкова Заява про біозахист зявилась у грудні 2005 року, на той час вона була 

схвалена 69 з 94 членів МАГ. Зміст Заяви (Вставка 10.1), охоплює 5 принципів, які на 

думку МАГ повинні бути включені в будь-який кодекс поведінки: усвідомлення, 

безпека та захист, освіта та інформація, підзвітність та контроль. Робоча група 

біозахисту прийшла до висновку, що вплив Заяви буде найпотужнішим, якщо вона 

висловить основоположні принципи, але фактичні кодекси будуть розроблені на 

національному рівні або нижче, де вчені могли б брати участь у їхньому створенні і 

відчувати себе більш причетними. Наприклад, як результат Заяви, уряд Нідерландів 

звернувся з проханням до Королівської академії наук Нідерландів створити кодекс 

біозахисту; зовсім недавно, Королівської академії наук Нідерландів надала допомогу 

Академії наук Індонезії у розробці власного кодексу етики. У заяві згадувалась 

доповідь 2012 року від МАГ та її паралельної організації, Міжакадемічної ради: 

Відповідальна поведінка на підприємствах, що займаються глобальними 

дослідженнями. Як і Кодекс поведінки Союзу біохімії, доповідь міжакадемічної мережі 

трактує біозахист, як частину ширшої соціальної відповідальності вчених, 

підсумовуючи, що «Науковці, плануючи дослідницькі проекти, повинні пам’ятати про 

можливі наслідки їх праці, включаючи шкідливі наслідки.»4  
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Вставка 10.1: Заява МАГ про біозахист 

Впродовж останніх десятиліть зявилися нові та неочівані знання та технології, що 

пропонують безпрецедентні можливості для поліпшення здоров’я людей і тварин, 

покращення умов навколишнього середовища. Але деякі науки та технології можуть 

бути використані як для руйнівних, так і для конструктивних цілей. Науковці несуть 

особливу відповідальність у тих випадках, коли справа стосується проблем 

подвійного використання і зловживання наукою та технологіями. 

У 1972 році Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї зміцнила 

міжнародні норми заборони біологічної зброї, заявивши у своїх положеннях, що: 

«Кожна держава-учасниця цієї Конвенції зобов'язується ніколи, ні за яких умов не 

розробляти, не виробляти, не накопичувати або іншим чином не отримувати чи 

зберігати: мікробіологічні або інші біологічні агенти, або токсичні, яким б не було 

їхнє походження або метод виробництва, тип і кількість, що не призначені для 

профілактичних або інших мирних цілей.» Тим не менш, загроза біологічної зброї 

знову стає актуальним питанням. Ця заява пропонує принципи, що можуть скерувати 

окремих вчених та наукові спільноти, які висловлять бажання розробити кодекс 

поведінки для своїх власних потреб. 

Ці принципи є основоположними питаннями, які потрібно враховувати під час 

розробки кодексів поведінки. Однак, це не вичерпний список. 

1. Обізнаність. Науковці зобов’язані не нашкодити. Вони мають враховувати 

обґрунтовано передбачувані наслідки власної діяльності. 

Тому вони повинні: 

i. завжди враховувати можливі наслідки, насамперед потенційно шкідливі, їх 

досліджень і визнати, що власне чисте сумління не виправдовує ігнорування 

можливого зловживання їхніми науковими здобутками; 

ii. відмовитися проводити дослідження, що має тільки шкідливі наслідки для 

людства. 

2. Безпека та захист. Науковці, що працюють з такими агентами, як патогенні 

організми або небезпечні токсини, відповідають за використання належних, 

безпечних та надійних лабораторних процедур, визначених законодавством чи 

загальноприйнятою практикою. 

3. Освіта та інформація. Науковці повинні знати та поширювати інформацію про 

національні та міжнародні закони та інструкції, а також політики та принципи, що 

спрямовані на запобігання зловживання біологічними дослідженнями. 

4. Звітування. Науковці, яким стало відомо про діяльність, що порушує 

Конвенцію про заборону біологічної і токсинної зброї або міжнародне звичайне 

право повинні повідомити про свої сумніви відповідних людей, органи і установи.  

5. Нагляд. Вчені, відповідальні за контроль досліджень або оцінку проектів та 

публікацій, повинні сприяти дотриманню цих принципів тими, кого вони 
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контролюють, наглядати або оцінювати, і бути прикладом у цьому. 

4. Значення залучення вчених до розгляду потенційних наслідків їхніх досліджень для 

біозахисту, і заохочення їх проводити свої дослідження відповідально, стало предметом 

не лише однієї дискусії, що проводилась на зустрічі КБТЗ у 2005 році. Наприклад 

однією з тем для обговорення під час Зустрічі держав-учасниць  КБТЗ у 2008 році, була 

«Контроль, освіта, підвищення обізнаності і ухвалення та/або розробка кодексів 

поведінки з метою запобігання зловживання в рамках досягнень біонаукових та 

біотехнологічних досліджень з можливістю використання в цілях, заборонених 

Конвенцією.»5 Низку міжнародних наукових організацій було запрошено на пленарні 

засідання зустрічі, під час яких можна було провести неофіційні зустрічі та налагодити 

контакти. Були створені всі можливості для спілкування науковців і наукових 

організацій з міжнародними дипломатами і фахівцями з захисту на теми, що 

безпосередньо торкалися їхніх інтересів (також див. Вставку 10.2). 

Вставка 10.2: Структура та діяльність наукових організацій 

Глобальна наукова спільнота включає різні національні та міжнародні організації в 

різноманітних дисциплінах. До цієї спільноти належать: 

1. Окремі члени, зокрема практикуючі дослідники, інші наукові спеціалісти, наукові 

співробітники, а також студенти та аспіранти, які працюють в академічному, 

промисловому, некомерційному і урядовому секторах. 

2. Національні органи, такі як академії наук, що часто мають почесних членів, яких 

обрали завдяки їхнім науковим досягненням. Академії наук можуть активно 

консультувати свої уряди з найважливіших соціальних та політичних питань. 

3. Асоціації вчених у окремих галузях і підгалузях, наприклад, професійні товариства, 

де науковці презентують свої останні дослідження. Оскільки наука це глобальне 

явище, багато наукових товариств мають міжнародні масштаби. 

4. Міжнародні об’єднуючі відомства, що повинні нарощувати науковий потенціал 

підприємництв, полегшуючи співробітництво між науковцями і бути джерелом 

незалежних консультацій у найважливіших глобальних питаннях. Міжнародні мережі 

консультують з конкретних тем, на кшталт, Міжурядової групи із зміни клімату, 

збільшують вклад окремих галузей науки (Міжнародне товариство теоретичної та 

прикладної хімії, Міжнародне товариство мікробіологічних товариств), тоді як 

глобальна мережа національних академій наук, Міжнародна рада з науки розглядають 

потреби наукової діяльності в цілому. 

Багато керівників таких наукових організації є поважними дослідниками; однак, 

останнім часом зростає зацікавленість у залученні молодих вчених в обговорення 

проблем на стику науки і політики. Всесвітня академія молодих вчених була заснована 

у 2010 році, щоб «уповноважити та залучити молодих вчених до вирішення проблем, 

що мають особливе значення для науковців на початку їхньої кар’єри».6 Наукові 

асоціації та наукові союзи також часто мають комітети або відділи молодих науковців, 

надають спеціальні програми для підтримки молодих вчених на міжнародних 
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конференціях або забезпечують відшкодування дорожніх витрат та навчання для того 

щоб сприяти формуванню нового покоління лідерів науки.  

Приклади в цій Главі доводять, що вчені можуть брати участь у дискусіях про 

біозахист на всіх згаданих рівнях. Глобальна структура, така як МАГ, є особливо 

корисною при звернені до багатонаціонального органу, наприклад, КБТЗ, оскільки 

вона забезпечує можливість залучення наукових експертів у багатьох регіонах. 

Діяльність МАГ, що спрямована на підтримку відповідального ставлення до науки 

також стимулює своїх членів залучати спеціалістів та студентів. Нарешті, вся 

діяльність, у кінцевому рахунку, покладається на діяльність окремих осіб, які можуть 

доповідати або представляти стендові презентації на національних та міжнародних 

семінарах або форумах. Крім того, окремі особи відіграють вирішальну роль, 

підтримуючи норми відповідальної поведінки у власних проектах та лабораторіях. 

Молоді спостерігачі з декількох країн взяли участь у ділових та наукових зустрічах 

Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії в Туреччині у 2013 році і 

поділилися своїм досвідом на YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g_yFZeqcTgo). Програма 

«Молоді спостерігачі» надає можливість молодим науковцям з дослідницьких 

інститутів та промислових підприємств взяти активнішу участь у програмах Союзу. 

Президент союзу у 2014-2015 рр., доктор Марк Сеза, в колишньому «Молодий 

спостерігач» від Сполучених Штатів. Відео отримано завдяки: Тхао Нгуен і «Молоді 

спостерігачі» МСТПХ 2013 рік. 

5. Вищезазначені факти ілюструють важливість участі науковців у дискусії про 

політики біозахисту, і вплив, який можуть мати ці обговорення. Крім того, вони 

показують, що дискусії про кодекс етики, поведінки та практики може бути вагомим 

інструментом залучення науковців, та для зміцнення культури відповідальності в 

межах наукового співтовариства. Кодекси, розроблені науковими організаціями, 

відображають важливі традиції самоврядування для підтримки відповідальної 

поведінки під час виконання наукових досліджень, і вони надають вченим основу для 

реагування на суспільні проблеми. У ширшому плані, існує декілька типів кодексів, і 

кожен з них призначений для різних цілей; наприклад: 

1. Рекомендаційні кодекси (часто мають назву «етичний кодекс») визначають 

ідеали, які повинні відстоювати спеціалісти: норми цілісності дослідження, 

чесності або об’єктивності. … 

2. Освітні/консультаційні кодекси (часто мають назву «кодекс поведінки») не 

просто рекомендують, а надають директиви, що радять, як діяти належним 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g_yFZeqcTgo).
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чином. … 

3. Кодекси виконання (часто мають назву «кодекс практики») сприяють 

подальшому кодифікуванню того, що вважається прийнятною поведінкою. 

Замість того, щоб надихати і давати освіту сподіваючись на певні результати, 

кодекси виконання вписані в більш широкі системи професійного та правового 

регулювання.7  

З огляду на важливу роль, яку вчені відіграють у біозахисті та інших ключових 

секторах, де вони працюють (наприклад, наукове товариство, промисловість, система 

охорони здоров’я та уряд), науковець може зіткнутися з усіма типами кодексів 

впродовж своєї кар’єри. 

За рамками кодексів: навчання та залучення вчених 

6. Як зазначалося в цій книзі, підготовка вчених з біозахисту та їх залучення до 

обговорення наслідків проблем, пов’язаних з біозахистом, включають у себе більше, 

ніж кодекси поведінки. Робоча група МАГ, крім заяви 2005 року, організувала 

конференції у 20058 та 20089 роках, для обговорення проблем ширшого характеру. 

Кожен форум відбувся навесні перед Зустріччю експертів КБТЗ, і був важливим 

організуючим механізмом допомоги у підготовці до зустрічей, поширенні інформації 

серед окремих осіб та робочих груп, що працювали над проблемами, піднятими 

дослідженнями подвійного використання10, і заохоченні наукових організацій стати 

більш активними в питаннях політики біозахисту у науці. Обидві зустрічі були 

проведенні у співпраці з іншими міжнародними науковими органами: Міжнародною 

радою науки, Міжакадемічною медичною групою і кількома іншими міжнародними 

науковими союзами. Під час конференції у 2008 році, яку організувала Угорська 

академія наук, учасники обговорили проблеми та можливості формування культури 

відповідальності щодо біозахисту в межах наукового співтовариства, визначаючи 

норми та практики нагляду за дослідженням і збільшення ролі наукового 

співтовариства у глобальному управлінні. Робоча група, що працювала над 

формуванням культури відповідальності, присвятила більшість свого часу питанню 

ефективного ознайомлення вчених і студентів природничих факультетів з проблемами 

біозахисту і проблемами, що виникають у зв’язку з дослідженнями подвійного 

використання. 

7. Переважно завдяки результатам цих заходів у 2008 році Державний департамент 

США попросив МАГ скликати семінар, щоб: 

i. оцінити стратегії і ресурси на міжнародному рівні для ознайомлення з 

проблемами подвійного використання та виявлення недоліків; 

ii. розглянути ідеї як ліквідувати недоліки, включаючи розробку нових навчальних 

матеріалів та впровадження ефективних методів навчання; і 

iii. обговорити підходи до включення питань подвійного використання у навчальні 

програми для студентів медико-біологічних спеціальностей.11 

8. Кілька міжнародних наукових організацій організували семінар. Польська академія 
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наук була приймаючою стороною, а комітет планування був скликаний під егідою 

Національної академії наук США. Зустріч зібрала разом дослідників медико-

біологічних наук, спеціалістів з біоетики та біозахисту і експертів у галузі навчання, що 

стало особливістю цього семінару. Під час цього заходу обговорювалися проблеми, з 

які виникають під час впровадження нових навчальних матеріалів: конкуренція за 

місце у вже переповненому навчальному плані чи система винагороди та заохочення 

наукової діяльності, яка не високо оцінює інновацію чи досконалість у навчанні. 

Одним з головних висновків зустрічі стало визнання « важливості виявлення та 

підтримки «чемпіонів» для успіху ініціативи.»12 Крім того, учасники неодноразово 

згадували про обмежену кількість факультетів та викладачів, які достатньо досвідчені, 

щоб викладати проблеми подвійного використання. Це стало причиною дискусії про 

важливість мереж для підтримки та впровадження нових тем та нових підходів. 

Приклади доступних матеріалів, що використовувалися у дослідженнях про ефективне 

навчання, включали он-лайн курси підвищення кваліфікації для викладачів 

Бредфордського університету (Сполучене Королівство) та курси підготовки 

інструкторів з біобезпеки та біозахисту Всесвітньої організації охорони здоров'я. 

Підсумки зустрічі безпосередньо простемулювали розвиток навчальних інститутів на 

Близькому Сході, Північній Африці, Південно-Східній Азії та в інших регіонах, і 

описані в Главі 19. 

9. До кінця 2014 року робоча група біозахисту МАГ налічувала 10 членів, що 

відображає різноманіття міжнародної науки; нині до складу входять члени 

національних академій наук Австралії, Китаю, Куби, Єгипту, Індії, Нігерії, Пакистану, 

Польщі (нинішній голова), Росії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів. 

МАГ та Робоча група беруть активну участь у висвітленні ролі національних академій 

для всієї політики біозахисту. Їх діяльність дуже різноманітна: від семінарів та проектів 

з розробки навчальних планів, які взяла на себе Пакистанська академія з 

університетами у всій країні, до спостереження, за стратегіями контролю експорту 

товарів подвійного використання, що впливають на дослідження та публікації, яке 

виконує Австралійська академія, та політичних досліджень, таких як модуль на захист 

наслідків розробок нейробіології Академії наук Сполученого Королівства (Королівське 

товариство), які згадувалися Урядом Сполученого Королівства в довідковому 

документі та презентації для КБТЗ у 2012 році.13 Про це свідчить кількість 

представників національних академій, які входять до складу делегації від їхньої країни 

на щорічні зустрічі експертів держав-учасниць  КБТЗ (Рис. 10.1). Як показано далі, 

МАГ була особливо успішною в оцінці наслідків науки та технології для міжнародного 

захисту. 

Рисунок 10.1: Окремі вчені та наукові організації беруть учать у зустрічах 

Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї, що організує Штаб-квартира 

ООН у Женеві, Швейцарія 

А. Д-р Індіра Натх (отримує квіти) виступила на Оглядовій конференції у 2007 році з 

доповіддю про відповідальну поведінку у науці. Поруч сидить д-р Естер НГ, яка 

зачитувала есе про роль молодих вчених у вирішення проблем біозахисту (Глава 11). 

Б. Професор Анджей Горський, Віце-президент Академії наук Польщі, зачитує заяву 

від імені робочої групі з біозахисту МАГ. Фото люб’язно надані Річардом Гатрі.  
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A: Б: 

Залучення вчених до обговорення тенденцій у сфері науки та технології  

10. Інші розділи цієї книги описують досягнення науки та технології, що посилюють 

занепокоєння з приводу біозахисту. У другій частині цієї глави основна увага буде 

зосереджена на те, який внесок науковці можуть зробити, саме як науковці, у вирішенні 

ризиків біозахисту. Як описано у Вставці 10.3, іноді вчені працюють з колегами, 

долаючи політичні бар’єри, щоб запропонувати ідеї технічних заходів для підтримки 

контролю над озброєнням та роззброєнням. У більш широкому сенсі, навіть уряди, що 

мають значні власні ресурси можуть мати проблеми з тим, що відбувається у свері 

медико-біологічних наук, і яке значення це має для біозахисту. Масштаби, темпи і 

розповсюдження наукового потенціалу – хороша новина для тих, хто сподівається на 

біотехнологію як на засіб вирішення світових глобальних проблем. Але іноді це стає 

схожим на цунамі, і виходить за рамки здатності осмислення. Це важливо тому, що 

окрім контролю, політичні діячі ще хочуть знати, яке значення мають такі досягнення. 

Їм потрібна допомога в оцінюванні наслідків для політики та практики біозахисту. 

Науковці можуть допомогти контролівати і оцінювати. Беручи участь у цьому процесі, 

вчені стають частиною вирішення проблеми, а не частиною самоїпроблеми. Пояснення 

цих міркувань дипломатам та політичним діячам, які зазвичай не мають технічних 

знань, є важливою частиною завдань науковців і вимагає спеціальних знань за рамками 

медико-біологічних наук. 

Вставка 10.3: Науковці, які працюють долаючи політичні та ідеологічні кордони 

«У той час, коли наука відіграє таку важливу роль у житті суспільства, коли доля 

всього людства може залежати від результатів наукового дослідження, всі вчені 

забовязані цілковито усвідомлювати цю роль і поводити себе відповідно. Я закликаю 

моїх колег-вчених пам’ятати про свою відповідальність перед людством.» 

- Джозеф Ротблат, Лекція Лауреата Нобелівської Премії Миру 1995 

Під час своїх досліджень вчені співпрацюють з колегами на основі спільних інтересів і 

будують відносини за межами національних та політичних кордонів. Якість науки – це 

критерій судження, а не ідеології. Час від часу, це дає можливість вченим намагатися 

знайти вирішення тих проблем, які не можуть розвязати уряди. Наприклад, з перших 

днів «холодної війни», вчені зі Сполучених Штатів і Радянського Союзу працювали 

разом задля пошуку способів зменшення ризиків, пов'язаних зі все більшими 
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арсеналами ядерної зброї. Одна видатна група, Пагуошські конференції з науки та 

міжнародних відносин, у 1995 році розділила Нобелівську премію миру з їхнім 

головним секретарем, фізиком Джозефом Ротблатом, за цю роботу. Група також 

працювала над зменшенням загрози хімічної і біологічної війни. Починаючи з 1959 

року паралельно із міжнародними зусиллями для зниження цих ризиків проводилася 

серія семінарів. І це відіграло важливу роль у створенні як КБТЗ, так і Конвенції про 

заборону хімічної зброї. Ці зустрічі забезпечили форум, де технічні експерти від урядів 

і громадянського суспільства могли б досліджувати і обговорювати ідеї, багато з яких 

увійшли у більш формальні політичні дискусії та діяльність. Після підписання в 1993 

році Конвенції про заборону хімічної зброї, була створена Пагуошська дослідницька 

група з імплементації конвенцій про заборону біологічної, токсинної і хімічної зброї, 

для того щоб працювати в напрямку ефективного виконання двох договорів про 

роззброєння. Дослідницька Група провела понад 30 зустрічей продовж наступних двох 

десятиліть. У даному випадку вчені співпрацювали з експертами з міжнародного права 

і політики, що стало прикладом критично важливої взаємодії між технічними 

проблемами і політикою. 

Джозеф Ротблат, фізик і колишній генеральний секретар Пагуошського руху, був 

прихильником ідеї про необхідність розглядати вченими наслідки їхніх досліджень. 

Він пішов з манхеттенського проекту і залишався відомим прихильником ядерного 

роззброєння. 

Фото люб’язно надані Пагуошською конференцією з науки та міжнародних 

відносин 

11. Міжакадемічні мережі, такі як МАГ, надали можливість вченим медико-біологічних 

наук зробити внесок у політику біозахисту, але ця історія почалася дещо раніше. 

Приблизно у 2000 році, після початку підготовки до Першої Оглядової конференції 

Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ), організація, що слідкує за виконанням 

договорів (Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)) усвідомила, що можна 

отримати користь від внеску та ідей товариства хімічних наук. На щастя, ця організація 

вже співпрацювала з Міжнародним товариством теоретичної і прикладної хімії 

(МСТПХ – «Союз хімії»), яке попросили організувати зустріч для обговорення 
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розробок хімічних наук і технологій, які могли б вплинути на майбутнє виконання 

Конвенції.14 Науково-консультативна рада з КХЗ хотіла порадитися щодо загроз, які 

виникають, і нових розробок, що могли б підтримати місію Конвенції. Це був перший 

випадок, коли міжнародній науковій організації запропонували зробити внесок у 

конференцію з розгляду дій договору про роззброєння. Враховуючи власні відносно 

обмежені ресурси, Союз хімії попросив одного з своїх національних членів – 

Національну академію наук США – допомогти підтримати комітет з планування, який 

він створив, щоб організувати семінар. 

12. Семінар, що відбувся в Норвегії у 2002 році, зібрав 79 учасників з 34 країн, і 

показав, як найраще організовувати подібні події. Семінар обєднав дослідників з 

академічних та промислових установ, які активно працювали в областях, що 

стосуються КХЗ, з урядовими технічними фахівцями, багато з яких теж вчені. 

Дослідників в основному попросили обговорити їхню роботу, і наслідки для Конвенції 

окреслювалися під час обговорення і співпраці з фахівцями у питаннях політики і 

захисту. Це полегшило завдання зацікавити вчених з інших організацій взяти участь, 

оскільки тепер вони могли робити те, що вони знали як робити – представити свою 

роботу – і при цьому почати думати про свою роботу по-новому. Завдяки цьому 

зявилась можливість залучити молодих вчених у процес; у період швидкого розвитку, 

коли нові лідери досліджень можуть зробити багато проривів. Дискусії заохочували 

науковців розглянути ключові перешкоди або бар'єри, як технічні, так і концептуальні, 

що, можливо, довелося побороти для того щоб технологія принесла результат або 

досягла великого прориву. Це може зробити більш реальними заяви, які іноді 

перебільшують в азарті наукового змагання. Нарешті, результати були представлені на 

КХЗ Науково-консультативною радою і опубліковані МСТПХ, для того, щоб зробити 

їх доступними як для посадових осіб, так і для широкого загалу.15  

13. Коли прийшов час Другої і Третьої оглядових конференцій КХЗ, ОЗХЗ знову 

звернулися до Союзу хімії, який організував аналогічні міжнародні семінари в Хорватії 

(2007) і Швейцарії (2012).16,17 Одним з уроків, який засвоєли з першого семінару, стало 

усвідомлення того, що такі заходи потрібно проводити якомога раніше щоб результати 

можна було використовувати під час підготовки національних урядів до оглядових 

конференцій. В наслідок цього, наступні семінари проводилися впродовж року 

напередодні Другої і Третьої оглядових конференцій КЗХЗ, що давало змогу державам-

учасниця вчасно надати доповіді Науково-консультативній раді ОЗХЗ для того, щоб 

презентувати свої власні технічні доповіді. 

14. Успіхи залучення хімічної наукової спільноти в дискусії про КХЗ надихнули людей, 

які цікавляться біозахистом, розглянути можливість зробити те ж саме для підтримки 

оглядових конференцій КБТЗ. Однак, у даному випадку зробити внесок біологічній 

спільноті у Конвенцію більш складно. Оскільки, як відмічали в главах 6, 7, 9 і 11, 

структура КБТЗ відрізняється від структури КХЗ. Крім того, замість єдиного основного 

Міжнародного союзу хімії, є чи не з десяток міжнародних союзів медико-біологічних 

наук, що відображають різноманітність і фрагментацію галузі. Хто з них буде грати 

провідну роль? Ця ситуація створила ще одну можливість для Робочої групи з 

біозахисту МАГ. 

15. МАГ вперше скликала міжнародний семінар про досягнення науки, що стосувалися 
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КБТЗ у 2006 році. Доповідь, підготовлену Королівським товариством, надали 

безпосередньо дипломатичним представництвам, що беруть участь у зустрічах КБТЗ в 

Женеві. Королівське товариство також організувало захід під час Оглядової 

конференції, щоб повідомити результати тих, хто брав участь уміжнародному 

семінарі.18  

16. На сьогоднішній день найбільший успіх МАГ мала під час підготовки до Сьомої 

Оглядової конференції КБТЗ. Семінар був організований Академією наук Китаю, а 

доповідь підготувала Національна академія наук США. Завдяки удачі та вдалому 

плануванню, семінар проходив одночасно з організованою урядами Китаю та Канади 

конференцією, яка стосувалася питань, що піднімалися на Оглядовій конференції. Ряд 

урядових технічних експертів, які були присутні на семінарі, спрямованому на науку і 

технологію, мали змогу залишитися на китайсько-канадському заході, що розширило 

їхню представленість на зустрічі. МАГ також була запрошеним гостем. Витяги з 

виступів вчасно були наданні засіданням Підготовчого комітету договору в квітні 2011 

року, а остаточна доповідь була оприлюднена під час паралельного заходу Організації 

Об'єднаних Націй у жовтні.19 Доповідь базувалася на трьох темах, які описані в різних 

главах цього підручника: 

i. Швидкий темп змін у медико-біологічних науках і суміжних областях; 

ii. Збільшення розповсюдження дослідного потенціалу медико-біологічних наук та 

його застосування як на міжнародному рівні, так і за рамками традиційних 

науково-дослідних установ; та 

iii. Межа, до якої додаткові не біологічні наукові та технічні дисципліни долучаються 

під час медико-біологічних досліджень.20  

17. Як свідчення співробітництва, які робоча група МАГ створила під час її наукових 

семінарів та інших зусиль, Група імплементаційної підтримки КБТЗ включила резюме 

підсумкової доповіді семінару, як частину офіційного довідкового документа з науки і 

технології, який отримали під час для Сьомої Оглядової конференції.21 Голова 

організаційного комітету семінару був також запрошений як член тимчасової робочої 

групи з конвергенції хімії та біології, організованої Науково-консультативною радою 

КХЗ (див. Главу 9 для подальшого обговорення цієї конвергенції).22  

18. Як і у випадку з семінарами, що проводилися для інформування КХЗ, семінари для 

КБТЗ збирають разом практикуючих вчених з академічних і промислових установ, 

наукових і технічних членів національних делегацій та експертів з політики і безпеки. 

Долучаються учасники з багатьох країн і організацій, демонструючи, що досягнення 

науки приходять з різних дисциплін, і, що спільнота медико-біологічних наук є 

глобальною. Академія наук, що є членом МАГ, зазвичай, є приймаючою стороною; 

попередні семінари стосувалися співробітництва з міжнародними профспілковими 

організаціями в галузі біохімії, молекулярної біології та мікробіології та рамковими 

організаціями, такими як Міжнародна наукова Рада, до якої належить більшість 

відповідних спілок медико-біологічних наук. Під час роботи семінару поєднуються 

пленарні виступи з дискусіями в невеликих групах про те, як науково-технічні 

розробки можуть стати корисними для виконання Конвенції, наприклад, шляхом 

поліпшення епідеміологічного нагляду та лікування; чи зможуть нові розробки бути 
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потенційно небезпечними з точки зору зловживань у цілях, що суперечать Конвенції; 

рушійні сили, що рухають науку вперед; і технічні перешкоди, які залишається 

подолати. Для того щоб отримати дозволи переносити теми і технічні питання між 

семінарами також підтримується зв'язок з КХЗ і КБТЗ, щоб. Графік, що показує деякі 

заходи, що були проведені міжнародними науковими мережами, щоб посприяти 

дискусіям про біологічний та хімічний захист, показаний на Рис. 10.2; фотографії 

декількох семінарів наведені на Рис. 10.3. 

Рисунок 10.2: Участь міжнародних наукових мереж у біозахисті: графік обраних 

заходів 
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Рисунок 10.3: Наукові, технічні, політичні експерти, зацікавлені у питаннях 

біозахисту, беруть участь у дискусіях про нещодавні події та їх можливі наслідки 

для конвенцій про заборону біологічної, токсинної та хімічної зброї 

А і Б. Семінари, що відбулися в Хорватії (2007) і Швейцарії (2012). 

В і Г. Дискусія Робочої групи та пленарне засідання семінару, що відбулися в Китаї 

(2010). 

Фото: А. з дозволу Данко Скаре, Інститут Руджера Бошкович; Б. з дозволу Патріка 

Джона Ю. Ліма, Університет Сан-Карлос Прес; В. та Г. з дозволу Цян Ван, Інститут 

біофізики Академії наук Китаю. 

A. Б. 

 

 

 

 

 

В. 

Г.  

 

 

 

19. Ці події та їх наслідки створили те, що можна вважати «неформальною мережею 

наукового консультування», яка обєднує спільноти через національні і міжнародні 

наукові організації з КБТЗ та КЗХЗ. Наукова спільнота, включно з МАГ, членами 

академій наук, промислових організацій та окремими вченими, домоглася збільшення 

внесків у зустрічі КБТЗ (див. Табл. 10.1, яка показує вибрані внески з 2012 року). Поки 

держави-учасниці готуються до Восьмої Оглядової конференції КБТЗ, яка відбудеться 

у 2016 році, тривають обговорення про доцільність систематичного процесу 

інформування Конвенції про актуальні наукові розробки та їх наслідки. Незалежно від 

того, який процес буде обрано, внески наукового співтовариства, ймовірно, продовжать 

відігравати певну роль у розумінні наукових досягнень. Будь-кому, хто цікавиться тим, 

як вчені і наукові організації можуть брати участь у науковій політиці, особливо на 

міжнародному рівні, варто пройти крізь безліч організаційних абревіатур, щоб 

дослідити діяльність МАГ та її міжнародних партнерів. 
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Таблиця 10.1: Вибрані внески, зроблені фізичними особами, університетами, 

міжнародними науковими організаціями та промисловими підприємствами для 

недавніх зустрічей Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї 

Особа чи організація Зустріч КБТЗ Назва 

Кеннет Ойе, 

Массачусетський 

технологічний інститут 

Зустріч 

експертів 

2014 рік 

Презентація на зустрічі: «Про 

регулювання нової технології драйву 

генів для створення популяцій в дикій 

природі» 

Соня Пагліюсі, Мережа 

виробників вакцин у 

країнах, що розвиваються 

Зустріч 

експертів 

2014 рік 

Презентація на зустрічі: «Мережа 

виробників вакцин у країнах, що 

розвиваються: поліпшення вакцинації 

для всіх людей» 

Національна Академія 

наук США, МАГ, і 

Королівський коледж 

Лондона 

Зустріч 

експертів 

2014 рік 

Паралельний захід: Досягнення в галузі 

науки і технології, що стосуються КБТЗ 

ОЗХЗ і Гамбурзький 

Університет 

Зустріч 

держав-

учасниць  

2014 рік 

Паралельний захід: Інноваційні та 

новітні технології: розробки в галузі 

науки та технології на користь 

реалізації договору 

Сун-Ву Кім, 

Нанобіосистеми 

Зустріч 

експертів 

2013 рік 

Презентація на зустрічі: «Застосування 

системи LabChip для кількісного 

виявлення біологічних патогенів» 

Вольфганг Лаукс, Санофі Зустріч 

експертів 

2013 рік 

Презентація на зустрічі:  

«Проект промислового виробництва 

напівсинтетичного артемізиніну –

продукту синтетичної біології» 

Академія наук Індонезії і 

Королівська академія наук 

Нідерландів  

Зустріч 

експертів 

2013 рік 

Паралельний захід: Розгляд досліджень 

подвійного використання, що 

викликають занепокоєння 
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Бредфордський 

університет, Національна 

академія наук США і 

мережа Ландау Центр 

Вольта 

Зустріч 

експертів 

2013 рік 

Паралельний захід: Освіта з подвійного 

використання 

Королівська академія наук 

Нідерландів 

Зустріч 

держав-

учасниць  

2013 рік 

Паралельний захід: Поліпшення 

біозахисту – оцінка досліджень 

подвійного використання 

Ендрю Пітт, Астонський 

університет 

Зустріч 

експертів 

2012 рік 

Презентація на зустрічі: «Потенційні 

досягнення у технологіях медико-

біологічних наук» 

Маркус Граф, 

Міжнародний консорціум 

синтезу гена 

Зустріч 

експертів 

2012 рік 

Презентація на зустрічі: «Синтетична 

біологія: біозахист в області, що 

стрімко розвивається» 

МАГ та Міжнародне 

товариство біохімії та 

молекулярної біології 

Зустріч 

експертів 

2012 рік 

Паралельний захід: Останні розробки 

науки та технології 

Посилання 

                                                           
1 A wealth of information on the Biological Weapons Convention and its activities is available from the United 

Nation’s website at http://www.unog.ch/bwc. More information about the 2005 Biological Weapons Convention 
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/(httpPages)/DA292636AE31F1CBC125718600361E55?OpenDocument (accessed 16 June 2015). 

2 International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), ‘Report of the President,’ Annual 

Report 2005 (no page number), http://www.iubmb.org/index.php?id=41(accessed 16 June 2015) and Code of 

Ethics of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, 2005, 
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security”, http://osp.od.nih.gov/office-biotechnology-activities/biosecurity/dual-use-research-concern (accessed 
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Applied Chemistry (IUPAC) and the Chemical Weapons Convention, see Organisation for the Prohibition of 

Chemical Weapons, Education and Engagement: Promoting a Culture of Responsible Chemistry, Final Report 

of the Scientific Advisory Board’s Temporary Working Group, The Hague, Netherlands: Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons, 2014, 

http://www.opcw.org/index.php?eID=dam_frontend_push&docID=18014 (accessed 16 June 2015). 

15 The results of the first workshop were published as a special issue of the IUPAC journal, Pure and Applied 
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Technical Report),’ Pure and Applied Chemistry,85:4 (2013): pp. 851–881, 

http://www.iupac.org/publications/pac/85/4/0851/ (accessed 16 June 2015). 

18 The Royal Society, Report of the RS-IAP-ICSU international workshop on science and technology 

developments relevant to the Biological and Toxin Weapons Convention, RSpolicy document 38(06), London, 

UK: Royal Society, 2006, https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society 

Content/policy/publications/2006/8245.pdf (accessed 16 June 2015). 

19 For summaries of the workshop presentations, see National Research Council, Trends in Science and 

Technology Relevant to the Biological and Toxin Weapons Convention: Summary of an International Workshop: 

October 31 to November 3, 2010, Beijing, China. Washington, DC: National Academies Press, 2011. The final 

report, from which the summary provided to the Biological Weapons Convention was taken, is National 

Research Council, Life Sciences and Related Fields: Trends Relevant to the Biological Weapons Convention. 

Washington, DC: National Academies Press, 2011, http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=13130 

(accessed 16 June 2015). 

20 Там же с.4 

21 Implementation Support Unit, New scientific and technological developments relevant to the Convention–

Background information document submitted by the Implementation Support Unit, BWC/CONF.VII/INF.3, 

http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/E8E780F95338D5C5C1257927004C2D07/$file/Backgr

ound-+S&T.pdf (accessed 16 June 2015). 

22 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, Convergence of Chemistry and Biology, Report of the 

Scientific Advisory Board’s Temporary Working Group, The Hague, Netherlands: Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons, 2014, http://www.opcw.org/index.php?eID=dam_frontend_push& 
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Глава 11: Огляд науки та технологій: Тематичне 

дослідження Групи імплементаційної підтримки Конвенції 

про заборону біологічної і токсинної зброї 

Пірс Міллет 

Основні цілі навчання: 

i. Обговорити, як міжнародний політичний процес виявляє наукові і технологічні 

розробки, що можуть бути актуальними; 

ii. Усвідомити обов'язки різних суб'єктів допомогти гарантувати, що досягнення 

науки і технології не використовувалися для заподіяння умисної шкоди, зокрема, 

роль вчених як частини відповідальної поведінки; 

iii. Виявити можливості для вчених зробити внесок у роботу Конвенції про заборону 

біологічної і токсинної зброї: одночасно здійснювати просвітницьку діяльність, а 

також, допомагати формуванню міжнародної політики у цій сфері; 

iv. Зрозуміти еволюціонуючий характер інституційних механізмів для вирішення 

цього питання: і як необхідність підтримки, так і те, які заходи, готові до 

використання, які можуть з мінюватися згодом. 

Вступ 

1. Згідно з умовами міжнародних режимів боротьби із застосуванням ядерної чи 

хімічної зброї, міжнародні організації суттєво підтримують виконання Конвенції. У цій 

Главі ми зосередимося на Групі імплементаційної підтримки (ГІП) Конвенції про 

заборону біологічної і токсинної зброї (КБТЗ), і розглянемо як її функції 

еволюціонували її функції у зв’язку з щорічним оглядом розробок науки і технологій; її 

роль у налагодженні співпраці з вченими і технологами; як вона допомогла у сприянні 

вченим робити їх внесок до КБТЗ; еволюцію ГІП; і майбутній розвиток. 

Група імплементаційної підтримки 

КБТЗ не має міжнародної організації. Окремі країни відповідають за виконання 

Конвенції. Однак, починаючи з серпня 2007 року, КБТЗ має ГІП, яку також називають 

Групою. Група не допомгає, а швидше є центральним вузлом, який полегшує 

комунікацію між тими, хто підтримує роботу Конвенції. Особливо актуальною є 

функціонування її для полегшення обміну інформацією між наукою і фахівцями із 

захисту. 

2. Члени ГІП утворюють ядро Секретаріатів зустрічей КБТЗ.1 Вони підтримують та 

консультують голів та заступників голів, здійснюють нагляд за процедурними 

компонентами і збирають та обробляють дані учасників. Вони на іншому кінці 

телефону, факсу або електронної пошти, допомагають державам-учасницям 

відповідати на запитання міжнародних та неурядових організацій. Група виступає як 
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інституційна пам'ять для Конвенції, і допомагає формувати зміст та результати її 

процесів. Група також збирає дані від держав-учасниць, обробляє їх, проводить 

базовий аналіз та поширює інформацію через конфіденційну частину сайту Конвенції 

та у своїй щорічній доповіді під час Зустрічі держав-учасниць. 

3. Не вся робота ГІП виконується в Женеві. Все частіше Групі потрібно взаємодіяти на 

регіональному, субрегіональному, національному або субнаціональному рівнях. 

Наприклад, протягом роботи міжсесійної програми (МСП) у 2007-2010 роках, Група 

взяла участь у 135 заходах у 45 країнах по всіх частинах світу. Завдяки цим заходам 

Група співпрацювала з представниками більш ніж 130 країн. Група відіграла важливу 

роль у поширенні інформації про Конвенцію та її положення на політичних, технічних і 

суспільних форумах. 

Роль Групи імплементаційної підтримки Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї в огляді науки і технології 

Оглядові конференції 

4. Кожні п'ять років держави-учасниці скликають Оглядову конференцію. Робота 

кожної Оглядової конференції визначається попередньою.2 На сьогодні, вони мали 

робити все: відкривали загальними дебати, де держави-учасниці можуть робити 

всеосяжні заяви; розглядали прогрес кожної статті; брали до уваги прогрес у 

досягненні цілей Конвенції в більш широкому сенсі; переглядали будь-яку МСП; і 

розглядали майбутні огляди та будь-яку необхідну міжсесійну роботу.3 

5. Хоча на огляд розробок у галузі науки і технологій не виділяється конкретний час, 

кожна Оглядова конференція доручала її наступницям взяти їх до уваги. Такі огляди 

досягнень науки і технологій розглядаються як частина огляду Статті І Конвенції, 

тобто в її рамках. 

6. Держави-учасниці можуть надати відомості про суттєві досягнення науки і 

технологій.4 Декілька країн надають інформацію (Рис. 11.1). Спочатку ці дані 

обмежувалися інформацією від трьох країн-депозитаріїв Конвенції (Росії, Сполученого 

Королівства та Сполучених Штатів). Починаючи з 1986 року, всі країни можуть надати 

власні огляди. Зміст оглядів може бути всеосяжним, хоча їх кількість обмежена. 

Таблиця 11.1 ілюструє теми, про які повідомляли держави-учасниці 7-ї Оглядової 

конференції 2011 року. 
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Рисунок 11.1: Країни-учасниці, що подали відомості для оглядів науки і 

технологій під час оглядових конференцій Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї 

Таблиця 11.1: Теми, що повідомили держави-учасниці стосовно суттєвих 

досягнень науки і технологій під час Сьомої Оглядової конференції Конвенції про 

заборону біологічної і токсинної зброї у 2011 році 

Тема Країна(и) 

Досягнення у маніпуляціях генетичним матеріалом і 

мікроорганізмами та прогрес розуміння патогенності 

Сполучені Штати Америки 

Виявлення противірусних пептидів Польща 

Інформаційно-просвітницька комунікація, створення 

атмосфери довіри і наукова поведінка 

Сполучені Штати Америки 

Біоінформатика Німеччина, Сполучене 

Королівство, Сполучені Штати 

Америки Біологічні технології виробництва Сполучене Королівство 

Біореактори Південна Африка 

Біосенсори Чеська Республіка, Південна 

Африка 

Конвергенція біології та хімії Австралія 

Створення штучних патогенів Китай 

Синтез організмів de novo Південна Африка 

Знезараження Сполучене Королівство 

Діагностика та епідеміологія Південна Африка 

Сьома (2011) 

Шоста (2006) 

П’ята (2001-2) 

Четверта (1996) 

Третя (1991) 

Друга (1986) 

Перша (1980) 

0 2 4 6 8 10 12 

% країн-учасниць No. країн 
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Виявлення захворювання, ідентифікація і технологія 

моніторингу 

Чеська Республіка 

Епідеміологічний нагляд за захворюванням, сенсори 

і детекторні технології 

Сполучене Королівство, 

Сполучені Штати Америки 

Розосередження технологій Південна Африка, Сполучене 

Королівство 

Системи доставки ліків Німеччина, Сполучене 

Королівство, Сполучені Штати 

Америки Експортний контроль та технології захисту кордонів  Сполучені Штати Америки 

Генна інженерія вірусів Польща 

Геноміка закладає основи для трансформації 

патогенів 

Китай 

Геноміка, протеоміка та інші «-оміки» Сполучене Королівство 

Високоефективне секвенування цілого геному Швеція 

Поліпшення у практиках біобезпеки та біозахисту Сполучені Штати Америки 

Промислове застосування біотехнологій – 

одноразове обладнання 

Сполучені Штати Америки 

Медична протидія Сполучене Королівство, 

Сполучені Штати Америки 

Мікробіологічного методи криміналістичної 

експертизи 

Китай, Чеська Республіка, 

Швеція, Сполучене 

Королівство, Сполучені Штати 

Америки Нанотехнології Чеська Республіка, Нідерланди, 

Південна Африка, Сполучене 

Королівство, Сполучені Штати 

Америки 

Нейробіологія Південна Африка, Сполучене 

Королівство 

Новаторська терапія Чеська Республіка 

Популяційно-специфічні генетичні маркери Китай 

Імітатори і програмне забезпечення  Португалія 

Конкретні експерименти, що викликають 

занепокоєння 

Південна Африка 

Зміцнення потенціалу лабораторій  Португалія 

Синтетична біологія Китай, Німеччина, Нідерланди, 

Південна Африка, Сполучене 

Королівство 

Системна біологія Китай, Південна Африка, 

Сполучене Королівство 
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Спеціалізовані технології доставки лікарських 

засобів, що полегшують поширення патогенів 

Китай 

Розробка вакцин Польща, Південна Африка 

Технології візуалізації Чеська Республіка 

7. Ще зовсім недавно такі огляди науки і технології відбувалися за підтримки фахових 

наукових організацій та промисловості (див. Главу 10). Офіційні і неофіційні 

відносини, встановлені ГІП, сприяли розвитку взаємодії та обміну інформацією. До 

оглядових конференцій 2006 та 2011-го років для виявлення суттєвих тенденцій і 

розробок організовували робочі зучтрічі. Доповідь 2006 року поширили серед держав-

учасниць та представляли на неформальній паралельній зустрічі.5 У 2011 році повна 

доповідь була розповсюджена аналогічним чином.6 Крім того, підсумковий звіт було 

включено в офіційні документи зустрічі як частину складеного Групою довідково-

інформаційного документу.7 

8. Тепер ГІП робить вклад безпосередньо в огляд. Раніше Група тільки узагальнювала 

інформацію, надану державами-учасницями. Ситуація почала змінюватися у 2006 році, 

коли держави-учасниці доручили секретаріату Оглядової конференції підготувати 

довідково-інформаційний документ про досягнення науки і технологій. Підсумковий 

документ ґрунтувався на внесках держав-учасниць та інформації, наданій 

міжнародними організаціями (зокрема – науковими установами), за форматом це був 

єдиний аналіз, що узагальнював окремі внески (які були все ще доступні в режимі он-

лайн). Документ поєднує значну кількість досягнень і розробок, огляд того, як виявити 

експерименти, що викликають занепокоєння стосовно подвійного використання, та 

список фактичних експериментів, які часто цитуються як особливо актуальні для 

Конвенції.8 

9. Розпочавши свою роботу у 2007 році, ГІП почала надавати інформацію державам-

учасницям про досягнення науки і технологій. Протягом наступних трьох років Група 

підготувала ряд довідково-інформаційних документів, що описують конкретні 

розробки, просвітницьку роботу, а також контроль інформації (Табл. 11.2). 

Таблиця 11.2: Довідково-інформаційні документи про науку і технології Групи 

імплементаційної підтримки Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї 

Зустріч Назва Код документа 

Зустріч 

експертів 

2008 року 

Нагляд за наукою BWC/MSP/2008/MX/INF.3 

Зустріч 

держав-

учасниць  

2008 року 

Довідкова інформація про наукові 

і технологічні розробки, що 

можуть стосуватися Конвенції 

BWC/MSP/2008/INF.1 

Зустріч 

держав-

учасниць  

2009 року 

Довідкова інформація про наукові 

і технологічні розробки, що 

можуть стосуватися Конвенції 

BWC/MSP/2009/INF.1 
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Зустріч 

держав-

учасниць  

2010 року 

Довідкова інформація про наукові 

і технологічні розробки, що 

можуть стосуватися Конвенції: 

доповідь на міжнародному 

семінарі в Пекіні 

BWC/MSP/2010/INF.1 

Сьома 

Оглядова 

конференція 

Нові наукові і технологічні 

розробки, що стосуються 

Конвенції 

BWC/CONF.VII/INF.3 & Add.1- 

3, Corr.1-2 

 Наукові і технологічні розробки, 

що можуть стосуватися Конвенції 

Лише в режимі он-лайн 

Зустріч 

експертів 

2012 року 

Досягнення новітніх технологій BWC/MSP/2012/MX/INF.1 

 Створення вірусу пташиного 

грипу, який передається 

аерозольним шляхом між 

ссавцями  

BWC/MSP/2012/MX/INF.2 

 Наукові та технологічні розробки, 

які мають потенційні вигоди для 

Конвенції 

BWC/MSP/2012/MX/INF.3 

Зустріч 

експертів 

2013 року 

Досягнення науки і технологій, 

пов'язані з Конвенцією 

BWC/MSP/2013/MX/INF.1/Rev.1 

Зустріч 

експертів 

2014 року 

Досягнення науки і технологій, 

пов'язані з Конвенцією 

BWC/MSP/2014/MX/INF.3 & 

Corr.1 

10. Для 7-ї Оглядової конференції держави-учасниці просили ГІП підготувати ще один 

довідково-інформаційний документ. Тепер, під час розробки цього документу, Група не 

могла спиратися на власний досвід, минулі публікації та звіти міжнародних 

організацій. Документ ГІП був підготовлений раніше, ніж держави-учасниці надали 

інформацію, і тому в перший раз він доповнював зусилля країн, а не покладалися на 

них. (див. Вставку 11.1) 
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Вставка 11.1: Огляд довідково-інформаційного документу про досягнення науки 

і технологій до Сьомої Оглядової конференції Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї9 

Загальні тенденції: 

 Конвергенція наукових дисциплін; 

 Зростання розуміння медико-біологічних наук; 

 Тенденції у біотехнології; 

 Глобальний розподіл потенціалу науки;  

 Відкрита наука; 

 Засоби масової інформації, сприйняття і суспільство. 

Резюме про дослідження з потенційними негативними наслідками для Конвенції: 

 Конкретні дослідження і проекти, які становлять інтерес; 

 Досягнення з потенціалом застосування для зброї;  

 Вдосконалення або виробництво бойових біологічних агентів; 

 Обхід наявних механізмів контролю; 

 Нейробіологія. 

Огляд подій з можливими корисними наслідками: 

 Виявлення; 

 Діагностика; 

 Попередження та профілактика; 

 Терапія; 

 Потенціал реагування. 

Огляд новітніх технологій: 

 Характеристика біологічних систем і мереж; 

 Маніпуляції біологічними системами і мережами;  

 Інженерія біологічних систем і мереж; 

 Збір і маніпуляції біологічною інформацією; 

 Перетворення на цифрові дані і назад; 

 Базові інноваційні технології. 

Резюме семінару, проведеного міжнародними науковими організаціями 

Індивідуальні внески держав-учасниць  

11. Цей короткий документ ГІП доповненила більш комплексним дослідженням 

перших чотирьох частин і зробила доступним он-лайн.10 

Щорічний огляд досягнень науки і технологій 

12. На Оглядовій конференції у 2011 році держави-учасниці погодилися з тим, що 

п'ятирічних оглядів досягнень науки і технологій було недостатньо, для простеження 
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прогресу. Вони створили постійний пункт порядку денного для розгляду таких 

досягнень, як частину їх програми міжсесійної роботи 2012-2015-го років. Держави-

учасниці зобов'язалися щороку розглядати нові досягнення науки і технологій, якщо 

вони: (1) можуть бути використані в цілях, що суперечать Конвенції; (2) мають 

потенційні вигоди для Конвенції; і (3) стосуються діяльності інших пов’язаних 

міжнародних органів (наприклад, режим заборони хімічної зброї). Крім того, держави-

учасниці будуть розглядати заходи: (4) для зміцнення національного управління 

біологічними ризиками (включаючи біобезпеку, біозахист та виявлення і контроль 

досліджень подвійного використання); (5) нагляд за ними для заохочення 

відповідальної поведінки вчених; і (6) для подальшої освіти і підвищення рівня 

інформованості.11 

13. Відповідно до інших тем, цієї робочої програми, даний огляд розглянули на 

технічному рівні під час Зустрічі експертів (ЗЕ) у середині року, і більш офіційно на ЗДУ 

ближче до кінця року. 

14. Держави-учасниці  також визначили теми для їхньої роботи кожного року, 

охоплюючи: 

i. У 2012 році, «досягнення інноваційних технологій, включаючи високоефективні 

системи секвенування, синтезу і аналіз ДНК; біоінформатику та обчислювальні 

інструменти; та системну біологію»; 

ii. У 2013 році, «досягнення у технологіях нагляду, виявлення, діагностики та 

зменшення впливу інфекційних захворювань і аналогічні проявів, викликаних 

токсинами в організмах людей, тварин і рослин»; 

iii. У 2014 році, «досягнення у вивченні патогенності, вірулентності, токсикології, 

імунології та суміжних дисциплін»; та 

iv. У 2015 році, «досягнення технологій виробництва, розширення і доставки 

біологічних агентів і токсинів».12 

15. Насправді внесок у цей огляд був обмежений. Ґрунтуючись на інформації, доступній 

на веб-сайті Конвенції, протягом перших трьох років міжсесійного процесу дві держави-

учасниці представили по три робочі документи або презентації,13 дві держави-учасниці – 

по два робочі документи або презентації,14 і дев'ять інших держав-учасниць або зробили 

презентації, або представили робочий документ.15 Хоча ці цифри не враховують 

незаплановані втручання і невеликі внески, це означає, країни не готові або не можуть 

працювати у такому форматі оглядів. 

16. Дотепер ГІП підготувала п'ять довідково-інформаційних документів, що охоплюють 

виділені теми, а також потенційні вигоди для Конвенції (Табл. 11.2). Довідкова 

інформація, представлена Групою для цих щорічних оглядів, результат власних 

досліджень та співпраці Групи з науковими колами. 

Роль Групи імплементаційної підтримки Конвенції в закладанні зв'язків з 

науковцями та технологами 

17. З моменту свого створення ГІП тісно співпрацювала з науковцями. Тому, Група 

брала участь у наукових дослідженнях та сприяла їм, щоб віддячити науковцям у 
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межах своїх можливостей. 

18. Взаємовигідний характер цих відносин найкраще ілюструється взаємодією ГІП з 

товариством синтетичної біології. Співпраця почалася у 2006 році на семінарі, який 

проводили міжнародні наукові організації до тогорічної Оглядової конференції. Однією 

з тем семінару був огляд синтетичної біології. Можливості ефективної проектної 

біології матимуть значні наслідки для Конвенції, як позитивні, так і негативні. Група 

контактувала з синтетичними біологами, які були присутні на цій зустрічі, і, тому, її 

запросили на Пленарне засідання Конвенції СБ4.0 у Гонконзі у 2008 році. Це був 

четвертий в серії всесвітніх наукових конгресів присвячених синтетичній біології. 

Групу знову запросили на СБ5.0 у Стенфордському університеті у 2011 році для участі 

в роботі комісії із взаємодії з суспільством, та на дискусію в рамках СБ6.0 у Лондоні у 

2013 році. Під час останноьї зустрічі, Група разом з Організацією із заборони хімічної 

зброї та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, провела інформаційно-

просвітницький паралельний захід. 

19. ГІП брала участь не тільки у великих міжнародних заходах, присвячених 

синтетичній біології, а і у національних зустрічах від Пакистану до США, і від Йорданії 

до Франції. Кожне захід надав унікальну можливість: (1) підвищити обізнаність про 

Конвенцію і можливість зловмисного використання науки для спричинення умисної 

шкоди; (2) виділити, як участь в обговорені теми могла б бути інтегрована в більш 

широкі зусилля щодо відповідальної поведінки; (3) сприяти просуванню наукової 

діяльності; і (4) відкрити можливості для ефективної науки. Він також проілюстрував, 

що вчені можуть зробити свій внесок у міжнародні політичні процеси, які впливають 

на їхню роботу, та впливати на них.  

20. ГІП також мала можливість разом зі спільнотою синтетичної біології допомагати 

уникати зумисного зловживання синтетичною біологією. Наприклад, з 2009 по 2014-ий 

роки Група тісно співпрацювала з Міжнародним конкурсом генно-інженерних машин 

(iGEM), – провідним міжнародним конкурсом з синтетичної біології. Один з учасників 

Групи брав участь у просвітницьких заходах Федерального бюро розслідувань (див. 

Главу 12), допомагаючи підвищити рівень інформованості серед цієї спільноти про 

потребу активної участі в захисті «хорошої» науки. Інший член Групи був суддею на 

конкурсі (iGEM), спочатку як експерт, а потім як член комітету новоствореного курсу 

політики і практики. Член ГІП був координатором з питань захисту, а пізніше – одним 

із засновників Комітету з безпеки конкурсу, який продовжує гарантувати, що всі 

команди працюють безпечно і захищено. 

21. Спираючись на цю співпрацю і можливість продемонструвати, отриманні знання, у 

2008-2010-му роках ГІП провела ряд брифінгів у кулуарах офіційних зустрічей 

Конвенції. У 2008 році Група, разом з женевським форумом, ознайомила політичних 

діячів з синтетичною біологією. У рамках цього заходу було проведено брифінг про 

можливості управління синтетичною геномікою. Наступного року на ЗДУ Група 

підкреслила значення синтетичної біології, показавши серію коротких відеороликів, 

зокрема про потенційні вигоди для охорони здоров'я, промислового виробництва, а 

також мистецтва і культури. 2010 року Група провела два заходи. На ЗЕ у першу чергу 

звернули увагу на те, що фахівці синтетичної біології брали участь у дискусії про 

наслідки для суспільства, наголошуючи на питаннях безпеки. Під час другої події, – в 
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кулуарах останньої зустрічі перед Оглядовою конференцією 2011 року, – розглядалися 

аспекти захисту. 

22. ГІП допомагала фахівцям синтетичної біології та взагалі вченим медико-

біологічного спрямування робити свій внесок у роботу Конвенції у більш широкому 

сенсі. Завдяки підтримці Групи фахівці синтетичної біології були серед гостей під час 

технічних зустрічей. Група також підтримувала тісний зв'язок з відповідними вченими і 

допомогла їм організувати свої власні заходи в кулуарах зустрічей Конвенції, 

наприклад, сесії про досягнення науки і технологій, що стосуються технологій 

подвійного використання, і зміцнення мережі запобігання, супроводжували кожну 

зустріч у поточному міжсесійному процесі. 

23. ГІП використовувала свої стосунки з науковцями, щоб сприяти їх участі в інших 

міжнародних заходах роззброєння і нерозповсюдження. Наприклад, Група була членом 

Тимчасової робочої групи з Конвергенції біології і хімії, Науково-консультативної ради 

Організації з заборони хімічної зброї (див. Главу 9). Спираючись на співпрацю з 

фахівцями синтетичної біології і рухом громадянської науки (аматорськими 

біолабораторіями), Група дала можливість багатьом науковцям інформувати 

Тимчасову робочу групу. Група також організувала брифінги для Тимчасової робочої 

групи присвячені актуальним науково-технічним розробкам, які були виявлені під час 

її роботи з вченими. 

Можливості для вчених зробити внесок у Конвенцію про заборону біологічної і 

токсинної зброї 

24. Науковці вже роблять значний внесок у роботу Конвенції. Мабуть, їх найбільш 

традиційна роль (з точки зору політики) – технічні експерти, що представляють окремі 

країни. Кілька держав-учасниць наймають технічних експертів, щоб зосередитися 

виключно на питаннях біологічної зброї. Багато інших спиралися на досвід своїх 

національних наукових товариств у разі потреби. Звичайно, оскільки роботи стають 

більш технічними, політичні експерти змушені співпрацювати з вченими, щоб 

зрозуміти наслідки наукових розробок, і як краще максимізувати їх переваги, з 

одночасною мінімізацією ризиків. Науковці також регулярно входять до складу 

національних делегацій на зустрічах по Конвенції в Женеві. 

25. Делегації також допомогли національним науковцям зробити свій внесок у роботу 

Конвенції. Наприклад, у 2014 році Канада підтримала команду (iGEM) з Калгарі.16 

Команда відвідала ЗЕ, виступила із заявою на неофіційній сесії,17 представила стендову 

доповідь, і її визнали як офіційний національний внесок у формальну сесію, 

присвячену розробкам науки і технологій. 

26. Ще донедавна Головуючі запрошували окремих вчених зі специфічним досвідом, 

взяти участь у роботі ЗЕ як гостей зустрічі (Вставка 11.2). Гості зустрічі можуть 

зробити презентацію на офіційних зустрічах, подати додаткові письмові ресурси, і 

задавати запитання, співпрацювати з іншими. ГІП відіграє важливу роль у виявленні 

потенційних гостей. Зазвичай оглядові конференції не запрошують гостей, однак, у 

2011 році Голова 7-ї Оглядової конференції запросив виступити з основною вступною 

промовою професора Індіру Натх з Індії для. За її рекомендації право на виступ надали 

переможниці міжнародного конкурсу есе молодих науковців з питань відповідальної 
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поведінки – Естер Нг із Сінгапуру (Вставка 11.3). 

Вставка 11.2: Країни, які представляли гості зустрічей 2008 року 

Бразилія  

Канада 

Китай 

Німеччина  

Індія  

Йорданія  

Філіппіни  

Польща 

Республіка Корея  

Сінгапур  

Швейцарія  

Сполучене Королівство 

Сполучені Штати Америки 

Вставка 11.3: Міжнародний конкурс есе молодих науковців18 

Напередодні Сьомої Оглядової конференції ГІП разом з урядами Нідерландів, 

Швейцарії та Сполученого Королівства, провела конкурс есе для випускників і 

студентів останніх курсів на тему відповідальної поведінки в галузі медико-

біологічних наук, і важливість безпеки захисту, а також ролі міжнародного 

співробітництва. 

Понад сорок статей зі всього світу успішно пройшли початковий відбір. Десять 

потрапили до кінцевого списку, зокрема з Африки, Північної та Південної Америки, 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи та Центральної і Південної Азії. П'ять 

були одібрані до фіналу членами ГІП, переможця визначив Голова Оглядової 

конференції. 

Есе, що перемогло, написала Естер Нг з Сінгапуру, яка вивчала геномну медицину і 

статистику в Оксфордському університеті у Великії Британії. Її есе «Біозахист – роль 

молодих вчених» вибороло скляну статуетку мікроба відомого скульптора Люка 

Джеррама та відшкодування всіх витрат поїздки до Женеви, щоб зачитати його на 

Оглядовій конференції. 

27. Наукові організації також можуть брати участь у роботі зустрічей як неурядові 

організації. Вони можуть спостерігати за публічною частиною зустрічей (тобто 

фактично на всіх зустрічах між оглядовими конференціями 2003-2005-го років, 2007-

2010-го років і 2012-2015-го років) і виступати під час неформальних сесій, які 

традиційно готуються цими науковими організаціями. Документи, довідкова 

інформація та інші ресурси доводяться до відома офіційних делегацій ГІП через веб-

сайт Конвенції.19 

28. Починаючи з 2008 року, під час проведення ЗЕ стендові сесії відкриті для всіх 

учасників, зокрема для наукових організацій. Хоча стендові сесії є звичайним заходом 

під час науково-технічних зустрічей, вони не є стандартним елементом міжнародних 
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політичних процесів. Крім того, кількість кімнат для проведення офіційних заходів, 

паралельних заходів та брифінгів за сніданком і в обід під час офіційних засідань 

обмежена. Багато з цих заходів організовуються вченими або з їх участю. Наукові 

установи, такі як Національні академії наук, також проводять попередні зустрічі 

відповідно до офіційного розкладу і виїзні наради, орієнтовані на технічних експертів і 

політичних діячів. 

29. Нарешті, ГІП приймає магістрів-стажерів. Вони багато в чому допомагають Групі, 

знайомляться з її роботою. Хоча багато з колишніх стажистів мають досвід роботи у 

сфері роззброєння або наукової політики, не багато з них приєднаються до Групи. Вони 

мали чудову можливість, скористатися своїми науковими знаннями і допомогти 

побудові мостів між наукою і захистом. 

Еволюція Групи імплементаційної підтримки Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї  

30. Інституційна підтримка Конвенції значно змінилася з моменту набуття чинності. 

Вона продовжує розвиватися. У перші ж дні свого існування Конвенції 

обслуговувалася Організацією Об'єднаних Націй, і адміністративна підтримка 

зустрічей була надана безпосередньо Управлінням ООН з питань роззброєння. Для 

організації поїздок її співробітників на зустріч використовувалися кошти Конвенції. 

31. У 1990-ті роки Конвенція мала своїх власних самовідданих працівників. Голова 

спеціальної групи (СГ), посол Тібор Тот з Угорщини (див. Главу 6), попросив і отримав 

помічника; до завершення роботи СГ, заснували другу посаду з частковою зайнятістю. 

Обидві посади в основмому підтримували Голову під час спостережень за 

переговорами на укладання Протоколу до Конвенції, що має обов'язкову юридичну 

силу. 

32. Щоб допомогти з підготовкою до 5-ї Оглядової конференції, був найнятий 

додатковий співробітник для вирішення питань Конвенції всередині Організації 

Об'єднаних Націй. Цей новий співробітник мав стати секретарем 5-ї Оглядової 

конференції. Також до команди залучили двох додаткових неоплачуваних помічників. 

33. 5-та Оглядова конференція, попри затримку на рік, з рештою домовилися про ГІП в 

рамках підготовки до чергової Оглядової конференції. Щоб підтримати зусилля 

держави-учасниці у цій праці, Організація Об'єднаних Націй виділила кошти, щоб 

найняти невеликий секретаріат для обслуговування зустрічей. Ця Група вивчала та 

публікувала довідково-інформаційні документи, і надавала основну та адміністративну 

підтримку щорічному Голові у вирішенні окремих елементів зміцнення виконання 

Конвенції. До команди увійшли три з половиною посади. 

34. Під час підготовки до 6-ї Оглядової конференції, багато держав-учасниць почали 

пропонувати призначити інституційну підтримку для Конвенції. Ідея набрала обертів і 

зрештою призвела до утворення ГІП. У своїх роздумах про 6-у Оглядову конференцію, її 

Голова, посол Пакистану Масуда Хана, описав створення групи як «історичну подію», 

відзначивши: 

Вподовж багатьох років, держави-учасниці обговорювали необхідність 

інституційної підтримки Конвенції. Зараз ми маємо підтримку, що грунтується не на 
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політичному аргументі, і не на думці, що «краще щось, ніж нічого», а на твердій 

основі позитивних і практичних внесків, які тимчасовий секретаріат зробив за 

останні три роки.20 

35. ГІП була створена як Група з трьох осіб, розміщена в женевському відділенні 

Організації Об'єднаних Націй з питань роззброєння. Вона мала (і має) включене 

«положення про закінчення терміну дії» – вона припинить своє існування на наступній 

Оглядовій конференції, якщо держави-учасниці не приймуть ніяких рішень. 

Початковий мандат Групи охоплював забезпечення (1) адміністративної підтримки: 

готувати документи, сприяти комунікації (зокрема з науковими організаціями), бути 

координаційним центром для обміну інформацією, підтримання рішень з 

імплементації, прийнятих державами-учасницями; (2) сприяння щорічному обміну 

інформацією: нагадувати державам-учасницям  брати участь і спрощувати таку участь, 

а також отримати, складати і поширювати дані та створювати он-лайн платформи, щоб 

реалізувати це.21 На 7-ій Оглядовій конференції були додані ще завдання: створити та 

адмініструвати бази даних прохань про допомогу і пропозицій допомоги; та підтримки 

імплементації інших рішень і рекомендацій 7-ої Оглядової конференції.22 

Заглядаючи у майбутнє 

36. Швидше за все, ГІП продовжить розвиватися. На наступній Оглядовій конференції 

в черговий раз буде проведено огляд функціонування Групи. Незалежно від результату, 

деякі структури підтримки будуть потрібні, і ГІП продемонструвала, що може 

працювати. 

37. Наступна Оглядова конференція може створити більш централізований процес 

огляду наукового прогресу. Звичайно, політична підтримка для ефективного процесу 

огляду існує. Напередодні 7-ої Оглядової конференції у робочому документі, 

представленому Індією стверджувалося, що «велика кількість держав-учасниць 

визначила необхідність структурованого та систематичного огляду наукових і 

технологічних розробок, які стосуються Конвенції».23 Такі погляди призвели до появи 

постійного пункту порядку денного ГІП у 2012-2015-у роках. 

38. Є ознаки того, що деякі країни думають над можливістю удосконалити ці 

домовленості. Наприклад, у грудні 2013 року Швейцарія представили робочий 

документ, зазначивши, що «досвід останніх двох років показав обмеженість поточного 

процесу.»24 

39. Деякі країни визначили, як такого огляду можна досягти. Наприклад, у робочому 

документі 2011 року, представленому Австралією, Японією та Новою Зеландією 

детально описано багатоетапний процес: (1) виявити суттєві розробки – завдання, що 

було запропоновано, найкраще підходило для міжнародних наукових організацій; (2) 

розглянути їх наслідки для Конвенції, які могли б бути виконані національними 

технічними експертами в рамках роботи ЗЕ; (3) будь-яке необхідне виконання 

наступних заходів або потрібних дій буде потім вирішуватися на ЗКУ.25 Попри 

здавалося б широку згоду про важливість цих трьох кроків, у питаннях, хто має 

виконувати роботу або, яка структура може бути найбільш відповідною, досягнуто 

було значно меншого консенсусу. 
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40. Та ж група держав-учасниць запропонувала створити Робочу групу з науки і 

технологій, яка буде забезпечувати цілісність ГІП; пропонувати механізм для 

структурованих оглядів; і, зокрема, виявляти потенційні наслідки шляхом взаємодії між 

вченими та політичними діячами, а також надаватиме міцну основу для п'ятирічних 

оглядів науки і технологій на оглядових конференціях. Пропонувалось, що така робоча 

група, також буде корисним інструментом для освіти – допомагатиме усвідомленню 

цілей Конвенції вченими, і ознайомлювати дипломатів та політичних діячів з 

актуальними наукою і технологіями. 

41. Були і більш недавні заклики до вивчення альтернатив. Швейцарський робочий 

документ для ЗДУ у 2013 році запропонував, щоб робоча група, що складається з 

експертів, призначених державами-учасницями, і відкрита для участі всіх держав-

учасниць, стала відповідною моделлю. Швейцарія заявила про свою готовність 

скликати процес, щоб «обмінятися думками і, якщо це можливо і доцільно, розробити 

спільний концептуальний документ, і представити його на 8-ій Оглядовій конференції 

у 2016 році, щоб отримати сильнішу КБТЗ, здатну адекватно розглядати актуальні 

розробки в сфері науки і технології.»26 

Висновок 

42. Огляди Конвенції, що стосуються науки і технологій, цілком можуть змінитися в 

найближчі роки. Різні моделі проведення оглядів, мають конкретні сильні і слабкі 

сторони: минулий досвід свідчить про те, що застосування моделей, обмежених 

внесками держав-учасниць, може призвести до відносно невеликої кількості 

доповідачів; проведення лише зовнішніх оглядів, розширює можливості для участі, але 

водночас загострює проблеми у визначенні наслідків; і використання з обох сторін, 

таких органів як ГІП, має різну залученість ресурсів і необхідність легітимності з боку 

обох спільнот. Визначення того, як процес розвивається, і як дана Конвенція зазнає 

впливу і думає про досягнення науки і технологій, повинно занепокоїти вчених. 

Сприяння цьому процесу і забезпечення того, щоб дана Конвенція мала ефективні 

інститути для того, щоб проводити науково обґрунтовану політику, це проблема, яка, 

безсумнівно, буде супроводжувати читача впродовж його кар'єри. 
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Глава 12: Програма біозахисту Федерального бюро 

розслідувань: вивчення залучення правоохоронних органів та 

просвітницької діяльності  

Фахівець ФБР з питань політики та програм Вільям Соу 

Основні цілі навчання: 

i.  Захист біологічного матеріалу, технологій і досвіду вимагає ресурсів 

національних урядів та прихильності медико-біологічної галузі для ефективної 

реалізації заходів запобігання. 

ii. Національні правоохоронні органи повинні охороняти дослідницькі і 

біотехнологічні розробки. Основне завдання заходів безпеки є запобігання 

незаконному придбанню нечесними суб'єктами і групами з екстремістською 

ідеологією. Ті ж заходи безпеки мають вторинні вигоди – вони сприяють 

зростанню національної економіки. 

iii. Розробка законодавства і механізмів регулювання вимагає включення всіх 

зацікавлених сторін. 

iv. Партнерство, що ґрунтується на довірі і розумінні, та встановлення надійного 

зв'язку між захистом та дослідницькими секторами, є суттєвими, і 

підтримуватимуть розвиток механізмів запобігання, що йдуть в ногу зі швидкістю 

і напрямом дослідницьких і біотехнологічних розробок. 

Вступ 

1. Сфера біологічних і медичних досліджень стрімко розвивається, про що свідчить 

темпи відкриттів медико-біологічних наук і біотехнологічних розробок. Культура 

відкритості, співпраці та обміну ідеями, матеріалами, знаннями, підтримки прогресу. 

Простота комунікації та обміну ідеями та інформацією в «Інтернеті речей», безумовно, 

сприяє швидкому зростанню. Однак, нечесні суб'єкти можуть використати науковців, 

співробітників та інститути, які проводять дослідження, для отримання їх власності, 

досвіду, та службової інформації через свою екстремальну ідеологію або економічну 

вигоду. Ці загрози можуть бути фізичними – атаки аутсайдерів або інсайдерів, або вони 

можуть бути пов'язаними з кібер-безпекою. Департаменти і відомства уряду 

Сполучених Штатів (УСШ) започаткували різноманітні програми для охорони медико-

біологічних наук від цих загроз. 

2. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) Сполучених Штатів Америки (США) є 

провідним Федеральним правоохоронним органом, що відповідає за попередження, 

виявлення, протидію актам тероризму з використанням хімічних, біологічних, 

радіологічних, ядерних і вибухових (ХБРЯВ) матеріалів та розслідування їх. Ця Глава 
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описує підхід і ресурси, що ФБР виділило для попередження; передбачувані і реальні 

проблеми; як Програма біозахисту Директорату зброї масового знищення (ЗМЗ) в ФБР 

доповнює інші ініціативи УСШ та нормативно-правову базу; уроки щодо запобігання 

незаконного придбання і використання біологічного матеріалу, технологій та досвіду. 

3. ФБР – це національний правоохоронний орган, який співпрацює з контрольними 

органами, але сам собою не є регулятивним. По суті, ФБР має власну точку зору на 

біозахист: виключно з точки зору захисту і залучає науку інакше. Працюючи з науково-

дослідним сектором на національному, регіональному та місцевому рівнях, ФБР 

підтримує розробки можливих і виконання чинних механізмів запобігання, щоб 

знизити вразливість систем біозахисту. До складу Директорату ЗМЗ входять науковці, 

аналітики і співробітники правоохоронних органів, які працюють пліч-о-пліч. Це 

унікальне поєднання дозволяє ФБР долати передбачувані і реальні проблеми, які 

еволюціонують разом зі швидким темпом розвитку досліджень і біотехнологій. Досвід 

у даній галузі знань створив успішну Програму біозахисту для національних 

організацій та міжнародних партнерів, що потребують спільну модель. Ще одна 

унікальна особливість ФБР – це посада Координатора зброї масового знищення, 

місцева контактна особа, що є каналом для локально доступних ресурсів й має 

можливості подати інформацію вищому керівництву та ділиться досвідом і пояснює 

сутність на місцевому рівні. Наявність Координатора програми ЗМЗ, по суті, дає 

можливість для всіх організацій, пов’язаних з медико-біологічними науками у США 

контактувати з ФБР, отримати підтримку та ресурси, щоб забезпечити захист 

біологічного матеріалу, технологій та досвіду і безпеку тих, хто бере участь у 

дослідженнях. 

Директорат зброї масового знищення Федерального бюро розслідувань 

4. Директорат зброї масового знищення (ДЗМЗ) ФБР (Рис. 12.1) був створений в липні 

2006 року, для попередження, виявлення, протидії, розслідування злочинів з 

використанням хімічних, біологічних, радіологічних, ядерних і вибухових (ХБРЯВ) 

матеріалів у межах США і проти американських інтересів за кордоном. Працівники з 

аналітичним, слідчим досвідом і досвідом у галузі знань ХБРЯВ, який існував у ФБР з 

1990-х років були об'єднані в новий відділ. Три секції Директорату ЗМЗ – Контрзаходи; 

Аналіз розвідувальних даних; Розслідування та операції працюють рука об руку для 

досягнення мети. Секція Контрзаходів складається з чотирьох підрозділів: кожен 

розробляє контрзаходи і пастки, щоб запобігти незаконному придбанню або 

зловживанню, залежно від способу дії: Підрозділ хімічних заходів протидії, Підрозділ 

радіологічних та ядерних заходів протидії, Підрозділ біологічних контрзаходів, 

Підрозділ інфраструктурних заходів протидії.  
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Рисунок 12.1: Печатка Директорату ЗМЗ ФБР  

5. Також Директорат ЗМЗ узгоджує роботу координаторів ЗМЗ. Координатор ЗМЗ 

(Табл. 12.1) є унікальним серед національних правоохоронних органів у глобальному 

масштабі. Спеціальні агенти ФБР повинні пройти навчання та мати слідчий досвід і 

досвід реагування, для того, щоб отримати сертифікати координаторів ЗМЗ. Для 

отримання серифікату, вони повинні проходити курси підвищення кваліфікації, щоб 

бути взмозі оцінювати розробки ХБРЯВ. Кожне з 56 регіональних відділень ФБР на 

всій території США мають програму ЗМЗ з принаймні одним координатором ЗМЗ. 

Вони є локальними контактними центрами ФБР з усіх питань, пов'язаних зі ЗМЗ, 

співпрацюють  з місцевими, державними, регіональними федеральними відомствами, 

такими як органи охорони громадського здоров'я, аварійно-рятувальні служби та інші 

правоохоронні органи. Два посольства США зараз мають Асистента аташе з 

юридичних питань (ААЮП) ЗМЗ, один у Тбілісі (Грузія), а інший в Сінгапурі. ААЮП 

ЗМЗ підтримують міжнародних партнерів у цих регіонах з усіх питань ЗМЗ. Третій 

ААЮП ЗМЗ має дислокуватися на Близькому Сході. 

Таблиця 12.1: Програма координатор ЗМЗ ФБР 

Координатори ЗМЗ ФБР 

Основні контактні особи на місцевому рівні 

1. Принаймні один координатор ЗМЗ у кожному з 56 регіональних відділень ФБР 

2. Контакт з державними і місцевими службами екстреного реагування у випадках 

виявлення загрози або інциденту зі ЗМЗ 

3. Взаємодія з федеральними й регіональними партнерами і державними та місцевими 

органами реагування 

4. Зв'язок з відомствами в межах їх юрисдикції (промисловість, наукові кола) 

5. Виступають ресурсом технічної інформації, поради та допомоги для штабу ФБР і 

Федерального уряду 

6. Підрозділ біологічних заходів протидії (ПБЗП) ФБР працює над розробкою 

механізмів запобігання, виявлення та протидії злочинам з використанням біологічного 

матеріалу. Співробітники також надають консультації під час розслідування можливого 

зловживання біологічним матеріалом. Діяльність для запобігання вимагає, щоб ПБЗП 

долучався до спільноти медико-біологічних наук – науково-дослідних, промислових та 

біотехнологічних секторів. 
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Розробка урегулювань, політик та директив 

7. Розробка законів, урегулювань та політик національними урядами часто відбувається 

у відповідь на подію, яка демонструє, що чинні механізми є недостатніми та не в змозі 

мінімізувати ризики або уразливість. 

8. Перша така подія відбулась у 1995 році, коли Ларрі Уейн Харріс, колишній 

мікробіолог, придбав Yersinia pestis, збудника чуми, в організації, що зберігає зразки 

культур. Харріс був також високопоставленим членом угрупування, яке пропагувало 

перевагу білих, та мав антиурядові погляди. Правохоронні органи зацікавилися 

Харрісомпісля того як він перекрутив мету купівлі для продавця. Його звинуватили за 

двома пунктами: шахрайство з використанням пошти і шахрайство з використанням 

електронних засобів комунікації.1 Перебуваючи на випробувальному терміні, згідно з 

повідомленнями інформатора, Харріс працював над розрбкою схеми біотероризму. 

Його знов заарештували у 1998 році, цього разу звинуватили за Розділом 18 Кодексу 

Сполучених Штатів 175 – розробка та накопичення запасів бактеріологічної зброї.2 

9. Федеральні положення про особливо небезпечні агенти (ПОА) Сполучених Штатів 

були розроблені у квітні 1997 року в результаті дій Харріса. Цей приклад дозволив 

уряду виявити вразливе місце – відсутність системи відстеження перевезень 

біологічних агентів і токсинів, які можуть негативно впливати на здоров'я людини, 

тварин або рослин. ПОА створили механізм нагляду за списком патогенів і токсинів, 

які визначаються як такі, що мають сильний вплив на здоров'я людей, тварин і рослин 

та економіку, якщо розповсюджуються випадково або навмисно. Цей список також 

відомий як Біологічні особливо небезпечні агенти і токсини (БОАТ). Два відомства 

наглядають над Федеральними програмами особливо небезпечних агентів Сполучених 

Штатів: Центр контролю і профілактиці захворювань (ЦКЗ) Департаменту охорони 

здоров'я і соціальних служб (ОЗСС) проводить контрольно-наглядові заходи для 

контролю над патогенами і токсинами, які негативно впливають на здоров'я людини; 

Сільськогосподарська служба особливо небезпечних агентів (СГОА) Міністерства 

сільського господарства Сполучених Штатів (МСГ США), що проводить контрольно-

наглядові заходи для контролю над патогенами і токсинами, які впливають на здоров'я 

тварин і рослин. Контроль за імпортом/експортом збудників, що викликають 

занепокоєння, знаходиться у компетенції Міністерства торгівлі. 

10. Друга подія, що суттєво змінила політику щодо біологічних агентів, які викликають 

занепокоєння – листи сибірки, відправлені поштою у жовтні 2001 року. У наслідок 

цього точка зору стосовно загрози в США, а також і в світовому масштабі, значно 

змінилась. Поправки ПОА 2003 року вимагають, щоб будь-який об'єкт або фізична 

особа, яка володіє, використовує, передає будь-який БОАТ, зареєструвалися у 

Федеральній програмі особливих агентів. Як частину процесу реєстрації ФБР 

проводить перевірку кримінальної бази даних, відому як Оцінка ризиків у сфері захисту 

(ОРСЗ), яка враховується ОЗСС або МСГ США до того, як об'єкт або фізична особа 

отримає доступ. 
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11. Регулятивний нагляд США над БОАТ у відповідь на дії Ларрі Уейна Харріса і листи 

з сибіркою значна частина наукової спільноти розглядала як надмірну реакцію. 

Наукове товариство вважало, що ці зміни вимагають значних витрат і суттєво 

впливають на дослідження.3
 
Дискусії про рівновагу між правом на недоторканність 

приватного життя, свободу проведення фундаментальних і прикладних досліджень та 

механізмами зміцнення й охорони національного захисту тривають і донині.4 

12. Під час дворічного перегляду у 2010 році, провели абсолютно інший та більш 

прозорий процес. Уряд Сполучених Штатів запровадив більш систематичний підхід для 

визначення того, які патогени та токсини слід розглядати як БОАТ (Табл. 12.2). 

Наукове товариство залучили з самого початку, і окремі учасники були частиною 

процесу перегляду. Дослідників та міжнародних експертів запросили виступати перед 

різноманітними робочими групами, їх зауваження та матеріали враховували під час 

обговорення процесу. Для того, щоб отримати додаткові відомості і матеріали був 

наданий час для громадського обговорення, як і для інших запропонованих змін 

положень або державної політики.5
 

Таблиця 12.2: Обґрунтована політика прийняття рішень 

Обґрунтовані рішення для розробки положень і політики можуть бути прийняті 

тільки тоді, коли ті, на кого спрямовані ці заходи, наприклад, наукове товариство, 

беруть участь і підтримують своїх урядових партнерів. 

Програма біозахисту Федерального бюро розслідувань  

13. Сьогодні наукове товариство краще сприймає та тісніше співпрацює з ФБР для того, 

щоб посилити біозахист. Однак, так було не завжди. Сприйняття і прийняття ФБР 

науковим товариством було, мабуть, найгіршим тоді, коли Директорат ЗМЗ виступив 

проти. Негативне сприйняття було викликане кількома заходами, і низка положень 

розглядалися як бар'єр, що унеможливлює проведення вченими досліджень. 

14. ФБР отримало завдання з’ясувати, хто надіслав спори сибірки поштою Сполучених 

Штатів. Справа, відома як «Amerithrax»,6 зосередилася на фізичних особах на території 

і за межами Сполучених Штатів, які мали доступ до Bacillus. Багато хто в наукових 

колах не вірив, а дехто і досі не вірить, що можливо один з їхніх колег, , скоїв цей 

злочин, у результаті чого п’ятеро осіб загинуло, закрили кілька об'єктів, тисячі людей 

приймали антибіотики, і більше мільярда американських доларів витрачено на 

дезінфекцію. Настрої проти ФБР посилились на початку розслідування «Amerithrax», 

коли з одного з головних суб'єктів зняли підозри лише після пильної уваги засобів 

масової інформації до нього, крім того, зазначалося, що це розслідування негативно 

позначилося на його професійній репутації.7
 

Ставлення до ФБР ще більше 

погіршилось, коли вчених, котрі довго працювали з БОАТ, змушували пройти ОРСЗ і 

зареєструватися у Федеральній програмі особливих агентів. 
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15. Дослідження8 (Табл. 12.3), яке оцінювало готовність наукових кіл та вчених вести 

діалог і взаємодіяти з правоохоронними органами показало, що: 

а. Члени наукового товариства відреагували аналогічно з представниками 

громадськості, коли їх запитали про те, що вони думають про ФБР; 

б. Відбулося значне падіння готовності вчених говорити з представниками 

правоохоронних органів, у порівнянні з іншими колегами-науковцями, широкою 

громадськістю, і навіть засобами масової інформації; і 

в. Тільки дуже малий відсоток вважає, що правоохоронні органи повинні 

контролювати наукові дослідження. 

Звіт порадив правоохоронним органам можливі шляхи поліпшення відносин з 

науковим товариством: 1. Зазначити цілі і мотиви на початку, 2. Підвищити рівень 

наукової грамотності, та 3. Бути менш ворожими і більш шанобливими. 

Таблиця 12.3: Як вчені розглядають законодавство 

“багато хто з наукового товариства погано думає про правоохоронні органи...дана 

суперечність – це серйозний виклик для правоохоронних органів, оскільки потрібно 

співпрацювати та консультуватися з науковцями для оцінки загрози, розслідування, 

збору розвідувальних даних та набору персоналу зі спеціальними  навичками.” 

16. Довелося долати наукові труднощі. Група біологічних заходів протидії взяла до 

уваги ці результати і рекомендації, і суттєво змінила свою просвітницьку діяльність та 

Програму біозахисту. Одним із перших кроків став набір талановитих осіб з науковим 

досвідом роботи. Іншими словами, ФБР найняли більше людей, які можуть 

«розмовляти» – зрозуміти технічні аспекти під час спілкування з дослідниками і 

технологами. Другим кроком стала зміна сприйняття вчених шляхом передачі 

правильних думок, включаючи вигоду співпраці для обох спільнот. І, нарешті, спільно 

з вченими-практиками були розроблені механізми запобігання, з акцентом на захист 

науки (Рис. 12.2 і Табл. 12.4).  

Рисунок 12.2: Встановлення рівноваги між наукою і захистом 

 



 

185 

Таблиця 12.4: Основні принципи біозахисту ФБР 

Основні принципи зобов'язань біозахисту 

1. Існують різні місії, які є життєво важливими і сприяють національному захисту. 

2. Партнерські стосунки, що ґрунтуються тільки на основі взаємного розуміння і 

довіри. 

3. Вжито виправданих та ефективних заходів біозахисту, не перешкоджаючи 

науковому прогресу і інновації. 

4. Різний досвід і знання для розробки заходів мінімізації можливих злочинних діянь, 

які розвиваються зі спектром загроз, з досягненнями науки та інновацій. 

17. Науковий досвід роботи персоналу ПБЗП дає змогу оцінити необхідність 

проведення наукових досліджень і те, що зайві, надмірно обтяжливі вимоги можуть 

перешкоджати досягненням науки. Вони також визнають, що фундаментальні та 

прикладні дослідження підтримують та поліпшують національний захист шляхом 

розробки швидких діагностичних засобів на ранніх стадіях, заходів протидії і лікування 

та впровадження інноваційних біотехнологій. Наукові співробітники приємно 

здивувались, коли представники ФБР, з якими вони контактують, розуміють їхні 

потреби, цінують їх працю і вчені ступені в галузі медико-біологічних наук (магістр 

і/або доктор філософії).  

18. Інша перевага залучення вчених до роботи в правоохоронних органах, таких як ФБР 

– можливість побачити світ з іншого боку. Є особи і групи, які хочуть скоїти жахливі 

злочини під впливом екстремальної ідеології. Багатьох вчених убезпечили від цих 

загроз, тому що уряди готові запобігати і перешкоджати таким діям. Їхнє сприйняття і 

усвідомлення загрози, як таке, відрізняється від сприйняття і усвідомлення тих, хто 

відповідає за національну охорону і захист. Перевага полягає в тому, що вони можуть 

спрямувати увагу і зусилля на інші соціальні пріоритети, такі як наукові дослідження. 

Програма біозахисту ПБЗП сприяє усвідомленню загрози науковою спільнотою для 

підвищення охорони дослідників і досліджень (Табл. 12.5).  

Таблиця 12.5: Початкові зобов'язання біохисту 

Кілька рівнів зобов’язань біозахисту 

Правоохоронні органи та служби безпеки можуть почати обговорення біозахисту, 

залучивши наукові організації національного рівня під час їхніх щорічних 

зустрічей. Ідеї біозахисту можна широко транслювати, а окремі члени можуть 

поширити отриману інформацію в своїх установах, де, можливо, розмови 

продовжаться. 

Приклади наукових організацій на національному рівні включають: 

1. Національні академії наук 
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2. Національні/регіональні асоціацій біобезпеки  

3. Національні рецензовані наукові журнали 

4. Національні/регіональні асоціації університетів 

5. Національні/регіональні наукові асоціації 

19. Унікальне поєднання співробітників ФБР і наукової спільноти дозволяє зрозуміти 

відповідні ролі та обов'язки. Довіра, основана на змістовному діалозі та визнанні того, 

що кожна спільнота має свій власний цінний досвід і знання, часто призводить до 

розробки ефективних і реальних механізмів біозахисту. 

Сфера програми біозахисту ФБР  

Захист «агентів, що викликають занепокоєння» та інших матеріалів 

20. Зараз ЦКЗ і МСГ США наглядають за діяльністю з використання 65 патогенів та 

токсинів. Важається ці 65 агентів, як, значно вплинуть на здоров'я людей, тварин, 

рослин та економіку у випадку як ненавмисного так і зумисного розповсюдження. 

Установи зобов'язані не тільки декларувати те, що вони володіють, використовують або 

передають ці агенти, а також повідомляти Федеральну програму про крадіжки, втрати, 

або розповсюдження особливих агентів ФБР. Цим же установам загрожує більша 

небезпека як об’єктам, що цікавлять зловмисників через біологічний матеріал та досвід. 

Один з напрямків інформаційної діяльності ПБЗП орієнтований на такі зареєстровані 

об'єкти. Однак, є кілька причин, чому Програма біозахисту ФБР займається не тільки 

біологічними агентами зі Списку особливо небезпечних. По-перше, для того щоб 

завдати шкоди можна використати агент не зі списку; по-друге, список БОАТ 

переглядається кожні два роки, для того, щоб зібрати нові і емерджентні патогени, які 

були виявлені протягом цього проміжку часу і не потрапляли під регулятивний 

контроль. І, нарешті, досягнення в біології можуть мати непередбачені слабкі місця, 

якими наука і ті, хто займаються захистом, мають опікуватися спільно. 

Представники науки 

21. Програми придатності/надійності персоналу (ПНП) – це вимога США на основі 

поправок ПОА від жовтня 2012 року. Однак, ця вимога стосується тільки списку 

зареєстрованих: об'єктів та тих, хто має доступ рівня 1 БОАТ9 – патогенів, які були 

визначені як такі, що мають найвищий ступінь ризику для здоров'я людей, тварин і 

рослин та економіки, якщо розповсюджуються випадково або навмисно.  

22. Ведуться дебати з приводу ефективності ПНП, зокрема серед практиків медико-

біологічних наук з прибічниками і противниками необхідності таких програм. 

Прийняти ПНП складно.10 Існують два аспекти, що викликають занепокоєння. Перший 

аспект: вимога надати певну інформацію, що, як дехто вважає, призведе до подальшого 

зазіхання на право недоторканності приватного життя, а саме – кредитну історію і 

медичні дані, які не стосуються компетенції у лабораторних дослідженнях. Другий 

аспект, оскільки він не дуже добре сформульований, і стверджується, що він не має 
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емпіричних даних для підтвердження, – психологічний настрій особи, яку підозрюють 

у тому, що він/вона скоїть вчинок, який завдасть шкоди йому/їй і/або іншим. Цей 

останній фактор вимагає від організацій, які наймають працівника, зібрати дані про 

психічний стан, зрозуміти і проаналізувати ці дані, і тільки тоді зробити висновок, чи 

може особа зумисне скоїти вчинок, що завдасть шкоди йому/їй і/або іншим під час 

професійної діяльності в галузі наукових досліджень і розробок. Наукові інститути 

можуть не мати власних фахівців або ресурсів для проведення такого психологічного 

оцінювання. 

23. ЦКЗ за сприяння інших федеральних департаментів та відомств США опублікував 

відповідний посібник11 для перевірки персоналу до прийняття на роботу. 

Рекомендовані компоненти ґрунтуються на кращих практиках відділів кадрів, набутих 

у сфері захисту, і визначення технічних компетенції, необхідних для безпечного 

проведення досліджень. Важливо зазначити, що такі рекомендації та фактори, які слід 

враховувати, не є офіційною психологічною або психіатричною оцінкою: лише 

підготовлений і кваліфікований фахівець може зробити таке оцінювання. 

24. Придатність для прийняття на роботу є однією з двох складових всієї програми 

ПНП. Другий аспект – це постійна надійність. Впродовж усієї професійної діяльності 

особи багато стресових факторів можуть вплинути на її світогляд і думку про цінності 

життя. Такі фактори стресу можуть бути особистими або пов'язаними з роботою. 

Компонент постійної надійності, відповідно, є механізмом, який намагається виявити 

девіантні зміни у виконанні роботи і поведінці індивідів. Це загалом просто – 

відзначати і усвідомлювати поведінку співробітників і колег, зміни їх настрою, які 

могли б вплинути на безпечне і надійне функціонування інституту. Іншими 

елементами, які слід враховувати як частину постійної придатності, можуть бути 

вибіркові тести на наркотики, періодична перевірка фінансової інформації і 

кримінального минулого, анонімне само- і колегіальне звітування про девіантну 

поведінку, звітування про закордонні поїздки і контакти, дозвіл на доступ до медичної 

документації і ін. Найбільш важливим аспектом є те, що цей механізм існує для того, 

щоб підтримати і пом'якшити фактор(и) стресу, не залежно від досконалості 

компоненту постійної надійності. 

25. Два важливих інциденти доводять необхідність ПНП. 

Один з цих інцидентів – розсилка збудника сибірки поштою в США у 2001 році. Як 

згадувалося раніше, ці дії призвели до серйозних змін. Було встановлено, що Брюс 

Айвінс, який працював у науково-дослідному медичному інституті інфекційних 

хвороб армії США, вчинив цей акт біотероризму. Айвінс закінчив життя 

самогубством незадовго до пред'явлення йому обвинувачення та арешту 

співробітниками ФБР. Він працював на створенням вакцини проти сибірки. 

Розслідування «Amerithrax» з'ясувало, що він скоїв низку злочинів: злом, 

проникнення і крадіжку. Айвінс ходив на сеанси групової терапії, про які не знав 

його роботодавець. Колеги Айвінса спостерігали за його поведінкою і звітували про 

неї; деякі з цих звітів були зроблені задовго до розсилки сибірки поштою. 
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Другий значний інцидент – навмисна аварії літака рейсу 4U 9525 авіакомпанії 

Germanwings, спричинена другим пілотом Андреасом Лубіцом. Розслідування аварії 

24 березня 2015 року, в наслідок якої загинули близько 150 осіб – всі, хто був на 

борту, з`ясувало, що Лубіц страждав від важкої депресії, навіть під час підготовки 

пілотів у 2009 році, і лікувався від суїцидальних нахилів. 

Однак, головний мотив цих вчинків ніколи не буде відомий. Втім, озираючись на 

минулі події, можна припустити, що сильні заходи ПНП могли б запобігти смертям. 

Аналіз різних реальних випадків показав, що ПНП повинна проводитися не тільки для 

досліджень у галузі медико-біологічних наук, але також в області охорони 

громадського здоров'я та інших сферах (Табл. 12.6). 

Таблиця 12.6: Придатність для прийняття на роботу та програми надійності 

Накопичений досвід реальних випадків з програм надійності персоналу 

1 Перевірка освіти, трудового стажу та рекомендаційних листів могли б зберегти 

більше ніж 10,000 доларів США і місяці досліджень. 

2 Система звітності і перевірка виконання могли б зберегти місяці досліджень 

3 Зобов'язання сектора/спільноти могли б запобігти зараженню понад 40 людей 

гепатитом С особою, яка зловживала шкідливими речовинами 

4 Дії сектора/спільноти могли б запобігти 13 випадкам смерті та 29 випадкам 

травмування 

Додаткові випадки з практики дослідження можна знайти на 

http://www.aaas.org/sites/default/files/reports/AAAS-APLU-AAU-

FBI%20report%20on%20personnel%20security%20070114.pdf 

 Досягнення в галузі біотехнології 

26. Досягнення в галузі біотехнології демонструють випадки, коли розробники, 

політичні діячі і правоохоронці тісно взаємодіють для того, щоб захистити здоров'я і 

безпеку окремих осіб та суспільства в цілому. Розглядаючи як приклад еволюцію 

автомобіля, можна побачити багато точок перетину, в яких розробники, політичні діячі 

і правоохоронці працювали разом над вдосконаленням безпеки автомобілів, а також 

вимогали безпеки під час керування автомобілями в минулому столітті; розвитком 

правил дорожнього руху та безпеки; і міжнародними угодами, що вимагають більш 

високих стандартів контролю викидів у повітря від сучасних автомобілів на благо 

світового суспільства і для захисту навколишнього середовища.12 Як і у випадку 

автомобіля, правила, норми безпеки та вимоги до захисту мають першочергове 

значення, що розвивається разом з досягненнями науки та біотехнології, гарантуючи 

безпеку і захист осіб, суспільства і навколишнього середовища. 

27. Прикладом секторів, що разом працюють у науці, є розвиток синтетичної ДНК – в 

одному звіті визначено, що ринок глобальної синтетичної біології перевищить 38 млрд 

доларів США до 2020 року.13 Спільна риса індустрії синтетичної ДНК і автомобільної 

http://www.aaas.org/sites/default/files/reports/AAAS-APLU-AAU-FBI%20report%20on%20personnel%20security%20070114.pdf
http://www.aaas.org/sites/default/files/reports/AAAS-APLU-AAU-FBI%20report%20on%20personnel%20security%20070114.pdf
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промисловості – мала кількість або повна відсутність стандартів захисту на початку 

розвитку кожного сектору. Ненадійність захисту у технологіях синтетичної ДНК 

виявили, коли науковий кореспондент у Сполученому Королівстві придбав коротку 

послідовність ДНК збудника віспи Variola major.14,15 Всесвітня організація охорони 

здоров'я оголосила про ліквідацію віспи у травні 1980 року, після чого припинилася 

програма вакцинації проти віспи. Це означає, що більшість населення світу не має 

імунітету до віспи. Вірус віспи для проведення досліджень для покращення захисту 

зберігається тільки у двох науково-дослідних лабораторіях, де зберігають. Одне з таких 

сховищ знаходиться у ЦКЗ США, інше – у Державному науковому центрі вірусології і 

біотехнології «Вектор» (також відомий як «Вектор») у Росії. 

28. Синтез геному патогенів може звести нанівець захист самих патогенів. Тому, 

можливість придбати генетичний матеріал вірусу віспи «не вченими», які не працюють 

у справжніх лабораторіях, стала приголомшливим відкриттям як для промисловості, 

так і для тих, хто займається захистом. Органи охорони здоров'я, наукові спільноти і 

державні агенції захисту США, у співпраці з представниками індустрії синтетичної 

ДНК, вжили заходів для зменшення можливої вразливості системи безпеки. 

Результатом цієї діяльності став рекомендаційний, добровільний протокол перевірки,16 

який мінімізує недоліки системи захисту, однак забезпечує економічний успіх цієї 

галузі (Рис. 12.3). Якщо під час перевірки виявлено будь-яку невідповідність, компанія, 

що отримала таке замовлення, зв'язується зі своїм координатором ЗМЗ ФБР для того, 

щоб оцінити ситуацію і вжити відповідних заходів. Це приклад, що демонструє, як 

потреби науки і захисту можуть бути збалансовані на користь суспільства. 

Рисунок 12.3: Посібник з перевірки синтетичної ДНК  

Дослідження подвійного використання 

29. Держави-учасниці Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї повинні 

гарантувати за допомогою національних урядів, що їх наукові установи не проводять 

діяльності пов’язаної з програмою розробки наступальної біологічної зброї (Стаття 
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IV).17 У рамках КБТЗ існують положення, які дозволяють діяльність у профілактичних, 

захисних або інших мирних цілях. У той же час, світова наука має загальне розуміння 

цілісності дослідження, так само як етику, подібну до етики медичних працівників – 

«не нашкодь». Однак, початкова мета і легітимність практично будь-якого дослідження 

можуть бути змінені на зловмисні, і під час будь-якого дослідження можна отримати 

непередбачувані результати.  

Рисунок 12.4: ІКБ 

 

30. Комітети з біобезпеки установи (КБУ) (Рис. 12.4) у США є органами, 

передбаченими Національними інститутами здоров'я (НІЗ) ОЗСС, що повинні 

створюватися в установах, які проводять дослідження рекомбінантних ДНК. КБУ 

розглядають проекти з точки зору наслідків для здоров'я, безпеки та навколишнього 

середовища, і недавно взяли на себе додаткові обов'язки розглядати дослідження з 

точки зору можливості подвійного використання та інших аспектів захисту. 

Просвітницька діяльність ФБР запровадила культуру захисту в багатьох установах 

США. Зараз установи розглядають дослідження впродовж усього життєвого циклу з 

точки зору наслідків для безпеки і захисту.  

31. Національна науково-консультативна Рада з біозахисту (ННКРБ),18 заснована НІЗ, 

продовжує розглядати проблему досліджень подвійного використання. ННКРБ дає 

більш вузьке визначення (Рис. 12.5) – дослідження, що викликають занепокоєння щодо 

подвійного використання, часто називають ДЗПВ. Визначення ДЗПВ, може 

розглядатися як навмисно відкрите для інтерпретацій. Перевага такого визначення у 

тому, що воно здатне розвиватися разом з науковими знаннями і досягнень. Такі фрази, 

як «ґрунтується на сучасному розумінні», «обґрунтовано передбачуваний» і «може 

бути безпосередньо неправильно використаним» у визначенні ДЗПВ забезпечують 

гнучкість і вміння інтерпретувати його будь-коли під час оцінки науково-дослідних 

пропозицій або проектів. 
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Рисунок 12.5: Визначення ДЗПВ ННКРБ 

32. Існують директиви для самого розгляду досліджень, але, знову ж таки, вони не є 

наказовими і дають гнучкість. Тривале партнерство науково-дослідних організацій і 

координаторів ЗМЗ ФБР означає, що підвищення рівня обізнаності з питань захисту, 

еволюціонує разом зі змінами спектру загроз, і тому передбачає більш повну оцінку 

ДЗПВ. 

33. Нещодавно у США була видана Стратегія про огляд ДЗПВ,19 яка є більш 

конкретною. Ця стратегія фокусується на дослідженнях, в яких використовуються деякі 

патогени у певних типах експериментів, що проводяться. Поштовхом для розробки цієї 

стратегії стала публікація двох наукових статей присвячених пташиному грипу (H5N1) 

Каваокою і Фаучіером. Ці не перші і не останні дослідження, що викликали суперечки, 

дискусії і занепокоєння з приводу безпеки і захисту окремих видів досліджень. 

34. Змістовна оцінка можливих наслідків наукових досліджень для захисту вимагає 

розуміння національних, регіональних та глобальних ризиків і загроз. Вона вимагає 

участі правоохоронних органів. Така комунікація, принаймні між двома секторами – 

науковцями та правоохоронними органами – може бути непростою, якщо учасники 

зустрічаються вперше. Фактори, що визначають дослідження, зокрема складність, 

невизначеність результату та технічні терміни можуть зробити діалог складним для 

представників національних правоохоронних органів та служб безпеки. Навпаки, певна 

інформація, що стосуються ризиків та загроз національному захисту, особливо 

стосовно розвідки, не може відкрито обговорюватися або розголошуватися. Отже, 

співпраця на ранньому етапі за ініціативою будь-якої сторони може звести до мінімуму 

потенційний вплив на дослідження і захист. 
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Встановлення контакту з ученими: Міжнародний конкурс генно-інженерних 

машин 

35. Міжнародний конкурс генно-інженерних машин (iGEM) (Рис. 12.6) є прикладом 

швидкого прогресу і доступу до досліджень та розвитку біотехнологій. iGEM почався 

як літній курс у Массачусетському технологічному інституті, мета якого – побачити, чи 

можуть інженерні принципи легко застосовуватися у молекулярній біології. Тобто, чи 

можна перемістити та впорядкувати гени і послідовності ДНК з відомими функціями 

таким чином, щоб змінити, поліпшити, або створити нові біологічні функцій або 

системи. Цей підхід міг би бути тотожній дизайну електронної схеми з використанням 

електронні деталі з відомими функціями. Щороку iGEM розширювався майже 

експоненціального і у 2014 році понад 200 команд, що представляють майже кожний 

континент взяли участь у тижневому змаганні. Дивовижними особливостями цього 

конкурсу є команди, які складаються зі студентів університету та радника від 

факультету і відсутність грошової винагороди для переможців. Зараз також беруть 

участь доуніверситетські команди та команди біологів-аматорів (див. Рис. 12.7 і Табл. 

12.7). 

Рисунок 12.6: iGEM у 2014 році 

 

Таблиця 12.7: Біологія «зроби сам»/біологія для аматорів 

Хто такі «зроби сам» біологи/ біологи-аматори? Що вони роблять? 

«DIYbio.org була заснована у 2008 році для створення енергійної, продуктивної і 

безпечної спільноти біологів-аматорів. Центральним елементом нашої мети є 

переконання, що біотехнологія та формування більш чіткого уявлення громадськості 

про неї може бути корисною кожному» http://diybio.org/ 

Особи, які вважають себе аматорами або  біологами-«зроби сам» з усіх верств 

суспільства і будь-якого віку, займаються науковою діяльністю у нетрадиційних 

умовах. Вони можуть бути дійсно недосвідченими, сиконуючи прості експерименти у 

своїх помешканнях і використовуючи повсякденні речі або обладнання, яке вони 

купили через Інтернет. З іншого боку, вони можуть бути вченими з традиційною 

http://diybio.org/
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підготовкою, які хочуть відстоювати власні наукові інтереси не на робочому місці в 

краще обладнаних приміщеннях. Крім того, це можуть бути більш технічно орієнтовані 

особи, які розробляючи інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

підтримують наукові дослідження. 

Рисунок 12.7: Біологія «зроби сам» 

 

36. Конкурс iGEM також показує як просвітницька діяльність і обізнаність на ранніх 

етапах кар'єри вченого можуть бути дуже ефективними. ФБР, враховуючи вільний 

доступ і швидкість досягнень, співпрацює з Фондом iGEM з 2009 року (Рис. 12.8). Це 

демонструє підхід «знизу вверх». Взаємодія ФБР і Фонду iGEM почалася з включення 

питань, пов’язаних з підвищенням рівня захисту/обізнаності. З тих пір, у змаганнях 

брали участь команди, проекти яких були орієнтовані на покращення захисту (Табл. 

12.8). 

Рисунок 12.8: Просвітницька діяльність ФБР на iGEM у 2014 році Джайнт 

Джимбори  
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Таблиця 12.8: Проекти iGEM, що пов’язані з захистом 

Проект пекінської команди iGEM 2009 року – Людська практика 

«Оскільки біохакери є далеко не головними дослідниками, їм приділяється 

недостатньо соціальної уваги. Однак відповідне законодавство найближчим часом ще 

тільки буде розроблятися для того, щоб запобігти потенційній небезпеці, оскільки 

результат нашого опитування показує, що за наявності коштів, можна придбати 

обладнаяння і реактиви для експериментів. Стати новітнім способом залучення 

широких мас або полегшеним спосібом отримання біохімічної зброї? Як використати 

цю палицю з двома кінцями, аби рішення було за нами.» 

Проект команди iGEM Вірджинського політехнічного інституту 2010 року 

«Програмне забезпечення GenoTHREAT розробляється відповідно до інструкцій 

уряду і, наскільки нам відомо, це перше виконання процедури скринінгу 

послідовностей, описане у посібнику. Хоча характеристика програмного забезпечення 

пояснює і сильні, і слабкі сторони, GenoTHREAT виявляється прийнятним 

інструментом для скринінгу послідовностей.» 

Проект команди Університету Летбриджа iGEM 2013 року – Людська практика 

«Нашою метою було дослідити можливість компаній, що займаються синтезом ДНК, 

виявляти небезпечні послідовності в їхніх процедурах скринінгу за умов зсуву рамки 

зчитування.» 

Висновки 

37. У цій Главі описано діяльність ФБР спрямовану на залучення наукової спільноти. 

Захист науки є національним інтересом і вимагає зусиль як з боку дослідників, так і 

правоохоронних органів та служб безпеки. Існують аспекти, які є винятковою 

відповідальністю окремих секторів. Однак, тепер існує все більше точок перетину, де 

співробітництво є життєво необхідним, особливо в той час, коли наука продовжує 

розвиватися і глобальний спектр загроз змінюється. Окремі особи, групи та організації 

можуть змінити ситуацію. Можливо, зробити перший крок страшно, але будь-які 

зусилля – це краще, ніж їх відсутність, і обидва сектори намагаються досягти загальної 

мети. Вона починається з розмови. Довіру і розуміння можна побудувати на її основі. 

Посилання
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Глава 13: Мультісекторальна координація готовності 

біозахисту: приклад Інтерполу 

Гай П. Колліер 

Основні цілі навчання: 

i. Забезпечити розуміння роботи Інтерполу та його Програми запобігання 

біотероризму; 

ii. Визначити елементи біозахисту, де правоохоронні органи можуть відігравати 

ключову роль; 

iii. Підкреслити виняткову важливість мультисекторального підходу та ефективної 

комунікації; 

iv. Виявити майбутні загрози та основні принципи біозахисту. 

Вступ 

1. Ця Глава зосереджена на методологіях, що використовуються для того, щоб 

ознайомити правоохоронні органи з проблемами, з якими вони стикаються під час 

розробки стратегій і політики запобігання біотероризму. Для деяких держав-учасниць 

це може означати вдосконалення уже створених стратегій і політик. Для інших – це 

початкова точка і нові закони та нормативні акти ще тільки треба розробити, щоб 

підтримувати їхні цілі і завдання. 

Роль Інтерполу в інформуванні правоохоронних органів 

2. З 2005 року Інтерпол має прогресивну Програму запобігання біотероризму, основна 

мета якої – допомога всім 190 країнам-членам сформувати уявлення про загрози і 

ризики, пов'язані з біологічним матеріалом, що використовується як зброя. Це не 

включає накопичення біологічної зброї країнами.1 

3. Програму створили через напади із застосування сибірки в США восени 2001 року. 

Вона доповнює глобальні зусилля для зменшення загрози використання терористами 

«зброї масового знищення». Щоб зрозуміти в повній мірі розвиток цієї програми, в 

першу чергу важливо зрозуміти роль Інтерполу, і як вона взаємодіє зі своїми країнами-

членами. 

4. Міжнародна організація кримінальної поліції, більш відома як Інтерпол, це 

найбільша у світі Міжнародна організація поліції, до якої входять 190 країн. Його роль 

– створити можливості для поліції всього світу працювати разом, щоб зробити світ 

більш безпечним і гарантувати, що правоохоронні органи всього світу мають доступ до 

інструментів і служб, необхідних для ефективного виконання своєї роботи. Інтерпол 

також має можливості проводити спеціальну підготовку, підтримувати розслідування, а 

також надавати відповідні дані та захищені канали зв'язку в країнах, що входять до 

його складу. 
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5. Ця комбінована структура допомагає поліції на місцях зрозуміти тенденції 

злочинності, аналізувати інформацію, проводити операції та, з рештою, притягнути до 

відповідальності якомога більше злочинців. Її мета – полегшити міжнародне 

співробітництво поліції, навіть якщо нема дипломатичних відносин між конкретними 

країнами. Вживаються заходи в межах чинного законодавства різних країн і в дусі 

Загальної декларації прав людини. Конституція Інтерполу забороняє «будь-яке 

втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового 

характеру». 

Правова база2 

6. Для того, щоб ефективно виконувати свою транскордонну діяльність, Інтерпол 

функціонує в рамках міжнародного права. Організація Об'єднаних Націй визнала його 

міжнародною організацією. Конституція Інтерполу – це міжнародна угода, яка 

підтверджує, що країни, уряди яких приймали її в 1956 році, є її членами; вона також 

передбачає процедуру подання заявки на приєднання до Інтерполу для країн, що не були 

членами у 1956 році. 

7. Як основний правовий документ Інтерполу, Конституція визначає його цілі і 

завдання. Вона встановлює мандат організації для забезпечення максимально широкого 

співробітництва між усіма органами кримінальної поліції, і для припинення порушень 

кримінального законодавства в межах кордонів держав-учасниць . 

8. Конституція визначає структуру організації, визначає роль кожного органу 

Інтерполу, забезпечує бюджет і відносини з іншими організаціями. Зокрема, 

Конституція встановлює, що міжнародне співробітництво поліції повинно проводитися 

в дусі Загальної декларації прав людини. Така прихильність до прав людини 

виражається у співпраці організації з міжнародними судами і трибуналами, а також у 

ретельній обробці персональних даних. 

Мета і завдання3 

9. Основна мета діяльності Інтерполу полягає в тому, що кожен співробітник 

правоохоронних органів матиме можливість через Інтерпол безпечно спілкуватися, 

обмінюватися життєво важливою для поліції інформацією і мати до неї доступ, коли та 

де це необхідно, гарантуватиме безпеку громадян світу. Пошук і просування 

інноваційних і передових вирішень глобальних проблем охорони громадського порядку 

і безпеки є одним з аспектів діяльності. 

Стратегічні пріоритети4 

10. Як і всі великі установи, Інтерпол, як і раніше, орієнтується на свої стратегічні 

пріоритети, для того, щоб визначити спрямованість організації та зробити стратегічний 

план доступним для держав-учасниць . Існує чотири ключові пріоритети: 

i. Надійна глобальна інформаційна поліцейська система – Інтерпол створив і 

розгорнув надійну глобальну інформаційну систему, яка поєднує всі 190 

Національні центральні бюро5 (НЦБ) з іншими уповноваженими 

правоохоронними органами та стратегічними партнерами, що робить можливим 
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миттєвий доступ, запит та представлення життєво важливих даних. 

ii. Цілодобова підтримка діяльності поліції та правоохоронних органів для того, щоб 

забезпечити постійну підтримку і широкий спектр оперативної допомоги своїм 

країнам-членам, зокрема у реагуванні на надзвичайні та кризові ситуації. Інтерпол 

прагне до подальшого зменшення часу реагування, послідовного виконання та 

комплексного характеру реагування. Завдання та діяльність зосереджені на 

підтримці та розвитку потенціалу НЦБ; послугах, наданих Командним та 

Координаційним центрами; розробці нової слідчої експертизи; і розгортанні 

команд для реагування на інциденти, проблеми безпеки на важливих заходах, та 

навстановленні жертв стихій. 

iii. Інновації, зміцнення потенціалу та дослідження – Інтерпол докладає зусиль для 

зміцнення інструментів і послуг, які він надає в області підготовки співробітників 

правоохоронних органів, і підвищення стандартів міжнародної охорони 

правопорядку та інфраструктур захисту, з одночасним високим рівнем підготовки 

та технічної допомоги, спираючись на правоохоронні досвід і ресурси. 

iv. Допомога у виявленні злочинів і злочинців для того, щоб забезпечити високу 

якість послуг бази даних, аналітичних можливостей та інші інноваційних 

інструментів допомоги у запобіганні злочинам, а також допомоги у встановленні, 

виявленні місцеперебування та арешту осіб, що переховуються від правосуддя та 

транскордонних злочинців. Метою є подальше вдосконалення кримінально-

інформаційних баз даних і підтримка їх об'єднання з аналітичними/оперативно-

розшуковими методами і механізмами. 

Роль Інтерполу в інформуванні правоохоронних органів 

11. Стратегічний Пріоритет 3 посилається на «зміцнення потенціалу». Це в першу чергу 

стосується ознайомлення співробітників правоохоронних органів з сучасними 

найкращими практиками широкого спектру предметів, що стосується їхньої діяльності. 

За останні роки методи, що використовуються Інтерполом для навчання 

правоохоронних органів, вдосконалилися. 

12. Лекцій в аудиторії тепер поєднуються з більш динамічним підходом, в якому 

проведення теоретичних занять, практика і вправи в польових умовах, повинні стати 

стандартним елементом підготовки кадрів для боротьби зі всіма видами злочинної 

діяльності. Цьому сприяють посібники та довідковий матеріал у друкованому вигляді 

та он-лайн навчання пакетів. 

13. Під час підготовки у таких областях, як біологічний тероризм, Інтерполу важливо 

співпрацювати з іншими ключовими організаціями. Інтерпол має допомагати своїм 190 

державам-учасницям, тому він часто залучає інші організації, відповідної спеціалізації. 

У даному випадку охорона громадського здоров'я і наукові кола тісно взаємодіють з 

правоохоронними органами. 

Біозахист у мінливому світі 

14. У рамках Інтерполу Програма запобігання біотероризму знаходиться в складі 

підуправління хімічних, біологічних, радіологічних, ядерних і вибухових речовин, яке є 
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одним з підрозділів Директорату боротьби з тероризмом і захисту морського 

судноплавства. 

15. Можливість протиправних дій з використанням біологічних матеріалів все більше 

турбує правоохоронні органи, уряди і державних чиновників системи охорони здоров'я 

у всьому світі. Їх вважають зброєю масового знищення і якы, як ми переконалися, в 

результаті навмисних дій, а також природних явищ, можуть викликати панічний страх, 

значні людські втрати та економічні збитки. 

16. Такі біологічні матеріали, як бактерії, віруси і токсини, знаходяться в 

навколишньому середовищі і, за наявності відповідних знань, вони дешевші й простіші 

у виготовленні, обробці і перевезенні, ніж ядерні або хімічні матеріали. Їх важко 

виявити, а симптоми контакту з ними можуть не з'являтися протягом декількох днів 

або, можливо, тижнів. Як тільки встановлено спалах інфекційного захворювання, воно 

може тиснути на найсучасніші інфраструктури охорони здоров'я у світі, і в найгіршому 

випадку, може призвести до колапсу суспільства і громадських заворушень. 

17. Хоча відсутні випадки використання біологічних матеріалів як зброї, кількість 

подібних інцидентів останнім часом збільшилася.6 Навіть обман може бути ефективним 

способом налякати населення. Оскільки наукові методи і відкриття стрімко 

розвиватися, нам необхідно розглянути не тільки загрози, з якими ми зараз стикаємося, 

а й ті, які можуть виникнути в майбутньому. 

18. До кінця 1990-х років Інтерпол розробив декілька галузей компетенції, але події 11 

вересня 2001 року мали найбільший вплив на Організацію за її відносно коротку 

історію. Створюючи нові структури командування і зв'язку та розробляючи більш повні 

бази даних, які можуть зосередитися на більш широкому колі питань, Інтерпол залучав 

джерела фінансування, які були зацікавлені в зниженні загрози для суспільства. 

19. У 2004 році Фонд Джозефа Слоуна, що знаходиться в США, зобов'язався 

фінансувати «Програму запобігання біотероризму» Інтерполу. Найняли керівника 

програми, а до правоохоронних органів звернулися з проханням допомогти в розробці 

стратегічного плану і проведення глобальної конференції. Перша Глобальна 

конференція із запобігання біотероризму відбулася в березні 2005 року в Ліоні, 

(Франція), і привернула увагу значної аудиторії провідних борців зі злочинністю у 

всьому світі. Ця конференція задала тон заходам реагування Інтерполу для допомоги 

його державам-учасницям  у зниженні загрози використання терористами (або іншими 

групами) небезпечних патогенів і токсинів як зброї. 

20. Завдання, що стояло перед Інтерполом, полягало у виконані цієї роботи в межах 

його правової бази і Конституції. Спочатку зібрали групу експертів з країн, чиї 

правоохоронні органи мали такий досвід у межах своїх власних правоохоронних 

органів. Перша зустріч експертів відбулася у 2006 році, на ній були представники 

Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства, Австралії та Канади. Також 

взяли участь інші неурядові експерти, що представляли Центр по контролю за 

захворюваннями США (ЦКЗ) і Інститут Роберта Коха (ІРК), Німеччина. 

21. Найбільш значущим підсумком першої зустрічі стало визнання того, що 

правоохоронні органи не можуть реагувати на загрози біологічного тероризму 

самостійно, тому інші відомства у кожній країні будуть мати життєво важливе 
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значення. У першу чергу це система охорони громадського здоров'я. 

22. І хоча початкові програми підготовки та довідкові документи зосереджені на 

заходах реагування на біологічні інциденти і судове відновлення доказів для допомоги 

у виявленні і переслідуванні осіб, винних у вчиненні подібних заходів, виконання і 

розвиток програм заходів протидії також стали важливими. Оскільки можливі значні 

людські жертви, була розроблена стратегія для запобігання таких явищ за допомогою 

використання методів біозахисту. «Інструкція для попереднього планування і 

реагування на випадки біотероризму»7 зображена на Рисунку 13.1, вона залишається 

актуальною і на сьогодні. 

Рисунок 13.1: Інструкція для попереднього планування і реагування на випадки 

біотероризму 

 

Комплексні політики та практики для глобальної аудиторії 

23. Виходячи з попереднього досвіду зміцнення потенціалу та підготовки у сфері 

запобігання біотероризму, у 2013 році Інтерпол використав новий механізм 

професійної підготовки з біозахисту. Він включатиме регіональний багато 

секторальний підхід, коли правоохоронні органи будуть працювати разом з ключовими 

органами, що будуть залучені до реагування на біологічний інцидент. Якби Інтерпол 

збирався продемонструвати цінність багато секторального співробітництва, найкращим 

прикладом, який вони могли б навести, стала б розробка нових програм у співпраці з 

ключовими міжнародними або неурядовими організаціями. 

24. У березні 2013 року засідання (також у Ліоні) об'єднало Міжнародну федерацію 

асоціацій біобезпеки (МФАЗ) і Єдину організацію регіонального епідеміологічного 

нагляду за хворобами (ЄОРЕНХ). Інтерпол зіграв роль експерта з біозахисту, МФАЗ 

засвідчував актуальність біобезпеки, і ООРЕНХ підкреслив виняткову важливість 

епідеміологічного нагляду за хворобами. Інші міжнародні організації, такі як Всесвітня 

організація охорони здоров'я і Всесвітня організація охорони здоров'я тварин, разом з 

визнаними національними експертними організаціями, такими як Федеральне бюро 
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розслідувань (США) і Національні лабораторії Сандії (США) надали консультації. 

Операція S³oMMET 

25. Результатом цих двох зустрічей з планування стало створення того, що зараз відоме як 

операція S³oMMET. Назва уособлює основну мету проекту – безпечний, надійний нагляд 

за мікробіологічним матеріалом та новітніми технологіями. Проект матиме формат серії 

регіональних семінарів, які об'єднають разом співробітників правоохоронних органів, 

експертів з біологічної безпеки, представників наукових кіл та органів охорони 

громадського здоров'я із зазначених країн у пріоритетних регіонах світу. Основними 

завданнями проекту буде: 

i. Асамблея міжвідомчих представників для спільної роботи з забезпечення захисту 

біонаук від шкідливої діяльності; 

ii. Надання країнам-членам Інтерполу форуму для того, щоб піднімати питання, що 

викликають занепокоєння, і обговорити підтримку, яка їм необхідна для 

поліпшення безпеки, захисту і нагляду у галузі біонаук і нових технологій; 

iii. Забезпечення постійної підтримки і керівництва в цільових регіонах та окремих 

країнах стосовно захисту біонаук; 

iv. Розширення можливостей цільових регіонів для формування тісних зав’язків і 

більш тісної співпраці в майбутньому; 

v. Розробка і виконання всеосяжної Програми оцінювання системи; 

vi. Оцінка можливостей країни підтримати зниження майбутніх ризиків і виявити 

слабкі місця, щоб надати допомогу; 

vii. Закласти основу для майбутньої роботи, а саме: додатково оцінити потреби у 

підготовці до операції S³oMMET Фаза 2. 

26. Під час цього дослідження багато країн підтвердили необхідність постійної підтримки. 

Одного семінару, що ґрунтується на навчальному посібнику, не достатньо. Пілотна 

діяльність для операції S3oMMET буде зосереджуватися на Близькому Сході і в Південно-

Східній Азії. Ці два регіони можуть розглядатися як дуже відмінні один від одного, але в 

обох останнім часом з’явилися нові особливо небезпечні хвороби. З точки зору 

епідеміологічного контролю за хворобами, це був важливий фактор. Як регіони впоралися 

з визначенням та повідомленням про нові хвороби? Наскільки ефективними були їхні 

систем? Який досвід вони отримали? Спостереження на першому етапі 

забезпечуватимуть дані, що будуть повідомляти про структуру і зміст майбутніх етапів, 

які будуть специфічними для кожної країни. 

Планування та розробка 

27. Було запрошено Зовнішніх експертів з ключових організацій-партнерів для участі у 

підготовчій зустрічі в Генеральному Секретаріаті Інтерполу в Ліоні (Франція). Мета 

зустрічі – розробка навчального плану і стратегії участі, та виявлення і визначення 

пріоритетними відповідних країн і регіонів. У зустрічі взяли участь два співробітники 

Інтерполу і чотири зовнішніх координатори від Національних лабораторій Сандії, 

Альбукерке, США; Єдиної організації регіонального епідеміологічного нагляду за 

хворобами (ООРЕНХ); Міжнародної федерації асоціацій біобезпеки (МФАЗ); і 

Департаменту центру охорони громадського здоров'я Австралії. Величезний внесок у 
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цей процес зробило Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США. 

28. Країни та міста, що приймають заходи, були відібрані і підтвердженні. Для першої 

сесії, трьом країнам Близького Сходу повідомили про програму і запросили до участі. 

Для другої сесії повідомили і запросили десять країн Південно-Східної Азії. Різна 

структура двох семінарів дасть цінні дані про найкращий формат, який буде 

використано для майбутніх семінарів. Відбір учасників здійснювали залучені країни-

учасницї відповідно визначених критеріїв, наданих Інтерполом. Це зроблено для того, 

щоб збільшити кількість учасників семінару, які вже мали деякі знання в даній сфері, 

могли оцінити свої національні можливості та вплинути на зміни у власній країні. 

Відбір 

29. Національні центральні бюро Інтерполу8 попросили зареєструвати 8 (на Близькому 

Сході) або 6 (у Південно-Східній Азії) учасників високого рівня, які спеціалізуються на 

питаннях, пов'язаних з біотероризмом, бажано від різних органів. 

30. Заклик до оголошення про початок висунення кандидатур передбачало включення 

до учасників кваліфікованих: 

Провідних співробітників поліції; 

Посадових осіб органів охорони здоров’я; 

Представників спільноти біозахисту та біобезпеки; 

Членів вченої та/або наукової спільноти. 

31. Завдяки регіональній специфіці адміністративної практики на Близькому Сході, 

Інтерпол повинен був дати залученим країнам певну свободу дій у підборі учасників, 

щоб забезпечити участь всіх трьох країн. Підрозділ із запобігання біотероризму 

Інтерполу вирішив запросити осіб з цих країн як спостерігачів для забезпечення 

плідного поєднання учасників і для залучення стратегічних діячів відповідальних 

органів. У Південно-Східній Азії організатори змогли запропонувати учасникам НЦБ, і 

таким чином гарантувати, що передбачене міжвідомче поєднання учасників буде 

реалізоване (таблиці 13.1 і 13.2). З поваги до країн, що приймають заходи і відповідно 

до великого інтересу, проявленого з боку місцевих адміністрацій, додаткові учасники 

від країн, що приймають заходи, взяли участь у відповідних семінарах за згоди 

Канадського Департаменту закордонних справ, міжнародної торгівлі і розвитку (який 

фінансував захід). 

32. Підрозділ Інтерполу із запобігання біотероризму вже мав деякий досвід роботи на 

Близькому Сході, і мав у своєму розпорядженні корисні контакти необхідні для 

надання організації семінару. Чого не можна сказати про Південно-Східну Азію, де 

було прийнято рішення про проведення короткого візиту до країни, що приймає, для 

налагодження зв’язків, щоб гарантувати, що учасники були відповідні. Цей попередній 

візит виявився дуже цінним, і призвів до змін логістики, що, у свою чергу, збільшило 

ефективність заходу. 

Зміст семінару 

33. Порядок денний цих семінарів був розроблений на зустрічі з питань планування в 

жовтні 2013 року. Для максимальної користі семінару для делегатів розглядатимуться 
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три елементи. По-перше, «початкові збори» делегатів (на яких з ними будуть вести 

переговори, замість того, щоб вони брали участь в інтерактивному обміні досвідом) 

будуть короткими мінімізації кількості лекцій: делегати не будуть проходити тривалі 

періоди навчання з перекладом та переглядати слайди PowerPoint, написані іноземною 

мовою. 

34. Другий елемент описав трьох етапний сценарій заходів вирішення проблем, які 

потребували ефективного зв'язку між залученими групами, і, відповідно, нагальну 

необхідність міжсекторального підходу до біозахисту. Позитивний ефект використання 

даного методу навчання полягає в тому, що делегати від країн, які ніколи не 

зустрічалися раніше, могли тепер вільно взаємодіяти. Вони навчалися рідною мовою і 

отримували користь від досвіду, яким ділилися їхні колеги. Понад 70% делегатів, які 

взяли участь у перших двох семінарах заявили, що вони не зустрічалися зі своїми 

партнерами з інших ключових органів у межах своїх країн раніше. Таким чином, 

семінар став значним досягненням. Інтерпол часто використовує практичні навчання  

як один з найбільш ефективних інтерактивних методів навчання. Вони заохочують до 

спільної роботи, ефективної комунікації і спільної відповідальності, які мають 

вирішальне значення у кризових умовах. 

35. Основна мета, яка була запланована та погоджена зі спонсором, – Канадським 

Департаментом закордонних справ, міжнародної торгівлі і розвитку, – була досягнута. 

Під час програми, 124 учасників з 13 країн взяли участь в операції S³oMMET. 

Таблиця 13.1: Операція S
3
oMMET Інтерполу, Регіональний семінар на 

Близькому Сході 

Бенефіціари9 

КРАЇНА Біобезпека 
Правоохоронні 

органи 

Охорона 

здоров'я 
Разом 

Країна A 4 1 2 7 

Країна A (Спостерігачі) 1   1 

Приймаюча країна 4 23 8 38 

Країна Б 3 4  7 

Країна Б (Спостерігачі)   2 2 

Разом    55 

Таблиця 13.2: Операція S³oMMET Інтерполу, Регіональний семінар у Південно-

Східній Азії 

Бенефіціари10 

КРАЇНА Біобезпека 
Правоохоронні 

органи 

Охорона 

здоров'я 

Загальний 

підсумок 

Країна A 3 2 1 6 
Країна Б 2 2 1 5 

Країна В 2 2 2 6 

Країна Г 2 2 3 7 

Країна Ґ 2 2 1 5 

Країна Д 0 2 2 4 

Країна Е 2 2 2 6 
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Країна Є 3 2 0 5 

Країна Ж 3 2 3 8 

Приймаюча країна 3 11 3 17 

Загальний підсумок 22 29 19 69 

Аналіз недоліків 

36. Учасникам обох семінарів запропонували заповнити конфіденційну форму про 

чинні заходи біозахисту та конкретні потреби їх країн. Це дозволило Підрозділу 

Інтерполу із запобігання біотероризму отримати обґрунтовану точку зору на 

можливості біозахисту в двох регіонах. Ця інформація буде дуже корисною під час 

розробки подальших заходів з нарощування потенціалу держав-учасниць  для допомоги 

їм у ліквідації виявлених недоліків у області забезпечення захисту і значно підвищити 

рівень біозахисту. 

37. Дані, отримані під час сесії аналізу недоліків є конфіденційними. Країни надали ці 

дані, щоб допомогти в плануванні подальших дій для підвищення біобезпеки, 

біозахисту та епідеміологічного нагляду в межах власних країн. Оприлюднення такого 

матеріалу позначиться на їхньому національному захисті.  

38. Рисунок 13.2 показує, яке важливе значення мали виявлені недоліки протягом двох 

робочих семінарів. Висновок, який можна зробити з цього – безпосередні та щоденні 

ризики викликали найбільше занепокоєння учасників. Біобезпека та біозахист також 

розглядаються як «швидкі рішення», які можна реалізувати негайно. Проблемою таких 

«швидких рішень» є їхня вартість. Біобезпека та біозахист використовують обладнання, 

яке зазвичай є дуже дорогим, особливо для країн, що розвиваються, адже потрібно 

завозити спеціалістів та витратні матеріали. 

Рисунок 13.2: Аналіз недоліків S³oMMET 

 

39. Було з’ясовано, що законодавство найменш цікавить учасників. Воно розглядалося 

як довгострокові заходи, які не дадуть ніяких відчутних результатів. Було також 
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висловлено думку, що нові закони не зупинять цілеспрямованих злочинців, і тому цей 

захід найменше вплине на біозахист. Контраргумент такій позиції: якщо у вас немає 

конкретних кримінальних законів і передбаченого сурового покарання, яким чином ви 

будете успішно здійснювати судове переслідування правопорушників за потенційне 

планування масового вбивства? 

40. Також варто підкреслити важливість комунікації. Як зазначалося вище (пункт 34), 

більшість делегатів – 10 з 13 країн, які взяли участь у двох регіональних семінарах – 

заявили, що вони не зустрічалися зі своїми колегами з правоохоронних органів, 

охорони здоров'я чи наукової спільноти до відвідування семінару. Делегати 

продовжили наголошувати, що вони відчули, що багатосекторальна взаємодія була 

недостатньою в їх країнах та регіонах.11 

Модуль та загальна оцінка 

41. Щоб контролювати Операцію S
3

oMMET, Інтерпол запровадив комплексну, 

послідовну систему оцінки для забезпечення безперервного вдосконалення планування 

і виконання програми. Це означало присутність на кожному семінарі незалежних 

спостерігачів, які б оцінили ці заходи. 

42. Щоб оцінити корисність семінару, особливо зміст модуля, якість наочних і 

роздаткових матеріалів та роботу викладачів була створена форма. Після закінчення 

кожного семінару, кращі підходи відбиралися і використовувалися в наступних сесіях. 

43. Відгук про перший семінар свідчив, що його зміст був дуже актуальним для 

діяльності 95% учасників. Переважна більшість респондентів вважають, що семінар 

досяг своєї мети: ефективно поєднав учасників, надав місце зустрічі для обговорення 

біозахисту і, в дещо меншій мірі, налагодив зв'язок з колегами в регіоні. Зміст і 

загальна якість викладачів та організації заходу отримали високу оцінку: 63% оцінили 

семінар у цілому дуже добре, 24% відмінно і 13% добре. 

44. Відгук про другий семінар був не менш позитивним: 78% учасників заявили, що 

курс був дуже цінним для них, а 18% визнали його цінним. Всі учасники погодилися з 

тим, що було виконано основні завдання, а саме: відібрано учасників для забезпечення 

міжсекторального співробітництва, їм надана можливість для обговорення та 

налагодження зв'язку з міжнародними партнерами; 49% учасників сказали, що ці 

завдання були повністю виконанні, і ще 39% сказали, що ці завдання були виконані 

значною мірою. 

45. Ця операція була розроблена для підвищення безпеки, захисту та спостереження за 

біологічними матеріалами і новітніми технологіями, які можуть бути використані в 

злочинних цілях у найбільш вразливих регіонах. Це може бути обумовлено рядом 

факторів, зокрема новими емерджентними інфекційними захворюваннями, що були 

виявлені. 

Результати та висновки 

46. Інтерпол безперервно оцінює те, що він робить, як він це робить, і визначає як 

потрібно вдосконалювати виконувану ним роботу. Операція S3oMMET є частиною 
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цього процесу і враховує дві відмінні точки зору, тому вона може продовжувати 

перетворюватися у надійній і цінний проект. 

47. Оцінка семінарів учасниками дає цінну інформацію про те, як міжнародні експерти 

виконують роботу, про структуру і зміст семінару, користь, яку отримав кожен 

учасник. Це ще більше посилюється щоденною оцінкою незалежного спостерігача під 

час заходів. Відгуки вже допомогли Інтерполу у розробці або вдосконаленні: 

детального посібника для учасників;  

навчання у формі рольових ігор; 

поточного розвитку електронної системи голосування для прискорення комунікації;  

індивідуальних сесій з головами делегацій; 

прямих письмових відгуків представників кожної країни. 

48. Дані аналізу недоліків допомагають інформувати Інтерпол про наступні кроки 

проекту. Ці дані допомагають забезпечити Інтерпол інформацією про те, де є недоліки, 

які навчальні інструменти краще всього використовувати під час другого етапу 

проекту. На цей момент, Інтерпол провів практичні навчання в одній з держав-

учасниць. 

49. Це навчання під назвою S³oMMET II було розроблено спеціально для країни, з 

урахуванням її певних унікальних особливостей. Сценарій включає навмисне 

поширення небезпечного інфекційного захворювання серед найбільш вразливої 

частини суспільства. Це дало змогу перевірити ефективність епідеміологічного нагляду 

за хворобами, реагування поліції і розслідування таких інцидентів, та розглянути 

майбутні кроки для зниження ризиків від біологічної події, що сталася. 

50. Майбутня робота, погоджена учасниками, включала розробку протоколу реагування 

для ключових органів у разі виникнення спалаху небезпечного інфекційного 

захворювання, разом з спеціальною установою для карантину та поліпшенням 

прикордонного контролю. 

Майбутні загрози і основні принципи біозахисту 

51. У минулому році спостерігалося значне зростання загроз і ризиків, пов'язаних з 

навмисним розповсюдженням біологічних агентів терористами або окремими особами. 

Наразі проблема захисту біологічного матеріалу є більш різноманітною і складною, ніж 

раніше. Терористичні групи стали більшими, краще організованими та 

профінансованими. Їхні амбіції є більш екстремальними, оскільки такі групи як 

«Ісламська держава» і «Боко Харам», отримали контроль над містами та цінностями – 

нафтовими свердловинами. Не кажучи вже про безліч осіб, які хочуть викликати страх і 

спричинити  масові людські жертви. 

52. У січні 2014 року знайшли ноутбук, що містив детальну інформацію про те, як 

придбати збудника бубонної чуми та включити його в механізм саморобної ручної 

гранати, що може використовуватися в громадських місцях для вбивства і зараження 

мирних жителів. У листопаді 2014 року, у Гвінеї, транспортний засіб, що перевозив 

флакони крові, яку взяли у пацієнтів, імовірних носіїв хвороби, спричиненою вірусом 

Еболи, тримали під дулами автоматів, а вміст транспортного засобу викрали. Флакони не 

були метою збройного пограбування, але цей випадок підкреслює незахищеність 
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особливо небезпечних біологічних агентів у період значних спалахів захворювання (див. 

Главу 5). 

53. Ключові елементи біозахисту слід розглядати, беручи до уваги останні події і 

новітні досягнення наук, технології та удосконалення обладнання. Основні елементи 

біозахисту, у разі їх застосування, повинні бути відповідними водночас і 

місцеперебуванню і ризикам. Заходи повинні передбачати можливість посилення 

захисту одразу після зміни ризиків. 

54. Країнам-учасницям Інтерполу також потрібно скласти список тих біологічних 

агентів, які спричинюють найбільший ризик у випадках можливих зловживань. 

Сполучені Штати Америки,12 Сполучене Королівство13 та багато інших країн мають 

списки агентів, які вважаються небезпечні з точки зору тероризму. Австралійська 

група14 – це ще один міжнародний орган, який також має список агентів, які 

контролюються з точки зору протидії розповсюдженню. Як тільки пріоритетні агенти 

будуть виявлені, вони потребуватимуть посиленого захисту. 

Фізичний захист 

55. Лабораторний біозахист є важливим і повинен бути оціненим та запровадженим як 

частина процедур біозахисту. Для розвинених країн, це трохи більше, ніж просто 

фінансові витрати, але для країн, що розвиваються, це може стати серйозною 

проблемою. Часто будівлі не настільки міцні, щоб там встановлювали захисне 

обладнання. Прісна вода та постачання електроенергії справедливо розглядаються як 

більш складні та важливі проблеми. Найбільшою проблемою для лабораторного 

біозахисту є гарантування захисту високопатогенний матеріалу за умов низьких 

фінансових витрат з використанням надійних методів. Існує три ключові питання, на 

які необхідно відповісти для досягнення ефективного біозахисту: 

i.  Чи може організація відповідати за патогени та токсини, якими вона володіє? (Це 

питання повинно включати додаткові питання: де вони зберігаються, де з ними 

працюють і де їх знищують.) 

ii.  Чи забезпечила організація обмежений доступ до них, так, щоб лише 

кваліфікований і досвідчений персонал міг отримати доступ? 

iii.  Чи може організація виявити зникнення чогось? (Сліди злому? Зниклі ампули? 

Регулярні перевірки?). 

56. Ці елементи є також частиною того, що зазвичай називають «Контроль і облік 

матеріалів». Записи потрібно вести з моменту виділення патогену до моменту його 

знищення. За агентами найбільш високого ризику (Група 4) також потрібно постійно 

спостерігати. 

Інформаційний захист 

57. З покращенням комп'ютерних антивірусів і програмного забезпечення мережевого 

екрану, покращуються навички хакерів. Доступ до інформації та матеріалів для 

ворожих цілей навіть для недосвідчених хакерів став набагато простішим за допомогою 

«Даркнет».15 Нещодавно на цьому наголошувалося після арешту чоловіка в Ліверпулі,16 
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який спробував придбати рицин у «Даркнет». Інформаційний захист стосується не 

лише захисту даних, що зберігаються в електронному вигляді. 

58. Одним з найбільш суперечливих аспектів біозахисту є публікація наукових даних. 

Хоча визнано, що академічну свободу слід підтримувати, завжди потрібно врахувати 

можливі зловживання даними, які можуть розкрити інформацію про те, як збільшити 

патогенність, як створити аерозоль патогену, або методи, що полегшують зловживання 

біологічним матеріалу для ворожих цілей. 

Захист співробітників 

59. Це ще одне делікатне питання у межах викладання біозахисту. На початку 2000-х 

років цей предмет викладався опираючись на існування «внутрішньої загрози»: 

спочатку перевірити співробітників, а потім «шпигувати» за ними, щоб переконатися, 

що вони не стануть раптово загрозою. Інтерпол змістив акценти такого навчання, і 

тепер наголошує на належній кадровій політиці. 

60. У медичних установах чи лабораторіях саме співробітники є найціннішим набуттям. 

Вони добре освічені та висококваліфіковані, але часто отримують низьку платню. 

Важливо стежити за ефективністю роботи співробітників, щоб виявити будь-які 

проблеми, які можуть виникнути, виявлялися на ранній стадії. Такі проблеми можуть 

включати фінансові проблеми, проблеми з фізичним чи психічним здоров'ям, або 

ситуації, що викликають стрес, наприклад важка втрата або проблеми у стосунках. 

Якщо методи перевірки для виявлення будь-якої з цих проблем впровадженні, 

керівники також будуть мати змогу визначити того, у кого може з'явитися бажання 

використати патогени або токсини у терористичному акті, або навіть для самогубства. 

61. Вирішальне значення має перевірка на етапі прийняття на роботу. Є багато 

нормативних документів доступних он-лайн, які можна використати для 

консультування з цих питань.17 Основний акцент робиться на перевірку оригіналів 

документів, а не ксерокопій, обговорення рекомендацій і проведенню співбесід з 

кандидатами в їхніх країнах. Але таку перевірку досвідчені співробітники, котрі 

працювали в організації протягом багатьох років, можуть сприйняти як образу. 

Захист під час транспортування 

62. Патогени та токсини перевозяться між різними установами щоденно. Такі 

перевезення часто регулюється національним або міжнародним законодавствами.18 Ці 

норми поширюються на членів Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй. 

Захист під час транспортування може бути серйозним викликом, але потрібно 

застосовувати основні правила біозахисту, щоб точно знати що там знаходиться, яка 

кількість, перевіряти, чи доступ є обмеженим, і бути в змозі повідомити, якщо чогось 

не вистачає. 
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Посилання 

                                                           
1 Article 3 of INTERPOL‟s constitution does not allow INTERPOL to become in anything related to a member 

countries politics, including the state proliferation of weapons of mass destruction. 

2 http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials (accessed 19 June 2015). 

3 http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials (accessed 19 June 2015). 

4 http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Priorities (accessed 19 June 2015). 

5 Each of the 190 INTERPOL member countries has an INTERPOL office which is referred to as the National 

Central Bureau. Enquiries and requests should always be made in the first case to a local NCB. The INTERPOL 

central resources based in Lyon and Singapore exist to support the NCB‟s in their work. 

6 In particular, there has been a significant rise in hoax events aimed at embassies in Europe. See INTERPOL 

monthly CBRNE Digest. 

7 BIRG Second Edition Published by INTERPOL 2010. 

8 Representative INTERPOL offices in each of its 190 member countries staffed by persons local to that country. 

9 These were the findings of the participants who were all provided with a post workshop assessment form. 

10 These were the findings of the participants who were all provided with a post workshop assessment form. 

11 Data retained within INTERPOL BTPU „Op S3oMMET Assessment and Gap Data‟. 

12 The USA Select Agents Program is at www.selectagents.gov (accessed 19 June 2015). 

13 Schedule 5 Anti Terrorism Crime and Security Act 2002 as amended in 2007, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/schedule/5 (accessed 19 June 2015). 

14 For more details see www.australiagroup.net (accessed 19 June 2015). 

15 The Darknet is a recently created „lower level‟ of the Internet where people can trade anonymously. A 

specific search engine is required. 

16 „Terror Suspect 'Tried to Buy Enough Ricin to Poison 100 People‟‟, The Telegraph, 17 February 2015, 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/11418146/Terror-suspect-tried-to-buyenough-

ricin-to-poison-100-people.html (accessed 19 June 2015). 

17 See the various documents available at www.cpni.gov.uk as just one example of good practice. 

18 „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road‟, 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html (accessed 19 June 2015). 
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Глава 14: Данська система біозахисту 

Роберт Петерсен 

Основні цілі навчання: 

i. Зрозуміти, як запровадили систему біозахисту і як вона функціонує на 

національному рівні; 

ii. Обговорити взаємозв'язок між національними органами біозахисту, з одного боку, 

та науковим товариством і промисловістю з іншого; 

iii. Ознайомитися з різними елементи біозахисту – від фізичної безпеки до 

технологічного контролю. 

Вступ  

1. Центр з біозахисту та біоготовності (ЦББ) є національним органом, уповноваженим 

попереджувати та реагувати на біологічні атаки і аварії в Данії. У цьому контексті, ЦББ 

також відповідає за підтримку і розвиток данської системи біозахисту. У цій Главі 

розглянуто започаткування системи данського біозахисту, розвиток і впровадження, 

освітні заходи, ставлення до біозахисту в Данії. Під кінець у Главі розглядаються 

технології управління, дослідження та освіти, а також міжнародне співробітництво у 

цій галузі. 

Витоки Данського біозахисту 

2. У червні 2014 року у Раннерсі (Данія) 34-річного данського громадянина засудили до 

трьох років ув’язнення. На думку суду він спробував вбити невідому особу в Україні, і 

для цього він незаконно придбав невелику кількість дуже отруйного токсину абрину 

(див. Вставку 14.1), який досить легко виготовити.1 Подальший аналіз показав, що цієї 

кількості токсину достатньо для убивства близько 20 чоловік. Постачальником отрути 

був 19-річний чоловік з Флориди (США), який займався торгівлею зброєю і токсинами 

через Інтернет-сайт Black Market Reloaded у мережі Tor. ФБР заарештувало 

американського постачальника під час спецоперації та повідомило поліцію Данії, яка і 

заарештувала данського покупця в січні 2014.2 

Вставка 14.1: Абрин 

Абрин – отруйний рослинний білок, що отримується з насіння абрусу молитовного 

(Abrus precatorius). Може бути у вигляді біло-жовтуватого порошку. Механізм 

токсичної дії абрину такий же як і рицину – пригнічення утворення (синтезу) білків у 

клітинах. Навіть невелика кількість токсину може виявитися смертельною. 

3. Ця кримінальна справа підкреслює необхідність скоординованого реагування уряду, 

а також труднощі, пов'язані з запобігання неправомірного використання біологічних 

речовин. Згідно з Законом Парламенту Данії про виконання Резолюції 1540 Ради 

Безпеки Організації Об'єднаних Націй, матеріали, які можуть бути неправомірно 
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використані для розробки біологічної зброї, потрібно захищати, щоб завадити 

розповсюдженню та придбанню для зловживань. 

4. Система данського біозахисту бере початок ще з 1990-х років. Холодна війна 

закінчилася миром у 1991 році, але в наступні роки зростало занепокоєння з приводу 

того, що терористи або «країни-вигнанці» будуть використовувати новий світовий 

порядок для розробки і використання хімічної, ядерної або біологічної зброї. У 

відповідь на таку ситуацію в кінці 1990-х років створили дві данських робочих групи – 

військову та цивільну – для дослідження загрози біологічної зброї.3  

5. Обидві робочі групи закінчили підготовку звітів у 2001 році, та дійшли висновку, що 

існує реальна загроза від біологічної зброї. В обох звітах є декілька рекомендацій про 

створення можливостей для біоготовності.4 Ця робота збіглася з терористичною атакою 

11 вересня 2001 року у США незабаром після атак з листами, з ендоспорами сибірки. 

6. Ці обставини підштовхнули Офіс данського прем'єр-міністра виділити 15 млн 

данських крон для створення національної організації, здатної реагувати на біологічні 

атаки. Мета – створити центр з біологічної готовності, з можливістю обговорення 

біологічних загроз і ризиків, а також діагностичних досліджень; консультувати та 

проводити навчання; протидіяти біологічним бойовим отруйним речовинам.5 

7. Новий Національний центр з біологічної оборони (НЦБО) був створений в 

Державному інституті сироваток (ДІС) (див. Вставку 14.2) у Копенгагені в кінці 2001 

року. Спочатку у ньому був лише один співробітник (директор, д-р Джон-Ерік Стіг 

Хансен), але кількість співробітників збільшилась до семи у 2002 році. Крім того, 

створений НЦБО співпрацював з 21 військовим фахівцем і вісьмома вченими з ДІС.6 

Вставка 14.2: Державний інститут сироваток 

ДІС це державна установа Міністерства охорони здоров'я Данії. ДІС був відкритий у 

вересні 1902 року для виробництва і постачання антидифтерійної сироватки жителям 

Данії. Сьогодні, завданнями ДІС є збір і передача даних про стан здоров'я населення 

Данії; забезпечення національних основ і стандартів для комп'ютерних технологій в 

системі охорони здоров'я Данії; спостереження і контроль за інфекційними 

захворюваннями та вродженими патологіями; референс-лабораторії діагностики 

захворювань; забезпечення вакцинами; дослідження і розробка. 

Від біоготовності до біозахисту 

8. Після подій 2001 року поступово стало зрозуміло, що не достатньо мати лише 

можливість реагувати на біологічні атаки. Необхідно також вживати заходів для 

запобігання виникнення такої загрози. У 2005 році данський уряд вирішив створити 

план дій для боротьби з тероризмом з огляду на останні теракти в Іспанії (2004) і 

Сполученого Королівства (2005). У рамках даного плану в жовтні 2005 року була 

створена робоча група, завдання якої – розглядати можливості терористів придбати 

небезпечні речовини (радіаційні, хімічні, біологічні або вибухові речовини) в Данії.7 

9. Робоча група опублікувала свій звіт у квітні 2006 року. Один із його висновків 

свідчить про те, що контроль біологічних речовин дуже незначний на тлі сильного 
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контролю вибухових речовин і радіоактивних матеріалів. У звіті зазначалося, що 

чинного законодавство (особливо Закону Данії про зброю) недостатньо, і, в основному, 

воно концентрується на «кінцевому продукті». Іншими словами, небезпечна біологічна 

речовина сама собою не вважатиметься зброєю, і людина, яка краде біологічну 

речовину з лабораторії, отримає покарання лише у вигляді штрафу за крадіжку. Так 

ситуація виникала через те, що біологічні речовини існують у природі, і технології, 

пов'язані з біологічними речовинами, можуть застосовуватися на законних підставах. 

Тому будь-хто має можливість придбати небезпечні біологічні речовини та 

перетворити їх на зброю, і лише після поєднання з системами доставки такі речовини 

можуть вважатися «зброєю» згідно з чинними законами. 

10. У звіті також була визначена важлива різниця між біобезпекою та біозахистом. 

Правила біобезпеки були спрямовані на захист працівників, наприклад у лабораторії, 

від нещасних випадків. Державний орган Данії, що відповідає за охорону праці не був 

уповноваженим запобігати намірам людей завдати умисної шкоди, використовуючи 

біологічні речовини. Біозахист – на відміну від біобезпеки, прагне запобігти отриманню 

біологічних речовин і їх використанню для того, щоб завдати навмисної шкоди. У 

доповіді також зазначалось, що Резолюція 1540 Ради безпеки ООН зобов’язала такі 

країни як Данія, застосовувати ефективні заходи для запобігання розповсюдженню 

ядерної, хімічної і біологічної зброї та засобів їх доставки (див. Главу 7). Задля цієї 

мети, у звіті рекомендовано переглянути правила зберігання і поводження з 

небезпечними біологічними речовинами, зокрема, ті які попереджають крадіжки таких 

речовин і регламентують їх інвентаризацію. Звіт також рекомендував покращити 

законодавство та створити «орган для консультацій та контролю».8 

11. Цей звіт збігся з оглядом біозахисту 2006 року в Скандинавії, який був 

представлений в статті журналу Biosecurity and Bioterrorism. Огляд був поділений на дві 

частини: перша, загальне анкетування; і друга – місцевий аудит 22-х установ з 94 

лабораторіями в Данії. Анкета була розіслана 109 відповідальним за біобезпеку в 

Скандинавії. Анкети показали, що дві з 14 BSL-3 лабораторій повідомили, що двері їх 

лабораторій зазвичай були зачиненими вночі, але відчиненими протягом робочого дня. 

Одна із лабораторій залишала свої двері відчиненими після закінчення роботи. Три з 14 

лабораторій з BSL-3 не мали замків на холодильниках, де зберігалися збудники, і лише 

половина з 14 лабораторій проводили інвентаризацію матеріалів. Перевірки показали, 

що з десяти об'єктів, де працюють з небезпечними біологічними речовинами, тільки у 

чотирьох охоронявся периметр. У 14 з 22 перевірених об'єктів не було охоронної 

сигналізації в лабораторіях, хоча у деяких був контроль доступу та встановлена 

сигналізація на вхідних дверях будівлі. Перевірка виявила, що 50 з 66 морозильних 

камер, де зберігали збудники на 18 об'єктах, були незачиненими, попри наявність 

замків. Перевірки також показали, що на дев'яти об'єктах, на яких зберігалися 

небезпечні біологічні речовини, дозволяли прибиральникам та обслуговуючому 

персоналу працювати без супроводу та допуску. У дев’яти установах, де зберігалися 

небезпечні біологічні речовини, збудники регулярно не інвентаризувався.9 

12. У цілому, аудит показав повну відсутність біозахисту, внаслідок чого на території 

Данії та інших скандинавських країн, можна було б незаконно придбати матеріали, які 

могли б використовуватися як біологічна зброя. Була й інша причина, чому біозахист 
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став серйозною проблемою в той період: у жовтні 2004 року ЦРУ звинуватило одну 

данську компанію у постачанні пристроїв для розпилення до Іраку перед падінням 

режиму Садама Хусейна та в прямому порушенні ембарго ООН. Один з пристроїв для 

розпилення використовувався іракськими вченими на об’єкті Аль Хакам, де займалися 

біологічною зброю. Його знайшла група інспекторів ООН, перш ніж цей об’єкт 

демонтували у 1996 році. Данські уповноважені органи почали розслідування: 

виявилося, що пристрій для розпилення було продано до запровадження ембарго ООН 

в 1990 році. Тим не менше, обвинувачення були досить серйозними і могли призвести 

до величезних фінансових збитків.10 Цей випадок показав, що біозахист є не лише 

способом запобігти тероризму і його розповсюдженню, а і способом захисту 

промисловості від хибних звинувачень. 

13. До 2007-2008-го років стає зрозуміло, що Данії необхідно зміцнити регулювання 

небезпечних біологічних речовин і супутніх матеріалів. Ґрунтуючись на цьому 

парламент Данії прийняв Закон про біозахист у червні 2008 року. 88 членів парламенту 

проголосували на користь цього закону, 19 – проти.11 

Запровадження біозахисту в Данії 

14. Після прийняття Закону про Біозахист у жовтні 2009 року було видано урядове 

розпорядження № 981. Розпорядження встановлює спеціальні правила для компаній, 

які хочуть отримати ліцензію для проведення, виготовлення, використання, зберігання і 

т.д. біологічних речовин, систем доставки, супутніх матеріалів і технологій (ноу-хау). 

Урядове розпорядження також роз’яснює, що НЦБО, зараз Центр біозахисту та 

біоготовності (ЦББ), має відповідати за виконання Закону про біозахист та урядового 

розпорядження. ЦББ буде діяти від імені Міністерства охорони здоров'я.12 Новий центр 

складається з секції під назвою «Аналіз та біомедицина» (в складі якої є лабораторія); 

секції під назвою «Біозахист і готовність» (яка має можливість проводити польові 

дослідження у режимі 24/7); «Відділ з розробки політик» і керівника.13 Кількість 

співробітників зросла приблизно від 12 до 25. 

15. Очевидно, що звичне завдання біогпідготовки залишилося, але з деякими змінами. 

Раніше першочерговою функцією НЦБО було реагування на підозрілі біологічні атаки, 

а відтепер на ЦББ було покладено завдання реагувати на підозрілі випадки крадіжок, 

нещасних випадків та раптового виявлення небезпечних біологічних речовин.14 

Біоготовність у 2009 році стала завданням лише для цивільних фахівців, хоча багато з 

них мали військовий досвід. Система біоготовності тепер складається з Групи польових 

досліджень (ГПД), яка виїздить на виклики і до складу якої входить старший лікар зі 

спеціалізацією мікробіологія. Лабораторні аналізи проводяться в лабораторії ЦББ, в 

якій цілодобово чергують співробітники. Якщо потрібно,  ЦББ може надати фахівців 

лабораторіям BSL-4 в інших країнах. У випадку біологічної аварії, ЦББ має зібрати 

інформацію та взяти зразки для швидкого лабораторного аналізу і надати кваліфіковану 

медичну консультацію з відповідних запобіжних заходів. Важливою частиною 

біоготовності є не тільки здатність реагувати на підозрілу атаку, але і можливість 

зробити це таким чином, щоб заспокоїти громадськість і запобігти значним 

потрясінням у суспільстві. Це може означати розгортання ГПД без будь-якого 

інформування громадськості для уникнення непотрібної паніки.15 
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16. З іншого боку, біозахист вимагав створення принципово нової організації в межах 

ЦББ. Відповідно до Закону про біозахист та урядового розпорядження, компанії, які 

бажають працювати з біологічними матеріалами подвійного використання, повинні 

оформити і отримати відповідну ліцензію. Щоб отримати ліцензію компанія повинна 

відповідати низці вимог, відповідно до типу контрольованих матеріалів, які охоплює 

ліцензія. Компанії, які працюють з контрольованими біологічними речовинами мають, 

наприклад, контролювати зберігання матеріалів і забезпечити певний рівень фізичної 

безпеки, включаючи автономну систему охорони. Всі компанії, що мають ліцензію, 

зобов'язані мати відповідального за біозахист (див. Вставку 14.3). 

Вставка 14.3: Відповідальний за біозахист 

Для виконання Урядового Розпорядження № 981 від 15 жовтня 2009 року, компанії 

зобов’язані мати одного або декількох своїх співробітників на посаді відповідального 

за біологічну безпеку. Відповідальний за біозахист повинен бути в штаті компанії і 

мати відповідну освіту. Особа повинна пройти навчання в ЦББ. Після затвердження 

відповідальний з біозахисту гарантує виконання компанією своїх зобов'язань щодо 

реєстрації запасів та навчання осіб, що мають доступ до контрольованих матеріалів. 

Відповідальний за біозахист зобов'язаний знати про всі нововведення у сфері 

біозахисту. Відповідальний за біозахист – це опора компанії в усіх питаннях 

біозахисту, зокрема і під час перевірок. 

17. Важливий принцип біозахисту Данії – компанія, у якої є ліцензія, сама відповідає за 

власний біологічний захист. ЦББ не контролює, а насправді і не може контролювати, 

кожну окрему компанію, у якої є ліцензія. Як видно з Рис. 14.1, біозахист має існувати 

самостійно, спираючись на два стовпи – фізичні елементи (наприклад, фізичний захист 

та контроль матеріалів) і нематеріальні елементи, такі як культура захисту або етичний 

кодекс. 

18. Попри те, що з 2011 року ЦББ проводив все більше перевірок (5 перевірок у 2011 

році, 5 у 2012 році, 16 у 2013 році, 18 у 2014 і 30 у 2015), його мета гарантувати, що 

компанії розуміють і дотримуються правил біозахисту,ане  є не перевіряти кожну 

окрему компанію з ліцензією. Це означає міцну довіру до відповідального з біозахисту і 

серйозну відповідальність на його плечах. Під час перевірок ЦББ також буде 

пояснювати у формі діалогу, чому біозахист є настільки важливим. У цьому контексті 

стають зрозумілими переваги того, що головний особа, яка перевіряє – це вчений і він 

здатний пояснити правила біозахисту. Головну особу, яка перевіряє, завжди 

супроводжує принаймні один помічник, який відповідає за записи та фотографії. Тільки 

якщо діалог після кількох спроб не вдався, необхідно застосувати закон, пригальмувати 

дію ліцензії та доповісти про компанію в поліцію. 
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Рисунок 14.1: Модель біозахисту Данії 

 

Програма роботи з населенням 

19. ЦББ надає великого значення освіті та іншим програмам роботи з населенням для 

покращення розуміння біозахисту. ЦББ пропонує курси, наприклад, з «відповідальної 

науки» для аспірантів у галузі медико-біологічні наук в університетах Данії. Їх метою є 

обговорення наукової відповідальності для запобігання неправомірного використання 

результатів досліджень і методів медико-біологічних наук. Курс включає огляд 

біологічних атак і приклади агентів подвійного використання. Курс робить акцент на 

заходах біологічного захисту, зокрема на стратегіях підвищення обізнаності про 

біологічний захист серед колег. 

20. ЦББ також проводить курси з біологічної готовності, які зазвичай пропонуються як 

інтегрована частина більшого навчального курсу або як окремий курс, залежно від 

цільової аудиторії. Цільовими аудиторіями є, в першу чергу, медичні працівники, 

керівники, поліція та екстрені служби. Зазвичай, курси складаються з лекцій про 

біологічні загрози і організацію біологічної готовності в Данії, зрідка доповнюються 

двогодинними практичними вправами, під час яких обговорюються та аналізуються 

сценарії біотерористичних атак. Крім того, ЦББ проводить практичні навчання з 

реагування на надзвичайну ситуацію в районі, де можуть з`явитися небезпечні 

біологічні агенти внаслідок навмисного розповсюдження у військових цілях або аварії 

в лабораторії. 

21. ЦББ постійно підтримує зв’язок зі відповідальними з біозахисту, розсилаючи 

інформаційні бюлетені електронною поштою. Бюлетень може містити інформацію про 

нові національні та міжнародні інструкції з біозахисту; інформацію про актуальні 

видання ЦББ; тези важливих статей, пов’язаних з тематикою біологічного захисту; та 

новини про біологічний захист у цілому. Громадськість і преса можуть також заходити 

на сайт ЦББ (https://www.biosikring.dk/eng), де можна знайти інформацію про біозахист, 

небезпечні біологічні речовини, форми біологічного захисту, т.д. Преса Данії часто 

https://www.biosikring.dk/eng
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цитувала інформацію з сайту під час спалаху хвороби Ебола в Західній Африці у 2014 

році (див. Главу 5). 

22. Нарешті, ЦББ також видає власні інформаційні матеріали. У 2013 році ЦББ 

опублікував буклет про контроль технологій (див. нижче), а у 2015 році – довідник з 

детальним описом того, як впровадити біологічний захист. Довідник призначений для 

програми ЦББ у роботі з населенням в Африці та інших регіонах (див. нижче), і тому 

написаний англійською мовою (див. Вставку 14.4). 

Вставка 14.4: Сучасні видання ЦББ 

Ставлення до біологічного захисту 

23. У 2013 році ЦББ вирішив дослідити ставлення до біозахисту відповідальних за 

біозахист більше ніж 70 різних компаній. Для розповсюдження анкети найняли 

компанію «Inter research» і вона зібрала 49 відповідей з 17 приватних та 29 державних 

установ. Переважна більшість висловили думку, що правила біозахисту було легко 

зрозуміти: наприклад, 91% респондентів вважає, що правила отримання ліцензії були 

досить чіткі. 70% з них вважають, що час, який витрачається на біозахист є 

виправданим, у той час як 14% вважають, що вони витратили занадто багато часу на 

біологічний захист.  

24. 65% відповіли, що Закон про біозахист, не викликав жодних проблем для їх 

компанії. 57% заявили, що керівництво компанії підтримувало роботу відповідальних 

за біозахист, але з іншого боку, лише 18% вважали, що їх колеги розуміли те, що вони 

роблять. 70% описали комунікацію з ЦББ як добру або дуже добру, в той час як лише 

9% схарактеризували її як погану або дуже погану. 52% висловили думку, що 

працювати над біозахистом стало простіше після інспекції, 17% сказали, що не 

відбулося ніяких змін, у той час як 30% не були впевненими у цьому. 18 відповідальних 

за біозахист прокоментували перевірки і більшість з коментарів були позитивними. 

Один із відповідальних за біозахист написав: «Я зустрів дуже добрих та кваліфікованих 

осіб, які не шкодували часу на огляд приміщень і розмови з нами». 

25. Очевидно, що більшість висловили задоволення біологічним захистом. 66% 

вважають, що біозахист важливий для суспільства Данії, в той час як 27% вважати його 



 

217 

важливим певною мірою, і тільки 4% визнали його неважливим. Тих, хто висловив таку 

ж думку як один із респондентів, який написав: «Я думаю, що Закон про біозахист 

потрібно скасувати і витратити гроші на щось більш вагоме» було дуже мало. З іншого 

боку, аудит користувачів також вказав, що потрібні поліпшення, наприклад, відмітити 

роботу відповідального за біозахист серед інших співробітників. Однак найбільше 

покращення потребує складне питанням технологічного контролю.  

Технологічний контроль 

26. Ще у 2006 році автори вищезгаданого дослідження питання біозахисту вказали, що 

недостатньо зосереджувати зусилля лише на небезпечних біологічних речовинах та 

споріднених матеріалах. Правила біозахисту повинні включати також технології у 

вигляді експертизи або знань (наприклад, як документація, що стосується 

експерименту), що можуть мати подвійне використання, відповідно до Резолюції Ради 

безпеки ООН з 1540 року й вимог експортного контролю.16 Цей аспект був включений 

до Закону про біозахист і Виконавчого розпорядження. Компанії, які розробляють 

технології, що можуть неправомірно використовуватись для створення біологічної 

зброї (подвійного використання) повинні отримати настанови ЦББ. У деяких випадках 

потрібна ліцензія, залежно від категорії контрольованих технологій (див. Вставку 14.5). 

Вставка 14.5: Три категорії контрольованих технологій. 

A. А. Технологія, яка без подальшої модифікації може використовуватися для 

виробництва або використання біологічної зброї – потрібна ліцензія 

B. Б. Технологія, яка має серйозні можливості для неправомірного використання 

у виробництві зброї – підлягає обов'язковому контролю 

C. В. Технологія, яка має менш критичну і більш загальну можливість 

подвійного використання – поінформованість і культура біологічного захисту 

в установі 

27. Питання контролю технологій ставало дуже важливим з огляду на суперечність 

стосовно вірусу H5N1. У 2011 році голландський вчений викликав обурення 

громадськості, коли він повідомив колегам про «Експеримент з набуття функцій», під 

час якого було успішно створено нові заразні штами небезпечного вірусу H5N1 (див. 

Главу 2). Суперечки про вірус H5N1 вилилися в декілька змін у біозахисті Данії. ЦББ 

чітко пояснив громадськості Данії, що технології з можливістю подвійного 

використання потребують контролю і, можливо, ліцензування. Крім того, ЦББ включив 

це питання у курс для майбутніх відповідальних за біозахист та до лекцій в 

університетах. Студентам особливо потрібні інформаційно-пропагандистські заходи, 

оскільки вони стануть вченими, лікарями або медичними працівниками. Як згадувалося 

раніше, у 2013 році ЦББ опублікував короткий буклет про технології, де описано який 

тип технології може потребувати контролю чи ліцензування. Всім компаніям у Данії 

також, якщо це для них актуально, нагально рекомендується прийняти Кодекс етики 

відповідальної науки. 

28. Попри всі ці зусилля, аудит користувачів у 2013 році показав, що 31,8% 

відповідальних з біозахисту не знали, що технологія з можливістю подвійного 



 

218 

використання може потребувати ліцензування, і 20,5% сказали, що вони були 

невпевнені, що саме термін «технологія подвійного використання» означає. Тому у 

2014-2015-му роках ЦББ вирішив роз’яснити правила, що стосуються контролю 

технологій. Всі компанії з дійсними ліцензіями в майбутньому будуть перевірятися і 

оцінюватися з точки зору роботи з технологіями. ЦББ також проведе скринінг заявок на 

дослідження і проведе вибіркову перевірку наукових видань. Під час перевірок будуть 

звертати більше уваги на контроль технологій. У вересні 2015 року ЦББ почав 

проводити свої перші призначені перевірки з точки зору технологій подвійного 

використання. 

29. Слід підкреслити, що існує більш ніж одна причина для контролю технологій: 

дискусія про грип H5N1 у 2011 році не тільки показала, що вчені можуть проводити 

дослідження з значною можливістю подвійного використання, а також, що 

громадськість та засоби масової інформації можуть реагувати на такі відкриття з 

острахом і підозрою, які в свою чергу змусять політиків діяти. Призначення біозахисту 

не перешкоджати важливій науковій роботі, а запобігати нещасним випадкам і 

навмисним зловживанням. В ідеалі, біозахист буде одним з факторів забезпечення 

довіри суспільства до наукової роботи, захищаючи тим самим науку від хибного 

нагнітання страху. 

Дослідження і знання  

30. Біозахист – це не тільки запобігання наявним загрозам, а також розуміння того, де 

можуть виникнути нові загрози. Тому ЦББ відповідає за моніторинг нових подій, які 

можуть вплинути на біозахист. Кожен рік ЦББ пише ряд внутрішніх звітів, що 

стосуються, наприклад, змін у правилах біологічного захисту за кордоном, нових загроз 

або нових технологічних проривів. Таким чином, ЦББ постійно оновлює свої знання, і 

частина інформації потім повідомляється громадськості. 

31. ЦББ також відповідає за проведення досліджень можливих нових загроз. За останні 

роки спостерігається зростання кількості кримінальних справ, пов'язаних із рицином – 

іншим простим, але дуже отруйним токсином, схожим на абрин. У 2013-му році 11 

листів з рицином надіслали високопоставленим особам у США, зокрема президенту 

Бараку Обамі. Такі напади часто розглядаються більше як такі, що сіють страх, аніж 

шкідливі, оскільки для того щоб очистити, сконцентрувати і висушити токсин потрібні 

навички, адже під час виробництва можна померти, вдихнувши випари. Це змусило 

деяких експертів виключити рицин або абрин зі списку біологічної зброї. 

32. Однак дослідження і тести ЦББ довели, що будь-яка особа може придбати необхідні 

інгредієнти для того, щоб зробити 1 млн смертельних доз рицину, використовуючи 

приміщення площею (30 м2) з проточною водою і електрикою. Це коштувало б 

приблизно 3350 доларів США. Якби удаваний терорист напав з 1 мільйоном доз, 

припускаючи, що ефективність розсіювання була б приблизно від 1 до 10%, можна 

було б вбити близько 1 000 людей у закритому приміщенні. Маючи близько 5 000 

доларів США, ступінь PhD з мікробіології та рік на роботу, можна виготовити 

достатньо смертельних доз бактерій, щоб вбити 100 000 осіб, якщо придбати 

відповідний стоковий розчин.17 
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33. Медико-біологічні науки сьогодні розвиваються у двох дуже різних напрямках, які 

викликають стурбованість з точки зору біозахисту. З одного боку, технології, що 

необхідні, наприклад, для досліджень у мікробіології стають все доступнішими для все 

більшої кількості людей, включно зі спільнотами «Зроби сам», які працюють у 

приватних будинках. Зараз мотивація «Зроби сам» абсолютно нешкідлива і безпечна. 

Проте, ризик того, що терористи або злочинці можуть використати спільноту «Зроби 

сам» для створення біологічної зброї, залишається (див. Главу 4). 

34. З іншого боку, технології постійно розвиваються в нових напрямках, що робить 

можливим відтворювати хвороби, які були ерадиковані (наприклад, віспу) або 

створювати абсолютно нові. Такі передові технології, швидше за все, не будуть 

доступні більшості людей, але залишається ризик того, що наукові прориви в медико-

біологічних науках можуть використовуватись з метою створення нової біологічної 

зброї. Організації відповідальні за біозахист мають пильнувати можливі загрози з боку 

обох напрямів: «знизу» і «зверху». 

Міжнародна співпраця 

35. Глобалізація створила нові можливості для тих, хто бажає неправомірно 

використовувати біологічні речовини, але міжнародне співробітництво також 

нарощується. Останнім часом ЦББ зробив ряд кроків у цьому напрямку. У 2012 році 

ЦББ через Міністерство закордонних справ, запропонував надати свої Групи Польових 

Досліджень у розпорядження Генерального секретаря ООН для розслідування 

можливих випадків біологічних нападів. Таке розслідування могло б визначити, чи був 

напад навмисним, природним, або чи були хибними підозри про напад.18 

36. У 2013 році ЦББ отримав необхідне фінансування для реалізації проекту створення 

системи біологічного захисту в Східній Африці. Данська Партнерська програма в 

Східній Африці буде спрямована на навчання та освіту, пов’язану з біозахистом, 

допомогу у підготовці законодавства з біозахисту, і допомогу у створенні 

національного органу, що відповідатиме за біозахист.19 Зараз проект виконується в 

Кенії, разом із програмою освітніх ініціатив для іншої частини регіону. Проект також є 

внеском Данії в Програму захисту глобального здоров’я, метою якої є боротьба з 

інфекційними захворюваннями у всьому світі (див. Главу 7).20 Спалахи хвороби 

спричиненою вірусом Ебола в Західній Африці у 2014 році показують необхідність 

такого підходу, але більш зараз на кону важлива довгострокова проблема. Деякі країни 

Східної Африки знаходяться на етапі швидкого економічного розвитку, але їм може 

завадити постійна загроза терористичних актів і неможливість імпорту нових 

технологій через побоювання про можливе неправомірне використання. Реалізація 

біозахисту в Східній Африці може завірити міжнародних партнерів, що ризик 

неправомірного використання біологічних речовин і супутніх матеріалів дуже низький. 

37. Нарешті, Данія співпрацює з іншими європейськими країнами для зміцнення 

біологічного захисту в Європі. Європейський з’їзд органів регулювання біозахисту 

(ЄЗОРБ) – це зустріч представників Швейцарії, Данії, Сполученого Королівства, 

Швеції, Нідерландів і Франції, під час якої обговорюється біологічний захист і за 

результатами якої готує доповідь про практики в галузі біологічного захисту.21 

Сподіваємося, що ЄЗОРБ стане Європейським з’їздом з питань біологічного захисту.22 
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Висновки  

38. Є декілька підстав вважати систему біозахисту Данії успішною і такою, що може 

допомогти іншим країнам з відповідним «засвоєнням уроку». По-перше, данська 

система опирається на один закон і одну організацію. Це забезпечує раціональний і 

ефективний підхід до питань біозахисту. По-друге, данська система біозахисту поєднує 

наукові знання і діалог (включно з просвітницькими заходами), щоб змусити компанії 

або фізичні особи, наприклад студентів, впроваджувати і покращувати біозахист. Це 

формує прагматичний, а не бюрократичний підхід. По-третє, стало очевидно, що 

біологічний захист може допомогти компаніям, що займаються дослідженням 

подвійного використання. Страх перед сучасною наукою – це потужний інструмент у 

руках зловмисників, і біологічний захист може допомогти заспокоїти суспільство. По-

четверте, біозахист може також заспокоїти міжнародних партнерів і допомогти 

пом'якшити страх неправомірного застосування біологічних речовин, зокрема, у 

Східній Африці. 

39. Іншими словами, біозахист може мати різні завдання, але основним залишається 

запобігання неправомірного використання біологічних речовин. Біологічні атаки 

розглядається малоймовірними, досить ризикованими подіями. Тим не менше, вдала 

атака може виявитися катастрофічною, і навіть просто побоювання нападу може стати 

причиною серйозних проблем у суспільстві. Біозахист є національним обов'язком, але 

технологічні досягнення в медико-біологічних науках і глобалізація означають, що він 

працює тільки разом з іншими країн та міжнародними організаціями. Терористичні 

групи і патогени не визнають кордонів, тому для запобігання техногенних біологічних 

загроз або природних спалахів, таких як хвороба, спричинена вірусом Ебола, важливою 

є співпраця без кордонів для користі суспільства. 
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Глава 15: Зміцнення біозахисту в Йорданії 

Джван Іббіні  

Висловлення подяки: Підготовка цього розділу була б неможливою без внеску 

кожного з національних експертів, яким я щиро дякую: 

- Бригадний генерал інженер Мохаммад Аль Мавадждех – Міністр цивільно-

військових справ (МЦВС-ЙЗС) 

- Майор Мірза Хатукай – Сектор контролю над озброєнням, Управління міжнародних 

справ (УМС-ЙЗС) 

- Майор доктор Рамі Хасауна – Королівські медичні служби (КМС-ЙЗС) 

- Доктор Амджад Махаснех – Директор біотехнологічного центру імені принцеси Хайї 

(БЦПХ) 

- Доктор Нісрін Аль-Хмуд – Директор Центру досягнень у галузі біобезпеки, 

біозахисту та біотехнології, Королівське наукове товариство (КНТ) 

- Доктор Тарек Саноурі – Керівник проекту біозахисту, Мережа установ охорони 

здоров'я Східного Середземномор'я (МУСОЗСС) 

- Місс Гхайа Аль Вахдані – Координатор управління біоризиками Центральної 

лабораторії охорони громадського здоров'я, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) 

- Містер Фірас Аль-Момані – Колишній керівник з розвитку бізнесу, Науковий 

інститут із захисту на Близькому Сході (НІЗБС) 

Основні цілі навчання 

i. Отримати уявлення про те, як організовані зусилля біозахисту, попри наявність 

поточних проблем. 

ii. Визнати прогрес біозахисту в Йорданії. 

iii. Оцінити важливість національного, регіонального та міжнародного 

співробітництва для зміцнення потенціалу та стійкості програм біозахисту в 

країнах, що розвиваються. 

Вступ 

1. Йорданське Хашимітське Королівство – це країна на Близькому Сході, що межує з 

Сирією на півночі, Саудівською Аравією на півдні, Палестиною та Ізраїлем на заході, а 

Іраком на сході і омивається Червоним морем (Рис. 15.1). Воно розташоване по 31° 

пн.ш і 36° сх.д, загальна площа 89,342. км2, затока Акаба є єдиним портом Йорданії. 

Станом на 2010 рік, чисельність населення становить близько 6 407 085 чоловік.1 

2. Наперекір проблемам Йорданія рухається в напрямку створення безпечного та 

захищеного життя, науки, культури. Мета цієї Глави – підкреслити національні зусилля 

на шляху переходу від усвідомлення і готовності біозахисту до дій, та виділити 

ключових учасників у цій сфері на сьогодні. 
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Рисунок 15.1: Карта сайту Йорданії2 

 

3. Географічне розташування Йорданії ставить країну у центр політичного буревію в 

регіоні. Складна ситуації в Іраку так само як і останні сирійські заворушення значною 

мірою вплинули на інфраструктуру Йорданії в декількох секторах. Велика кількість 

біженців за останні чотири роки призвела до більш інтенсивного тиску на Йорданію, 

зважаючи на її обмежені ресурси. 

4. Мотивація створення культури біозахисту в Йорданії обумовлена потенційними 

загрозами, як внутрішніми, так і зовнішніми, природними чи навмисними. Серйозне 

занепокоєння на цей момент спричинене напругою у суспільстві, що викликана 

сирійським конфліктом. Верховний комісар у справах біженців Організації Об'єднаних 

Націй (ВКБООН) визначив, що в Йорданії загальна кількість біженців, які викликають 

занепокоєння – близько 630 776 осіб станом на 2 листопада 2015.3
 
Джерелами напруги 

є обмежений доступ до медичних послуг і питної води, утилізація твердих відходів, та 

погіршення якості освіти.4
 
Відповідно, увага має зосереджуватися на профілактиці та 

готовності для підвищення компетенції у біологічному захисті та забезпеченні 

належного реагування на інцинденти. 

5. У той же час, такий нестабільний стан у регіоні вимагає пришвидшити національні 

зусилля з управління біологічними ризиками. Ці зусилля повинні бути 

скоординованими між різними зацікавленими сторонами. Більшість заходів орієнтовані 

на місцеві громади, але вони також будують стабільні мережі на регіональному і 

міжнародному рівні. Нещодавно міжнародну увагу було спрямовано на Йорданію як 

частину Близького Сходу та Північної Африки (БСПА), що забезпечило фінансування 

проектів, спрямованих на формування більш здорових і захищених спільнот. 

6. Ця Глава дає уявлення про проблеми, що впливають на прогрес біозахисту. У ній 

також висвітлюються основні елементи, що викликають занепокоєння і вимагають 

уваги в майбутньому для забезпечення освітньої діяльності, що підтримує культуру 

біозахисту. 

Розвиток Програми біозахисту Йорданії 

7. Перший крок Йорданії у розвитку біозахисту датується 1972 роком, коли вона 

приєдналася до Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї (КБТЗ). Після 
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чого було представлено Заходи зміцнення довіри до Організації Об'єднаних Націй. 

Крім того, Йорданія виконує свої зобов'язання згідно з Резолюцією 1540 Ради Безпеки 

ООН (РРБООН), яка юридично зобов'язує держави-учасниці ООН застосовувати 

ефективні заходи для протидії розповсюдженню ядерної, хімічної і біологічної зброї 

(ЗМЗ).5 

8. Лише на початку XХI-го століття розпочато розробку стратегії біобезпеки та 

біозахисту в країнах БСПА. У 2007 році Абу-Дабі приймає Міжнародну конференцію з 

біобезпеки та біозахисту (МКББ), під час якої розглянуто біологічні загрози в регіоні 

БСПА і варіанти зменшення кількості інцидентів. Рік потому було розроблено 

рамковий документ під назвою «Розробка стратегій біобезпеки та біозахисту для 

регіону БСПА». Після зустрічі в Абу-Дабі було проведено другу конференцію в 

Касабланці (Марокко) і третю в Аммані (Йорданія), у 2011 році. Документ, 

розроблений Міжнародною Радою у сфері медико-біологічних наук (МРМБН),6
 

підсумовує ранні зустрічі МКББ. Вони прогресували від вивчення біологічних загроз 

регіону БСПА до розгляду необхідності створення національних та регіональних 

стратегій у сфері біобезпеки та біозахисту. Учасники зустрічі також рекомендували 

створити регіональні навчальні центри спеціально призначені для навчання з 

біобезпеки і біозахисту у співпраці з представниками наукових кіл, промисловості та 

уряду. МКББ створила як національні, так і регіональні мережі, які ініціювали низку 

заходів у Йорданії та інших країнах БСПА. Крім того, ініціатива Європейського Союзу 

на Близькому Сході призвела до створення ХБРЯ Центрів передового досвіду в 

Йорданії та Марокко, які спрямовані на зменшення ризиків біозахисту кримінального, 

випадкового або природного походження. 

9. Йорданія успішно використала регіональну і міжнародну допомогу, для того, щоб 

ініціювати різноманітні види заходів, орієнтуючись на формування компетентності та 

дієздатності біологічного захисту. Ці заходи варіювали від освіти і підготовки кадрів у 

сфері біозахисту до підвищення готовності та реагування на випадки. 

Зацікавлені сторони національного біозахисту  

10. Новітня концепція біозахисту була розроблена декількома урядовими і 

неурядовими організаціями, які, діючи у межах своїх повноважень, ініціювали 

створення цільової групи, щоб займатися і контролювати біологічні ризики. Мета 

даного розділу – перерахувати ключових учасників системи біозахисту, вказуючи на 

міждисциплінарну сукупність спеціалістів у політиці і техніці. На Рис. 15.2 показана 

ієрархія інституційних суб'єктів під час кризових ситуаціях. 

11. Однією з основних зацікавлених сторін біозахисту є Збройні Сили Йорданії (ЗСЙ) і 

Королівські медичні служби (КМС). ЗСЙ та КМС – це перша лінія на кордонах, і вони 

постійно прагнуть підвищити свою підготовленість та можливості реагувати та 

боротися з біологічними загрозами. КМС охоплює спеціалізовані центри і військові 

госпіталі у всій країні, навіть у віддалених районах. 

12. У травні 2010 року Його Високоповажність Голова Об'єднаного комітету голів 

штабів схвалив установу про Сектор контролю над озброєнням і міжнародними 

організаціями (СКОМО), у межах Директорату міжнародних справ (ДМС), щоб 

виступати як контактна особа ЗСЙ. СКОМО відповідає за відстеження всіх договорів і 
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заходів, що стосуються проблем контролю над озброєнням та зброєю масового 

знищення (ЗМЗ), роззброєння та питань регіональної безпеки, а також для вирішення 

проблем внутрішніх і міжнародних структур та організацій у всіх пов'язаних з 

двосторонніми програмами ХБРЯ/ЗМЗ на регіональному і міжнародному рівнях. 

Рисунок 15.2: Залучення зацікавлених сторін під час заходів з регулювання 

кризи у Йорданії7 

Інституційні суб'єкти та зацікавлені сторони під час кризових ситуаціях 

 

13. Йорданія є державою-учасницею декількох міжнародних угод про роззброєння та 

контроль над озброєннями, таких як КБТЗ, КХЗ, Договір про всеосяжну заборону 

випробувань (ДВЗВ); Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних 

видів звичайної зброї (ККЗЗ); Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і 

Режим контролю ракетних технологій (РКРТ). Оскільки ЗСЙ мають різноманітні 

обов’язки, вони також відіграють провідну роль у виконання Резолюції 1540 Ради 

Безпеки ООН. СКОМО активно бере участь у всіх заходах, пов'язаних з контролем над 

озброєннями та роззброєння, і боротьбою зі ЗМЗ. 

14. Міністерство охорони здоров'я Йорданії (МОЗ) взяло на себе основну 

відповідальність за надання медичних послуг та контроль системи охорони здоров'я в 

Йорданії. Обов'язками МОЗ є підтримання системи охорони здоров'я, організація 

медичного обслуговування, що надається державним і приватним секторами, а також 

проведення освітніх програм і здійснення професійної підготовки. Крім того, МОЗ 

відіграє важливу роль шляхом управління лабораторій системи охорони здоров'я та 

епідеміологічного нагляду за хворобами, групі з управління діями у кризовій ситуації, і 
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нещодавно створеного центру операцій на випадок надзвичайних ситуацій. Нещодавно 

МОЗ створив посаду координатора з питань управління біоризиками в управлінні 

лабораторій, якому доручено підвищувати рівень обізнаності медичних працівників у 

державних лікарнях, разом з проведенням спільних заходів з управління біоризиками у 

співпраці з іншими зацікавленими сторонами (наприклад, Королівським науковим 

товариством, Університетом наук і технологій Йорданії, Королівськими медичними 

службами (КМС), Адміністрацією контролю харчових продуктів та ліків (АПХЛ), 

Міністерством сільського господарства). Залучення приватного сектору до управління 

біоризиками є необхідним, однак воно ще не відбулося. Тому, МОЗ зробило перший 

крок у розробці національних директив з управління біоризиками. Після введення 

директив буде сформульована національна політика управління біоризиками.  

15. Йорданія дотримується Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП) активно 

залучаючи Міністерство охорони здоров'я.8
 
Відповідно до вимог ММСП, був створений 

національний координаційний центр охорони здоров'я в Йорданії. Координаційний центр 

відповідає за виконання вимог щодо звітності, підтвердження подій у сфері охорони 

здоров'я міжнародного значення, і оцінювання та зміцнення національного потенціалу. 

Група з охорони здоров'я працювала з небезпечними патогенами, такими як вірус H1N1 та 

близькосхідним коронавіруcним респіраторним синдромом (MERS-CoV), разом з ЦКЗ 

Сполучених Штатах, щоб належно схарактеризувати емерджентні патогени.9
 
Зараз МОЗ 

контролює всі заходи, що проводяться у щойно відкритій BSL-3 лабораторії. 

16. Центр біотехнології принцеси Хайї (ЦБПХ)10 розміщується в Університеті науки і 

технології Йорданії. Він є провідним дослідницьким, діагностичним та освітнім 

центром у галузі геноміки, протеоміки та метагеноміки. Центр призначений 

підвищувати продуктивність і якість послуг, дотримуючись найвищих міжнародних 

стандартів якості. 

17. Коштом щедрих грантів і безпосереднього контролю з боку урядів Сполучених 

Штатів, Сполученого Королівства та Канади було створено Підрозділ управління 

біоризиками та навчальної підготовки з геноміки в PHBC у 2012 році, для навчання 

його відкрили 10 лютого 2015 року. Новий підрозділ має «MiSeq» – першу платформу 

секвенування наступного покоління (СНП) в Йорданії. Основна мета MiSeq – 

полегшити виявлення і нагляд за патогенами. 

18. Мета Підрозділу управління біоризиками та навчальної підготовки з геноміки в 

PHBC – створення сталої культури біобезпеки в регіоні БСПА та навчального центру, 

який задовольняє потреби Йорданії та її сусідів, знижує біологічні загрози для 

світового товариства, зміцнює глобальну охорону здоров'я та захист. 

19. Місією Управління біоризиками та Відділу навчальної підготовки в сфері геноміки 

БСПА є: 

i. Надати можливість навчати працівників лабораторій та клінік країн БСПА. 

ii. Створити ядро для стратегічного партнерства БСПА з розвиненими країнами-

партнерами, такими як США, Сполучене Королівство і Канада. 

iii. Забезпечити необхідні технічні, менеджерські та практичні знання для 

управління біоризиками людям, які працюють у різних сферах біології, хімії, 

охорони здоров'я і медицини. 
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iv. Надати можливість застосовувати молекулярні методи детекції для безлічі 

завдань у діагностичній практиці, превентивній епідеміології та для нових 

біологічних загроз, з якими стикається Йорданії та регіон БСПА. 

v. Розробити та провести навчальні курси з управління біоризиками для того, щоб 

впровадити безпечні і надійні практики медико-біологічних наук у регіоні 

БСПА. 

vi. Функціонувати як єдина технічна платформа для зміцнення партнерських 

відносин між Йорданією, країнами БСПА і різними партнерами у всьому світі. 

20. Останнім часом стала очевидною активна роль інституцій громадянського 

суспільства, якими раніше нехтували, а необхідність встановлення партнерських 

відносин між різними зацікавленими сторонами зараз цінується все більше. Потрібно 

віддати належне Королівському науковому товариству (КНТ), яке є неурядовою 

організацією, що надає послуги з тестування, а також консультує та проводить наукові 

дослідження. Йорданський центр передового досвіду в галузі біобезпеки, біозахисту та 

біотехнології був створений під егідою Королівського наукового товариства. 

Завданням центру є зміцнення національного захисту шляхом зниження ризиків, 

пов'язаних з потенційним зловживанням медико-біологічними науками, і загрозами 

епідемій та інших подій, що дестабілізують, а також поліпшення потенціалу протидії 

держави в умовах таких подій за допомогою передового досвіду в галузі підготовки 

кадрів, освіти і наукових досліджень біотехнологій. Було проведено ряд заходів з 

біоетики та біобезпеки та управління біоризиками, що фінансувалися регіональними та 

міжнародними організаціями. Основні заходи наведено в Таблиці 15.1. 

Таблиця 15.1: Заходи, проведені Королівським науковим товариством11 

Рік Захід 

2015 Даібес, Х. (2015) Оцінювання практик біобезпеки та біозахисту в біонаукових 

лабораторіях Йорданії за даними третього видання Інструкцій з лабораторної 

біобезпеки ВООЗ (2004). Робота представлена як дипломний проект на 

здобуття ступеня магістра в галузі екологічних технологій та управління; 

Університет технології принцеси Сумайї. 

2013 КНТ розробив навчальну програму з біобезпеки та біозахисту на арабській 

мові, яка враховує потреби регіону (коштами Ісламського банку розвитку, 

Джидді, Саудівська Аравія). 

2012 Організовано Близькосхідний регіональний секретаріат для Центрів 

передового досвіду ХБРЯ в НІЗБС/Амман. 

2012- 

-2015 

Починаючи з 2012 року, було започатковано кілька ініціатив для підвищення 

інформованості та заохочення національних лабораторій для розробки та 

впровадження системи управління біоризиками. Практикуми і семінари були 

організовані та проведені Королівським науковим товариством, Міністерством 

охорони здоров'я і Центром біотехнології принцеси Хайї, орієнтуючись на 

вчених з медичного, промислового і наукового секторів (з приватних і 

державних установ). На семінарах вивчали, розглядали та обговорювали 

використання систем управління в біоетиці, біобезпеці та біозахисті на основі 
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CWA 15793 (2008/2011) і Довідкового документу ВООЗ «Відповідальні 

медико-біологічні дослідження в глобальній безпеці системи охорони 

здоров’я».  

2011 3-я Міжнародна конференція з біобезпеки та біозахисту, Амман. 

2010 Міністерство охорони здоров'я створило Групу управління біоризиками (ГУБ), 

щоб розробити програму навчання, провести навчання, і налагодити контакт з 

установами охорони здоров’я непідконтрольними Міністерству, для 

запровадження системи управління біоризиками в лікарняних лабораторіях на 

національному рівні. 

2009 Створення Національного центру з питань захисту і управління кризами 

(НЦЗУК). 

2006 За підтримки Програми залучення до біозахисту (фінансується Державним 

департаментом США, Бюро міжнародного захисту та нерозповсюдження, 

Управлінням спільного зменшення загрози), у квітні 2006 року в Аммані 

(Йорданія) відбувся семінар з лабораторних біозахисту та біобезпеки, в якому 

брали участь представники 15 країн Близького Сходу. 

2004 Була проведена Програма польових випробувань ВООЗ Проекту «Директиви 

для оцінки готовності програм національної системи охорони здоров'я до 

навмисного застосування біологічних і хімічних агентів» при технічній 

підтримці різних міністерств Йорданії (охорони здоров'я, оборони, внутрішніх 

справ, промисловості тощо), Йорданського товариства Червоного Півмісяця, 

Австралійського Агентства міжнародного розвитку (АвсАМР), Міністерства 

охорони здоров'я Канади, Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та 

Дитячого Фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), а також різних 

технічних програм від штаб-квартири ВООЗ та Регіонального бюро Східного 

Середземномор'я (РБСС) ВООЗ. 

21. Біозахист в Йорданії також передбачає залучення Наукового інституту з захисту на 

Близькому Сході (НІЗБС), який раніше був відомий як Спільний центр моніторингу 

(СЦМ). Він знаходиться в Аммані і був створений як партнерський проект між 

Королівським науковим товариством і Національними лабораторіями Сандія (США). 

НІЗБС має стати моделлю для підвищення рівня захисту. Інститут надає технічну 

підтримку і місце для обміну інформацією та розробки заходів зміцнення довіри. Крім 

того, він продовжує сприяти захисту в регіоні, зосереджуючись на розвитку 

енергетики, захисті навколишнього середовища та кордонів, використовуючи 

досягнення науки і технологій.12 

22. Іншою провідною НУО є Мережа державних установ охорони здоров’я в Східному 

Середземномор'ї (МДОЗСС), що була створена у 2009 році зі штаб-квартирою в 

Аммані, діяльність якої зосереджена на епідеміології. МДОЗСС нещодавно провела 

попередній семінар на тему «Забезпечення захисту біологічних зразків «від початкової 

до кінцевої стадії»» перед початком Четвертої регіональної конференції МДОЗСС, яка 

проходила в місті Акаба (Йорданія) 28 вересня – 1 жовтня 2015 року. Загальна мета 

цього конкретного семінару – підвищення рівня поінформованості про важливість 

захисту зразків та інших проблем, з якими вчені стикаються в регіоні Східного 

Середземномор'я. Цей практикум був орієнтований на широкий спектр фахівців у 
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галузі охорони здоров'я. 

23. Під час семінару відбулася дискусія про забезпечення захисту біологічних зразків 

«від початкової до кінцевої стадії», з акцентом на захисті зразків і транспортуванні 

біологічних та інфекційних речовин. Цей «круглий стіл» зробив внесок у регіональні 

зусилля, докладені для підвищення поінформованості й розширення знань у галузі 

захисту біологічного зразка. Мета цього круглого столу – поділитися і обговорити 

занепокоєння і проблеми, що стосуються транспортування біологічних зразків; надати 

можливість отримати знання про транспортування біологічних та інфекційних речовин; 

дозволити учасникам дізнатися про відповідні директиви, навчальні матеріали та 

сертифікацію стосовно захисту зразків; та сприяти виявленню проблем і прогалин, які 

можуть перешкоджати захисту зразків. 

24. МДОЗСС, співпрацюючи з Програмою залучення до біозахисту (ПЗБ), має намір 

реалізувати проект під назвою «Забезпечення захисту біологічних зразків і сталого 

управління зразками в Західній Африці». Проект, зокрема, орієнтований на такі країни, 

як Гвінея, Ліберія і Сьєрра-Леоне. Проект буде виконуватися у два етапи. Перший етап 

спрямований на забезпечення захисту патогенних зразків у разі біологічних інцидентів, 

«від початкової до кінцевої стадії», і для підтримки захищеного і сталого управління 

збором зразків Еболи. Другий етап об’єднуватиме підготовку спеціалістів з питань 

відповідальної науки з паралельною технічною дискусією про доставку і 

транспортування зразків з урахуванням стандартів перевезень Міжнародної асоціації 

повітряного транспорту (МАПТ). 

25. Однією з ключових установ, яка може активно залучатися до вирішення проблем 

біозахисту сільськогосподарських угідь і тваринництва, є Міністерство сільського 

господарства (МСГ). Сільськогосподарський сектор в Йорданії характеризується 

нестабільним виробництвом через залежність від опадів. Розведення жуйних тварин 

збільшується зі збільшенням імпорту кормів. Здоров'я тварин є важливим питанням, 

оскільки хвороби тварин зумовлюють значну частку витрат власників худоби. У 

доповіді ПСГО сказано: «Імпорт живих тварин і продуктів тваринного походження з 

різних куточків світу, та мобільність худоби в межах держави через кордон, збільшує 

можливість інфікування тварин з епізоотичними хворобами».13 Іншим закладом є 

Національний центр досліджень сільського господарства і поширення результатів 

досліджень (НЦДСГПД). Дана державна установа відповідає за планування, 

координацію і здійснення наукової діяльності, яка стосується сільськогосподарських 

угідь, кормів, тваринництва та інших секторів сільського господарства. Вони тісно 

співпрацюють з фермерами і вченими, надаючи послуги з перевірки ґрунту, рослин і 

худоби. 

Зусилля Йорданії щодо сприяння культурі біозахисту  

26. Зі збільшенням кількості вчених медико-біологічних наук та удосконаленням 

біотехнології у багатьох секторах (наприклад, медицині, сільському господарстві та 

навколишньому середовищі) необхідно гарантувати безпечне поводження і захищене 

використання біоагентів. У той же час, різке збільшення населення через міграцію 

людей з сусідніх країн створює величезний тиск на вищезазначені сектори, особливо в 

країні з обмеженими природними ресурсами, такій як Йорданія. Все більше 
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посилюється занепокоєння з приводу захисту, тому Йорданія повинна бути готовою до 

усунення потенційних ризиків біозахисту.  

27. Стосовно цього, як урядові, так і неурядові організацій – подібні до тих, що вже 

згадувалися у цій Главі – взяли на себе ініціативу зі зміцнення біозахисту за 

регіональної і міжнародної підтримки. Національні експерти пройшли підготовку в 

Йорданії та за кордоном, для того, щоб допомогти організувати ядро групи біозахисту, 

яке призначене полегшити зусилля з гарантування біобезпеки, біозахисту, і управління 

біоризиками. 

Заходи та активність 

28. Було проведено кілька заходів у формі лекцій, семінарів, практикумів та навчальних 

курсів для сприяння створенню інфраструктури біозахисту в Йорданії. Ці заходи 

проводилися національними експертами та були орієнтовані на широкий спектр вчених 

медико-біологічних наук у різних секторах.  

29. КМС відіграють важливу роль у біозахисті Йорданії. Зміцнення національної 

потенціалу біозахисту є однією з основних проблем ЗСЙ/КМС. ЗСЙ є основою для 

діяльності та зусиль національного біозахисту тому, що заохочує до міжсекторального 

співробітництва і координації. Вставка 15.1 підсумовує деякі проекти, які завершені 

та/або продовжуються з багатьма міжнародними партнерами, включаючи США та 

Канаду. 

Вставка 15.1: Діяльність, яку проводять і пропонують Збройні Сили Йорданії та 

Королівські медичні служби 

Діяльність 

Мобільна біологічна лабораторія в трейлері для виявлення патогенів класу А (Рис. 

15.3) 

Багато заходів та навчальних курсів з біоризику (біобезпеки та біозахисту) були 

проведені в кампусі і за межами кампуса КМС, в основному в Університеті науки і 

технології Йорданії, а також за кордоном, зокрема, у Канаді та США. 

Курси підготовки викладачів для 12 співробітників КМС з біобезпеки і управління 

біологічними ризиками. 

Вищезгаданий Центр управління кризами ЗСЙ, створений у квітні 2002 року, 

перейменували в Директорат з цивільних і військових справ (ДЦВС) під час церемонії 

відкриття нової будівлі 4 серпня 2015 року Його Високоповажністю Головою 

Об'єднаного комітету голів штабів. Об'єкт був спроектований і побудований для 

користування УЙ/ЗСЙ із застосуванням активів і потенціалу Збройних сил для 

допомоги цивільному населенню в надзвичайних ситуаціях. 

Відділ ДЦВС створив кабінет Управління кризами (УК), оснащений необхідними 

засобами зв’язку, для розміщення представників відповідних підрозділ ЗСЙ та 

урядових установ під час надзвичайних ситуацій. Цей проект фінансується Урядом 

Канади через Глобального програму партнерства (ГПП) Канади. 

КМС брали участь у зустрічі Програми захисту глобального здоров'я (ПЗГЗ), яка 

відбулася 19 березня 2015 року в Найробі (Кенія). ПЗГЗ є дуже перспективною 
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міжнародною ініціативою, що складається з одинадцяти пакетів заходів, спрямованих 

на попередження, виявлення та реагування на біологічні загрози. 

Департамент профілактичної медицини КМС провів першу міжнародну конференцію 

30 квітня 2015 року. Тема конференції: «Загрози і проблеми транскордонних 

інфекцій». Кілька відомих міжнародних і національних доповідачів збагатили 

наукову програму. 

ЗСЙ взяли участь у 5-ому семінарі з управління лабораторними біоризиками у 

Вінніпезі (Канада), 4-7 травня 2015 року. 

Два експерти КМС взяли участь у Глобальному саміті вірусологів на тему інновацій, 

терапевтичних підходів і нових прогресивних технологій виявлення та діагностики 

вірусів, а також нової стратегії контролю поширення вірусів. Конференція з 

вірусології проходила в Дубаї, 27-29 серпня 2015 року, при фінансовій підтримці 

Міністерства оборони США. 

Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї: ЗСЙ брали активну участь 

протягом останніх кількох років у Зустрічах Конвенції про заборону розробки, 

виробництва та накопичення запасів біологічної і токсинної зброї та про її знищення. 

Багато паралельних зустрічей, проведених у кулуарах Конвенції, визначили проекти 

для збільшення можливостей системи біозахисту Йорданії. 

Проект з розробки Національних хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних 

(ХБРЯ) медичних директив Йорданії для реагування на події та інциденти, пов’язані з 

ХБРЯ був представлений ЗСЙ і зараз фінансуються через Глобальну програму 

партнерства Канади; це спільні йордансько-канадські заходи. Метою даного проекту є 

сприяння ЗСЙ-КМС та Міністерству охорони здоров'я у розробці регіональних 

директив та навчальних програм для реагування на інциденти, пов’язані з ХБРЯ в 

Йорданії. 

ЗСЙ створює Навчальний центр передового досвіду Групи хімічної підтримки (ГХП) 

ХБРЯ. ЗСЙ закінчили перший етап, створивши сучасну установу ХБРЯ в ГХП за 

підтримки США. Другий етап перебуває в стадії розробки та планування за підтримки 

і фінансування Глобальної програми партнерства Канади. У результаті побудують 

навчальний полігон ХБРЯ, який буде розташовуватися на території установи. Третій 

етап відбудеться після завершення будівництва об'єкта. На цьому етапі ЗСЙ будуть 

приступати до подання прохання акредитувати цю установу як Центр передового 

досвіду ХБРЯ (регіональний і міжнародний) за підтримки колег з Канади, США та 

Організації Північноатлантичного договору (НАТО). 
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Рисунок 15.3: Відкриття мобільної біологічної лабораторії 13 листопада 2014 

року14 

На першому фото зображені Його Високоповажність посол Канади Бруно Саккомані і 

представники КМС. На інших фото зображено екстер'єр автомобіля та бокс у салоні 

автомобіля 

      

30. Два викладачі Міністерства охорони здоров'я отримали ліцензію від бюро ВООЗ, і 

почали викладати управління біоризиками офіцерам у багатьох установах охорони 

здоров’я та в державних лабораторіях. Крім навчальних курсів, були проведені п'ять 

семінарів з управління біоризиками протягом останніх трьох років. Викладачі мають у 

майбутньому проводити оцінювання з виїздом на місця, і активно спілкувався з 

медичними працівниками, щоб полегшити впровадження біозахисту.  

31. Співробітники Центру біотехнології принцеси Хайї отримали підготовку з 

управління біоризиками в Центрі та в Національних лабораторіях Сандія (США). 

Чотири співробітники мають ліцензію викладачів управління біоризиків у Сандії. 

Центр активно займається управлінням біоризиками та навчанням у сфері геноміки. З 

січня 2010 року такі події відбулися в центрі: 23 семінари з управління біоризиками, 22 

семінари з полімеразної ланцюгової реакції, 4 семінари про технічне обслуговування та 

ремонт основного обладнання лабораторії, 1 семінар з мікробіології, та 1 семінар з 

патології. На різних семінарах були присутні учасники з Йорданії, Іраку, Ємену, Лівії, 

Алжиру, Єгипту, Афганістану і Пакистану. 

32. Біотехнологічний центр принцеси Хайї також провів ряд зустрічей та семінарів у 

співпраці з американською Асоціацією сприяння розвитку науки (АСРН). Один з таких 

семінарів був названий «Міжнародне співробітництво: відповідальна наука для 

безпечного і захищеного суспільства».15 Мета семінару – заохотити співробітництво 

між вченими-біологами зі Сполучених Штатів і Сполученого Королівства та 

учасниками з 13 країн БСПА. Тематика зустрічі охоплювала стан наукових 

можливостей і відповідальне управління. Наукове співробітництво дає значні 

можливості для розвитку біології, для вирішення національних пріоритетних завдань та 

обговорення загальних принципів і стандартів практики. 

33. Одним із завдань є включення питань біозахисту в навчальні плани так само, як уже 

інтегрували біоетику в програми навчання студентів-медиків. Семінар відбувся в 

рамках Проекту 18 «Міжнародна мережа університетів та інститутів для збільшення 

обізнаності про питання подвійного використання у біотехнології» Центрів передового 

досвіду зменшення хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних ризиків 

Європейського Союзу. Головною метою семінару було залучення студентів старших 

курсів до вирішення проблем біозахисту та подвійного використання в галузі медико-
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біологічних наук.16 Захід проходив в Хашимітському університеті та був організований 

спільними зусиллями НІЗБС і Центру передового досвіду в галузі біобезпеки, 

біозахисту та біотехнології. Студентам були представлені матеріали з використанням 

інтерактивного підходу командно-орієнтованого навчання (див. Главу 20). Студенти 

дали позитивні відгуки про організацію, тематику та результати навчання. Після 

закінчення семінару студентам було запропоновано розробити навчальні плакати про 

подвійне використання, щоб передати знання своїм однокурсникам. Деякі плакати 

студентів можна побачити на рисунку 15.4. 

Рисунок 15.4: Навчальні плакати, підготовлені студентами17 

 

     

34. Нещодавно була підготовлена магістерська дисертація на тему: «Оцінювання 

практик біобезпеки та біозахисту в біологічних лабораторіях Йорданії згідно з третім 

виданням Інструкцій з лабораторної біобезпеки ВООЗ (2004)» під безпосереднім 

керівництвом доктора Нісріна Аль-Хмуда в Університеті принцеси Сумайї. Мета 

дослідження – оцінити рівень практик біобезпеки та біозахисту в йорданських 

біологічних лабораторіях для того, щоб допомогти зменшити ймовірність випадкового 

впливу на персонал або навколишнє середовище біологічних агентів і звести до 

мінімуму ризик зловживань патогенами або токсинами. У роботі підкреслено 

важливість наявності національного законодавства як бази для ефективних і сталих 

програм біозахисту в біологічних лабораторіях. Крім того, у дослідженні також 

запропоновано мультидисциплінарний підхід до навчальних ініціатив біобезпеки та 

біозахисту, спрямованих на біологічну спільноту Йорданії. 

Прогрес біозахисту в Йорданії відповідно до міжнародних правил 

35. У відповідь на ініціативи щодо біозахисту, Йорданія змогла зробити внесок у наступні 

сфери: 

1. Міжнародні медико-санітарні правила (ММСП) 

Місія з оцінювання основного потенціалу ММСП проходила в Йорданії 22-26 січня 

2012 року. Основними завданнями місії були: 

i. Визначення основного потенціалу, необхідного для підтримки виконання 
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ММСП на місцевому/громадському рівні та/або первинних заходів державної 

охорони здоров'я, на проміжному і національному рівнях. 

ii. Надання інструкції щодо використання інструментів оцінки. 

iii. Визначити способи інтеграції вимог ММСП до чиннних законів у сфері охорони 

здоров'я в Йорданії; 

iv. Узгодити основний потенціал вимог ММСП до пунктів перетину кордону. 

2. Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї (КБТЗ) 

- Йорданія стала державою-учасницею КБТЗ у 1972 році, і представила звіти про 

Заходи зміцнення довіри. 

- Національне виконання КБТЗ у Йорданії здійснюється через розробку 

кримінального кодексу, експортного контролю та законодавства з екології. 

3. Резолюція 1540 Ради Безпеки ООН (РРБ ООН) (2004) 

- Йорданія провела детальний огляд законодавства з точки зору виконання 

Резолюції 1540 РРБ ООН, зокрема, закони і постанови в галузі експортного 

контролю. 

- У 2005 році Йорданія представила доповідь про стан національної правової 

бази стосовно матеріалів, пов’язаних зі зброєю масового знищення. У доповіді 

стверджувалося, що Йорданія готова співпрацювати з тими країнами, які б 

могли надати допомогу в плані розробки законодавства або оперативних 

навичок та ресурсів. 

Проблеми та майбутнє програми біозахисту в Йорданії 

36. У цій Главі описуються зусилля, докладені для прискорення розвитку біозахисту в 

Йорданії, і проблеми, які були відзначені під час імплементації заходів біозахисту. 

Одне з найважливіших питань, яке виникає в контексті Йорданії, і, можливо, в інших 

сусідніх країнах: як захистити сектор медико-біологічних наук та контролювати його 

розвиток, враховуючи постійні конфлікти на Близькому Сході. Крім того, розміщення 

великої кількості біженців вимагає зусиль кількох секторів, насамперед систем освіти, 

охорони здоров'я та безпеки. Це важкий тягар для країни з обмеженими ресурсами, 

такої як Йорданія, яка потребує зовнішньої допомоги та фінансування для підтримання 

стабільності.  

37. Враховуючи все більшу кількість вчених медико-біологічних наук і тих, хто працює 

з біологічними матеріалами в Йорданії та регіоні БСПА, потрібні раціональні освітні 

програми в галузі біобезпеки, біозахисту та подвійного використання. Хоча належні 

практики в сфері біобезпеки застосовуються в діагностичних і дослідницьких 

лабораторіях, культура біозахисту все ще не розвинута. Загалом, прогрес на місцях не 

вийшов за межі навчання і зміцнення можливостей користувачів. Поки національні 

стратегії і строгі правила визначаються та запроваджуються, потрібно дотримуватися 

висхідного підходу до освіти та підвищення обізнаності. 

38. Мабуть, одна з основних проблем, з якими стикаються спроби сталого виконання 



 

235 

проектів з біозахисту є обмежене фінансування, що дозволяє виконувати завдання 

проекту лише під час періоду його виконання. Інші проблеми: відсутність координації 

між фінансовими установами, неадекватні способи оцінки успішності проекту і 

ефективності програм, спрямованих на профілактику та дублювання діяльності серед 

зацікавлених сторін системи біозахисту. Крім того, відсутність національних стратегій і 

рамок з урахуванням біозахисту ускладнює імплементацію біозахисту в будь-якій 

організації.18 

39. Анвар Назім та інші у зв'язку з цим написали: «Будь-яке підприємство, щоб бути 

ефективним, повинно ґрунтуватися на відповідних цілях підприємства і регіоні. Значна 

залежність від ресурсів та політичного клімату основи, на якій побудована діяльність у 

галузі медико-біологічних наук, буде включати в тій чи іншій мірі людські ресурси, 

технології, фінанси, патентне право, маркетинг, управління і програми безпеки та 

захисту з урахуванням потреб підприємства».19 Додаткова проблема виникає через 

низьку доступність навчальних матеріалів з біозахисту арабською мовою. Ісламський 

Банк розвитку в Джидді (Саудівська Аравія) надав допомогу КНТ для розробки 

навчальних матеріалів і навчальної програми з біобезпеки та біозахисту арабською 

мовою з урахуванням потреб регіону. І нарешті, інфраструктура управління 

біоризиками знаходиться на стадії будівництва, і вимагає значних зусиль у наступні 

роки. 

40. Деякі занепокоєння були висловлені Міністерством охорони здоров'я,20 зокрема 

стосовно незадовільної взаємодії з приватним сектором і ветеринарними 

лабораторіями. Також було підкреслено недостатню фінансову підтримку освітніх і 

навчальних програм. 

41. Необхідно провести всеосяжну національну оцінку ризиків біозахисту, яка б чітко 

вказала на джерела загроз. Потрібно визначити національні пріоритети і потреби згідно 

з політикою та ресурсами країни. Прогрес у галузі біозахисту в Йорданії досі дає 

підстави для оптимізму. Зі стійкою фінансовою підтримкою освітня діяльність може 

бути розширена, щоб відповідати національним вимогам та планам розвитку. Така 

діяльність могла б створити національний кодекс поведінки в галузі біозахисту, який 

можна було б використовувати для оновлення матеріалів, що використовуються під час 

семінарів та навчальних матеріалів, що стосуються біозахисту та управління 

біоризиками. Коли безпека і захист стають частиною культури науковців-біомедиків, а 

всі інгредієнти «Супу» (Рис. 15.5) доповнюють один одного в рамках цілісного підходу, 

тоді біобезпека та біозахист будуть ефективними і сталими. 

42. Необхідно звернути увагу на сільськогосподарський сектор як одну з основних 

зацікавлених сторін у розвитку біозахисту в Йорданії. Внесок Міністерства сільського 

господарства та пов'язаних з ним лабораторій у тестування і дослідження є дуже 

цінним і вони доповнюють один одного в забезпеченні захисту здоров'я тварин та 

рослин. Національний центр досліджень сільського господарства і поширення 

результатів досліджень (НЦДСГПД) є провідним інститутом сільськогосподарських 

досліджень, діяльність якого спрямона на оптимальне використання доступних 

ресурсів для досягнення сталого зростання сільського господарського.21 Тому 

рекомендується, щоб ця установа сприяла створенню національних директив і 

законодавство стосовно біозахисту. 
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Рисунок 15.5: «Суп» – ініціатива медико-біологічних наук22 

 

«Слайд «Суп» був розроблений спонтанно під час обговорення на зустрічах БВПА. 

Біологічна безпека повинна стати частиною «Супу» наших ініціатив у медико-

біологічних науках.» 

Висновок 

43. Йорданія визнала необхідність гарантувати захищене використання біологічних 

матеріалів, особливо в період політичної нестабільності в сусідніх регіонах для 

запобігання і реагування на біологічні інциденти випадкового або навмисного 

походження. З 2009 року поява національних центрів та інститутів, здатних 

здійснювати різноманітні відповідні заходи та ініціативи, успішно встановила 

ефективну мережу експертів у різних секторах, як на національному, так і на 

регіональному рівнях. Ці мережі можуть впливати на осіб, що приймають рішення, щоб 

просунути вперед створення національної стратегії в галузі біозахисту, і запропонувати 

потенційний внесок у здійснення зобов'язань Резолюції 1540 РБ ООН. 

44. Наразі основні зусилля були спрямовані на підвищення рівня обізнаності, 

професійної підготовки, створення потенціалу та розробки політики, в основному 

здійснених коштом зовнішнього фінансування. Таке фінансування є цінним для 

підтримки даної діяльності в регіоні, і для обміну знаннями та досвідом, що підвищить 

рівень місцевого, регіонального та глобального захисту. Однак, місцеві і регіональні 

зусилля з підтримки такої діяльності показують, що існує зацікавленість біозахистом у 

межах регіону. Деякі ключові уроки, засвоєні з регіональної співпраці і національних 

зусиль, можна узагальнити у такому вигляді: 

i. Національні зусилля свідчать про те, що ініціативи з біозахисту повинні 

доповнюватися національною політикою для забезпечення належної 

імплементації біозахисту. 

ii. Потрібно сформувати Національний комітет міждисциплінарної команди 
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експертів, щоб створити національні та міжнародні мережі для обміну 

інформації та реагування. 

iii. Більше уваги слід приділяти попередженню і забезпечення готовності в 

Йорданії. 

iv. Біозахист в Йорданії слід розширити для залучення інших зацікавлених сторін, 

особливо стосовно сільськогосподарських та екологічних підприємств, а також 

для захисту кордонів. 

v. Необхідно підтримувати активні регіональних зв'язки та відносини з метою 

забезпечення належного діалогу під час інцидентів, що стосуються біозахисту. 
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Глава 16: Імплементація біозахисту на національному рівні 

в Південній Африці 

Луїза Безуіденхоут 

Основні цілі навчання: 

i. Простежити план дій програми біологічної зброї – проекту, розробленого 

урядом Південної Африки, що проводив політику апартеїду; 

ii. Виділити ключові ролі, які окремі вчені відігравали у розвитку проекту «Берег», 

на тлі недостатнього державного нагляду; 

iii. Обговорити зусилля, спрямовані на розвиток біозахисту після ліквідації 

апартеїду в Південній Африці, сфокусувавшись на важливій ролі вчених у 

розвитку цього підходу; 

iv. Зрозуміти проблеми розробки надійних режимів біозахисту в країнах з низьким і 

середнім рівнем доходів. 

Вступ 

1. Аналіз системи біозахисту в Південній Африці пропонує дві важливих теми для 

сучасних дискусій. По-перше, як країна, що таємно розробила, а потім добровільно 

ліквідувала програму біологічної зброї, Південна Африка пропонує важливе історичне 

соціологічне дослідження про те, як епоха змін управляють підходом до контролю 

біозахисту, який постійно розвивається і адаптується. У першій частині цього розділу, 

детально висвітлена історична участь Південної Африки в біозахисті з виділеними 

уроками з національної імплементації програм біозахисту. 

2. По-друге, нинішній південноафриканський підхід до нерозповсюдження свідчить 

про те, що прихильність уряду та участь наукового товариства можуть змінюватися і 

починати боротись з розробкою біологічної зброї. Тим не менш, всупереч значним 

успіхам, досягнутим у Південній Африці в роки після встановлення демократії, 

проблеми все ще існують. Одна з таких проблем – необхідність підвищення обізнаності 

з питань біозахисту наукової спільноти. Друга частина розділу розглядає режим 

біозахисту і тривалі проблеми підвищення обізнаності з питань біозахисту в Південній 

Африці, приділяючи особливу увагу її статусу як країні з низьким/середнім рівнем 

доходів. Глава завершується деякими коментарями про ключову роль, яку вчені 

відіграють у підтримці режимів біозахисту. 

Уроки минулого – проект «Берег» і розвиток біологічної зброї за умов апартеїду в 

Південній Африці 

3. Починаючи з 1940-х років, уряд Південної Африки розробив систему расової 

сегрегації, відому як апартеїд, що була нав'язана законодавством. З моменту створення 

режим апартеїд засуджувався міжнародною спільнотою і в наступні десятиліття це 



 

240 

змусило уряд перебувати в стані підвищеної готовності до автономності1 і все більше 

дистанціюватися від Заходу. 

4. Апартеїд також зіткнувся зі значним внутрішнім і зовнішнім опором – зокрема і 

торговим ембарго та ембарго на зброю, і високим рівнем внутрішнього насильства. 

Разом цей опір ускладнив уряду утримування режиму. Це призвело до того, що уряд, 

який проводив політику апартеїду, підтримував розвиток зброї, що буде захищати білу 

еліту від уявних ворогів. У результаті цього у проміжок між 1960 та 1980-ми роками 

уряд вклав кошти в наукові дослідженні ядерної, хімічної і біологічної зброї. 

Розробка програми біологічної зброї: Світові війни в проекті «Берег» 

5. До початку програми хімічної і біологічної зброї в 1980-х роках, Південна Африка 

вже мала значний досвід роботи з хімічною та біологічною зброєю. Її участь у двох 

світових війнах,2 і загроза хімічного і біологічної зброї, з якими стикнулися її солдати 

під час цих конфліктів, призвели до того, що науково-військова спільнота Південної 

Африки стала однією з декількох національних громад, що «йшла в ногу з розробками 

хімічної і біологічної зброї в міжвоєнні роки».3 Як цитує Паркіт і Баргесс: «до кінця 

Другої світової війни, південноафриканські політики переконалися, що біологічна 

зброя є простою технологією, яку можна використовувати і яка може бути ефективною 

в Африці за певних умов».4 Такий досвід накопичувався і впродовж 1960-х і 1970-х 

років, коли уряд Південної Африки розширив свою участь у програмах боротьби з 

повстанцями в кількох сусідніх державах і посилив їх підтримку. Це забезпечило 

можливість південноафриканським військовим досліджувати потенційну користь 

нетрадиційної хімічної і біологічної зброї.5 

6. У 1970-х роках Південна Африка все більше долучилася до бойових дій в Анголі6 

проти прорадянського СВАПО, кубинських і ангольських військ. Радянський Союз, як 

відомо, володів ядерною, біологічною і хімічною зброєю (див. Главу 3), і 

південноафриканські чиновники «отримали певне уявлення про масштаби і складність 

радянської програми під час і після переговорів про Конвенцію про заборону 

біологічної і токсинної зброї 1972 року».7 Для того щоб протистояти передбачуваній 

загрозі використання хімічної і біологічної зброї ворогами, уряд Південної Африки 

розпочав виробництво обладнання для оборонних цілей, зокрема масок і захисних 

костюмів, та наукові дослідження в області вакцинації. 

7. Йшли роки, діяльність цієї програми урізноманітнилась і дослідження здійснювалися 

вже з урахуванням нових можливостей наступальних цілей. У 1981 році цей підхід був 

офіційно санкціонований тодішнім президентом П.В. Бота, який просив 

південноафриканські збройні сили продовжувати розвивати технології для того, щоб їх 

можна було ефективно використати проти ворогів Південної Африки. Південно-

Африканська збройні сили призначили на посаду голови Відділу медичного 

обслуговування8 доктора Ваутера Бассона для створення проекту «Берег» у 1983 році 

(див. Вставку 16.1).9
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Вставка 16.1: Ваутер Бассон10 

(Джерело: http://www.iol.co.za/news/crime-courts/bassonto-defend-his-licence-

1.1144552#.VToWOrFwaUk) 

  Доктор Ваутер Бассон (1950-   ) 

За освітою кардіолог, він був особистим лікарем 

прем’єр-міністра П.В. Бота. Став керівником 

проекту «Берег» і запровадив програму хімічної 

і біологічної зброї уряду для підтримки 

апартеїду.  

Його діяльність розслідувалася Комісією 

встановлення істини у 2002 році, але його 

виправдали за 46 пунктами звинувачення в 

скоєнні вбивства, змові, зберіганні наркотиків і 

шахрайстві, та амністували. Голова суду 

звернув увагу на низьку якість кримінального 

провадження державою і неможливість 

переконати суд у провині Бассона «без будь-

яких розумних сумнівів». 

У 2013 році Рада спеціалістів медичних 

професій Південної Африки визнала доктора 

Бассона винним у непрофесійній поведінці. 

Зараз слухання проходять для того, щоб 

вирішити, чи варто виключати доктора Бассона 

з медичного реєстру. 

8. Локалізація проекту «Берег» у межах медичної служби Збройних Сил Південної 

Африки передбачило можливість створення надсекретного та слабо керованого 

організаційного контексту, в якому доктор Ваутер Бассон особисто впливав на 

напрямок досліджень.11 Крім того, для приховування намірів програми, а також 

закупівлі реагентів важливих для виробництва хімічної і біологічної зброї, було 

створено чотири окремі підставні компанії.12 Крім цього, низка різних науково-

дослідних і випробувальних центрів в університетах і компаніях у різних частинах 

країни допомагали проводити дослідження в рамках проекту «Берег».13 Вкрай 

прихована і розподілена організаційна структура, разом з суворим особистим 

контролем доктора Бассона, стали ключовими факторами вибору напрямку і характеру 

досліджень, проведених співробітниками проекту «Берег». 

9. За роки виконання в рамках «Берег» (Вставка 16.2) було розроблено і виготовлено 

велику кількість різноманітних смертоносних наступальних хімічних і біологічних 

агентів, призначених для використання в бойових діях як крайніх засобів. Безліч 

патогенів, включаючи ті, які викликають виразки, холеру і ботулізм, були зібрані та/або 

оброблені протягом цього часу. Багато із засобів доставки агентів, розроблених у 

рамках проекту «Берег», виглядали як звичайні предмети – парасольки, трості та 

викрутки (підхід, освоєний Радянським блоком) і ними можна було скористатися для 

вбивства. 

http://www.iol.co.za/news/crime-courts/bassonto-defend-his-licence-1.1144552#.VToWOrFwaUk
http://www.iol.co.za/news/crime-courts/bassonto-defend-his-licence-1.1144552#.VToWOrFwaUk


 

242 

Вставка 16.2: Проект «Берег»: Програма хімічної та біологічної війни 

апартеїду14 

 

 Проект «Берег»: Програма хімічної та біологічної війни 

апартеїду 

Чандре Гулд і Пітер Фолб 

Ця книга детально пояснює як був створений проект 

«Берег» у Південній Африці урядом апартеїду, отримані 

знання і матеріали для розробки цієї зброї, і зрештою 

програма закрилася. Це чудовий ресурс для тих, кому не 

вистачає глибокого огляду історії біологічного і хімічного 

озброєння Південної Африки. 

10. На відміну від програм хімічної і біологічної зброї багатьох інших країн, значну 

увагу також приділяли розвитку нелетальних агентів, щоб допомогти придушити 

внутрішні протистояння.15 Посилення внутрішньополітичної нестабільності і 

протистояння Апартеїду16 стимулювали активну наукову діяльність і розвиток 

«екзотичних засобів нейтралізації супротивників і широкомасштабного наступального 

використання програм» та «перетворення на зброю».17 Це спонукало досліджувати 

незвичайні несмертельні агенти – незаконні легкі наркотики (таких, як МДМА – 3,4- 

метілендіоксиметамфетамін або екстезі, метаквалон і кокаїн) і лікарські препарати (в 

тому числі диазепам, кетамін, суксаметоній і тубокурарин) – як потенційні 

інкапаситичні агенти. Передбачалось, що ці агенти можна перетворити на зброю, 

сформувавши з них аерозолі, щоб потім розпилити на натовп як засіб придушення 

заворушень. 

11. Більш того, расистська доктрина режиму апартеїду призвела до підтримки проектом 

«Берег» дослідження генної інженерії. Хоча деталі цього дослідження залишаються 

недоступними, відомо, що деякі дослідження були сфокусовані на створені «чорної 

бомби», з наміром використовувати бактерії або інші біологічні агенти, які будуть 

вибірково знищувати людей з чорним кольором шкіри.18 Більш відомі спроби проекту 

«Берег» вибірково контролювати фертильність чорних для обмеження зростання 

кількості чорного населення. 

Закриття проекту «Берег» та Комісія зі встановлення істини і примирення 

12. У лютому 1990 року уряд Південної Африки зняв заборону з Африканського 

національного конгресу та інших політичних партій і організацій, які виступати проти 

політики апартеїду. Це стало початком 4-річного процесу падіння режиму. У березні 

того ж року тодішній президент Фредерік де Клерк наказав проекту «Берег» не 

розробляти ніяких летальних хімічних агентів.19 Підписання У 1993 році Конвенції про 

заборону хімічної зброї (КХЗ) передбачало знищення препаратів і хімічних речовин, 

вироблених у раках проекту «Берег». 

13. 27 квітня 1994 року Південна Африка провела свої перші демократичні вибори, на 

яких Африканський національний конгрес отримав переконливу перемогу у 62% 
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голосиів У рамках процесу примирення, новий уряд створив Комісію зі встановлення 

істини і примирення (КВІП) – як орган правосуддя для розслідування злочинів, 

пов'язаних з порушеннями прав людини, а також відшкодуванням збитків та 

реабілітації. Слухання Громадською комісією у 1998 році за проектом «Берег» було 

основним джерелом інформації про діяльність програми.20 Свідками були колишні 

співробітники, а також доктор Ваутер Бассон і колишній хірург Деніель Кнобель. Це 

громадське слухання було першим у світі, і як заявляють Гулд і Фолб: «Більше ніде 

державні підприємства або військові відкрито і повністю звітувати народу про розвиток 

і повсякденну діяльність національної програми хімічної і біологічної зброї».21 Це 

слухання підняло ряд ключових питань, що узагальнені у Вставці 16.3. 

Вставка 16.3: Системні питання, які сприяли розвитку проекту «Берег» 

Що сприяло діяльності проекту «Берег»? 

i. Політична атмосфера страху сприяла розробці зброї для «оборонних» цілей.  

ii. Слабкий контроль та нагляд нававали д-ру Бассону високий ступінь автономії. 

iii. Розвиток приватних компаній зірвав необхідність забезпечення прозорості та 

контролю. 

iv. Набір вчених за принципом «службової необхідності» приховав обсяг проектної 

діяльності. 

14. По-перше, попри те, що проект «Берег» був нібито під контролем і наглядом 

військових, у реальності він був розроблений і виконаний однією особою – доктором 

Ваутером Бассоном.22 Недоліки управління програмою значною мірою визначалися 

локалізацією проекту «Берег» у межах медичної служби Збройних Сил Південної 

Африки; це мало важливі наслідки, бо Медична служба існувала як окремий медичний 

підрозділ південноафриканської армії спільно з Військами Спеціального Призначення. 

Це забезпечило надсекретний та слабо керований організаційний контекст для проекту 

«Берег», в якому слабкий контроль та підзвітність призвели до особистого зловживання 

владою та корупції.23 

15. По-друге, хоча проект «Берег» декларувався як суто оборонний, виконавці вийшли 

далеко за рамки суворих обмежень оборонної програми.24 Свідчення Комісії зі 

встановлення істини і примирення показали, що проект «Берег» не мав «чисто 

оборонний характер, а орієнтувався виключно у бік зовнішніх загроз»,25 попри те, що 

посадові особи південноафриканських оборонних сил неодноразово заявляли, що 

проект «Берег» був створений для боротьби з загрозою використання хімічної і 

біологічної зброї в Анголі. Використання підставних компаній і їх подальша 

приватизація звузила тонку грань, яка існувала між оборонними і наступальними 

дослідженнями, і підкреслило гостру потребу прозорості та контролю. 

16. По-третє, в управлінні програмою вчені, набрані з університетів та інших установ, 

виконували свої функції на жорсткій основі механізму «службової необхідності», який 

з'явився для того, щоб забезпечити можливості грубого порушення звичайної 

професійної етичної поведінки.26 Крім того, проект «Берег» був інтелектуальної 

змістовним і привабливим для багатьох південноафриканських вчених, котрі поділяли 

почуття патріотичного обов'язку, націоналістичне прагнення для важливості роботи і 
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відчуття, що їх дослідження має вирішальне значення для національного захисту».27 

Разом, це створило ситуацію, коли маніпулювали багатьма вченими, змушуючи їх 

робити свій вклад у проекти, які могли б їм дати привід для занепокоєння, якби 

подробиці були відомі. 

17. Нарешті, відмінність між результатами проекту «Берег» і зобов'язаннями, 

прийнятими Південною Африкою до міжнародних конвенцій, таких як Конвенція про 

заборону біологічної і токсинної зброї, показали зневагу до міжнародних договорів, які 

зазвичай обмежують національні програми хімічної і біологічної зброї.28 У 

виправдання цих порушень, уряд, безсумнівно, використовував все більш 

параноїдальне сприйняття національного захисту і загрози суверенітету країни. Ці дії, 

як стверджують Пуркітт і Баргесс:29 «Підтримують більш загальне твердження; режими 

ізольовані від міжнародної спільноти будуть продовжувати порушувати свої 

зобов'язання за міжнародним правом, оскільки зростають передбачувані загрози їх 

виживанню». 

18. Без національного і міжнародного нагляду з можливою прозорістю та відкритістю 

проект «Берег» можна було продовжувати практично безперешкодно. Масштаби цих 

заходів, як показало слухання Комісії зі встановлення істини та примирення, шокували 

багатьох південноафриканців, а також стали важливим прикладом для всіх тих, хто 

викладає питання розробки хімічної та біологічної зброї. 

Мінлива нація: біозахист після ліквідації апартеїду в Південній Африці 

19. Після становлення демократії відбулися значні зміни в наукових дослідженнях і 

розробках Південної Африки. У 2013 році згідно зі звітом Scientific American 

«Глобальний біотехнологічний світогляд» Південна Африка зайняла 36-е місце з 53 

країн30 за розвитком біотехнологій. Під час оцінювання враховували різні критерії, 

включно з інтелектуальною власністю, обсягом виробництвом, підтримкою 

підприємництва, освітою, фондами, політикою і стабільністю. Така висока оцінка була 

в основному обумовлена інтелектуальною власністю та підтримкою підприємництва. 

20. Уряд бере активну участь у спробах допомогти розвитку біотехнології, зокрема 

через розробку національної стратегії з біотехнології (2001)31 для управління 

вдосконаленням державних біотехнологічних установ і для визначення методів 

подальшого розвитку сучасної промисловості у відповідь на зміну політичного і 

технічного середовища. Основну увагу приділили способам, за допомогою яких 

біотехнологія може сприяти реалізації національних пріоритетів, таких як охорона 

здоров'я (наприклад, боротьба з ВІЛ/СНІД, малярією і туберкульозом), продовольчий 

захист та екологічна стійкість.32 

21. Хоча розвиток приватних досліджень і розробок все більше стимулюється, значна 

частина медико-біологічних досліджень і розробок у Південній Африці виконуються в 

державних установах. Тому, хоча державні університети лідирують за кількістю 

публікацій результатів досліджень, ради з наукових досліджень і промислові 

підприємства країни також випускають ряд публікацій з біотехнології.33 Південна 

Африка має на сьогодні найкращі на континенті результати досліджень і, таким чином 

є регіональним центром для співпраці і підтримки.34 
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Зобов'язання з біологічного захисту 

22. Окрім стимулювання розвитку біотехнології, після 1994 року уряд Південної 

Африки також твердо дотримувався політики нерозповсюдження, роззброєння і 

контролю над озброєннями, яка охоплювала всі види зброї масового знищення. 

Відповідно до цієї політики, країна стала активним учасником різних режимів 

нерозповсюдження35 і публічно підтримує нерозповсюдження зброї масового 

знищення, сприяючи тим самим зміцненню миру і захисту. Уряд також доклав значних 

зусиль для покращення національного законодавства, що стосуються біозахисту. 

Зобов'язання щодо нерозповсюдження та національного законодавства 

23. Як вже згадувалося вище, Південна Африка була державою-учасницею Конвенції 

про біологічну і токсинну зброю з 1975 року, Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї з 1991 року, Конвенції про заборону хімічної зброї з 1997 року. За часи 

демократії, уряд доклав значних зусиль для розробки комплексного законодавства для 

запобігання неправомірного використання біологічних, хімічних і ядерних матеріалів. 

24. Відповідно до своїх зобов'язань щодо нерозповсюдження,36 південноафриканський 

закон «забороняє будь-якій людині для наступальних або оборонних цілях брати участь 

в будь-якій зовнішньоторговельній діяльності, яка сприяє створенню програм зброї 

масового знищення». Крім того, він забороняє будь-яким особам мати справу з 

товарами або діяльністю подвійного використання, які могли б сприяти створенню 

зброї масового знищення.37 

25. Такі закони як Закон про нерозповсюдження зброї масового знищення (Закон № 87 

від 1993 року)38 розглядають питань, пов'язані із застосуванням такої зброї, а також 

зобов'язаннями Південної Африки в області нерозповсюдження на основі режимів 

експортного контролю. У рамках цього закону, всі об'єкти, які мають перераховані 

агенти або обладнання повинні реєструватися в південноафриканській Раді з 

нерозповсюдження зброї масового знищення («Рада з питань нерозповсюдження»). 

26. Одним з технічних комітетів Ради з питань нерозповсюдження є Робочий комітет з 

біологічної зброї, до складу якого входять представники різних урядових зацікавлених 

сторін і експертних органів, що беруть участь у біологічному контролі, виробництві, 

використанні і поширенні, включаючи Науково-дослідну раду сільського господарства, 

Департамент охорони здоров'я, вищі навчальні заклади, Асоціацію промислової 

біотехнології Південної Африки, Національний інститут інфекційних хвороб, 

Protechnik Laboratories39 і Медичні служби збройних сил Південної Африки. Комітет 

повідомляє Раду з питань нерозповсюдження про проблеми, пов'язані з хімічною та 

біологічною зброєю, а також здійсненням біологічного контролю. 

27. У рамках біологічного захисту, законодавство Південної Африки охоплює цілий 

ряд заходів, пов'язаних зі зберіганням і перевезенням речовин, ліцензуванням об'єктів 

та осіб, які торгують агентами, та прикордонним контролем. Крім цього законодавчого 

органу, що розвивається, сили оборони Південної Африки також зобов'язалися 

утримуватися від придбання та використання зброї масового знищення.40 Це 

зобов'язання поширюється також на придбання, розвиток і використання біологічної 

зброї несмертельної дії. 
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Масова поява і заборона 

28. Для того, щоб мати можливість усувати біологічні загрози (природні або 

неприродні), Південна Африка розробила важливі механізми виявлення, захисту, 

знезаражування та дослідження біологічних загроз та боротьби з ними. У таких 

ситуаціях з яскраво вираженою біологічною загрозою Медичні служби збройних сил 

Південної Африки працюють спіразомльно з Міністерством охорони здоров'я та 

Міністерством сільського господарства. З 2006 року було запроваджено набір 

стандартних операційних процедур для того, щоб спільно опрацьовувати випадки, 

пов'язані з біологічними або хімічними агентами, або радіоактивним матеріалом. 

29. Південна Африка також нещодавно інвестувала в обладнання і наукові дослідження 

біологічної та хімічної оборони. Велика частина цих інвестицій спрямована на 

придбання обладнання для хімічної оборони, зокрема, апаратні засоби виявлення і 

системи знезараження. Крім того, вжито заходів для виявлення бойових біологічних 

агентів та інших біологічних сполук, технічної підтримки договорів про 

нерозповсюдження для зброї масового знищення, а також збору даних і ведення баз 

даних біологічної зброї. 

Вчені в режимі біозахисту в Південній Африці 

30. Вчені зіграли важливу роль у розвитку режиму біозахисту Південної Африки. 

Зокрема, Робочий комітет із заборони біологічної зброї Ради з питань 

нерозповсюдження є хорошим прикладом того як вчені з різних установ і галузей знань 

(сільське господарство, охорона здоров'я, а також промислова біотехнологія, державні 

установи, зокрема вищі навчальні заклади, приватний сектор і сили оборони) сприяють 

розробці надійної політики нерозповсюдження. Крім того, вчені сформували частину 

делегацій Південної Африки на зустрічі Конвенції про заборону біологічної і токсинної 

зброї і, таким чином, відіграли ключову роль у постійній готовності країни зміцнити 

КБТЗ та підтримали зусилля, спрямовані на реалізацію сильної, ефективної і 

загальноприйнятої конвенції.41 

31. Для вирішення цих проблем Південна Африка не тільки продемонструвала свою 

прихильність нерозповсюдженню, а і запевнила, що заходи протидії пропорційні 

передбачуваній національній загрозі, є економічно ефективними та стійкими та їх 

можна імплементувати. Південна Африка активно виступала на підтримку розвитку 

стратегій нерозповсюдження, які підходять для використання в країнах з 

низьким/середнім рівнем доходів і які не перешкоджають економічному розвитку. 

32. Завдяки цим зусиллям Південна Африка зіграла важливу роль у розвитку 

регіональної перспективи в області нерозповсюдження, а також у необхідності 

розробки інструкцій та створенні ініціатив, що стосуються біобезпеки та біозахисту. 

Крім того, південноафриканські професійні організації стали відігравати важливу роль 

у підвищенні національної та регіональної обізнаності в сфері біозахисту. Зокрема, 

Академія наук Південної Африки зіграла вагому роль у становленні біозахисту, в 

досягненні теперішнього рівня обізнаності південноафриканських вчених (описано 

нижче) та обговоренні питань біозахисту під час різних дискусій. 

33. Крім того, між 2013 і 2014-м роками внаслідок переслідування доктора Ваутера 
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Бассона через непрофесійну поведінку (див. Вставку 16.1)42 фахівцями з галузі охорони 

здоров'я Південної Африки, обговорення проекту «Берег» стало державним завданням і 

це знову сприяло покращенню розуміння необхідності надійного режиму біозахисту. 

Постійні проблеми: поширення інформації 

34. Попри значний вклад учених у розробку режиму біозахисту в Південній Африці, 

все таке ж занепокоєння викликає рівень обізнаності з питаннями біозахисту вчених «у 

лабораторіях». Подібно багатьом іншим країнам, вивчення біозахисту офіційно не 

запровадили в Південній Африці. Тренінги з біобезпеки, біозахисту та біоетики 

найчастіше розробляються і проводяться «всередині організації» і можуть значно 

відрізнятися в різних установах. Крім того, рівень висвітлення цих питань у навчальних 

програмах для студентів та аспірантів різний у різних навчальних закладах. Отже, 

можна припустити, що спільнота медико-біологічних наук Південної Африки, як і в 

багатьох інших країнах, характеризується різним рівнем усвідомлення проблем 

біозахисту. 

35. Без комплексного розуміння рівнів обізнаності в сфері біозахисту серед вчених, 

складно розмірковувати про те, наскільки ефективно вони будуть дотримуватися 

законів про біозахист, впроваджувати практики біозахисту в лабораторіях і чи будуть 

підстави для занепокоєння стосовно біозахисту. Цілком очевидно, що це можливо 

впливатиме на надійність будь-якої стратегії нерозповсюдження. 

36. У відповідь на ці виклики у 2013 році Академія наук Південної Африки запустила 

багатосторонній проект, щоб критично переглянути сучасний стан управління 

біоризиками в медико-біологічних науках Південної Африки.43 У рамках цього 

дослідження було опитано вчених-біомедиків, які працюють у державних і приватних 

науково-дослідних установах.44 Це опитування було адаптованою версією дослідження 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (2010) під назвою «Відповідальні медико-

біологічні дослідження в галузі глобальної безпеки системи охорони здоров’я»45 

призначеного для аналізу сприйняття і усвідомлення значення управління біоризиками 

вченими медико-біологічних наук. 

37. Результати опитування виявили деякі проблеми, пов’язані з обізнаністю в сфері 

біозахисту. Зокрема, дослідження підвищили обізнаність з проблемами, пов'язаними з 

розвитком біозахисту та умовами видимої відсутності зв'язку між урядовими 

політиками і науковим товариством. Деякі з ключових висновків дослідження детально 

описані у Вставці 16.4. 

38. Такі дослідження демонструють постійну потребу підвищувати рівень обізнаності 

вчених з питань біозахисту та біобезпеки і те, що обізнаність з питаннями біозахисту 

наукової спільноти не можна передбачити, попри існування комплексного 

законодавства. Виявлення цих проблем дає хорошу основу для майбутніх ініціатив в 

області освіти, більш ефективних стратегій для захисту інформаторів, а також розвиток 

стратегій комунікації між політиками і вченими. 
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Вставка 16.4: Основні питання, підняті під час опитування Академії наук 

Південної Африки у 2013 році 

Основні питання, підняті під час опитування Академії наук Південної Африки: 

i. Вчені повідомили про низький рівень висвітлення питання про подвійного 

використання під час навчання з біозахисту. 

ii. Наукова спільнота зазначає недостатню комунікацію між політиками і вченими. 

iii. Вчені взагалі не знають про заходи захисту інформаторів. 

iv. Необхідність узгодження організаційних заходів біозахисту. 

39. У рамках «системи запобігання» вчені відіграють важливу роль «першої лінії 

оборони», виражаючи занепокоєння з приводу як власних, так і «чужих» досліджень. 

Активізація зусиль для підвищення рівня обізнаності науковців з ключовими 

законодавчими актам, для того щоб зробити законодавство таким, яке можна 

застосовувати (і таким, яке можна імплементувати) в робочому середовищі, (а також, 

щоб захисти будь-кого, хто створює проблеми) має життєво важливе значення для 

надійного управлінням біоризиками, в якому вчені відіграють ефективну 

посередницьку роль. 

Проблеми освіти з біозахисту в Південній Африці 

40. Очевидно, що у Південній Африці навчання з питань біозахисту науковців потребує 

удосконалення. Проте впровадженню освіти в країні перешкоджали ті ж проблеми, які 

долають в усьому світі, а саме: повільна і послідовна імплементація, а також 

відсутність ресурсів, координації та стратегічного планування. Крім того, принцип 

«знизу вгору» більшості освітніх ініціатив на тлі того, що перевагу надають 

короткостроковим проектам і/або надзвичайно широким навчальний програмам, додає 

проблем (для додаткового обговорення див. Главу 19).46 

41. Ці проблеми ще більше ускладнюються у країнах з низьким/середнім рівнем 

доходів, таких як Південна Африка. Досить обмежене фінансування науково-дослідних 

та навчальних закладів, райони з низьким рівнем ресурсів і дуже обтяжені системи 

вищої освіти створюють додаткові проблеми для імплементації освіти з біозахисту. 

Крім того, контекстуальні відмінності в культурі, соціальних уподобаннях і 

пріоритетах у таких країнах потенційно ускладнюють використання навчальних 

матеріалів країн-партнерів з високим рівнем доходів, і часто вимагають значної 

контекстуалізації (як показано у Вставці 16.5). Далі деякі з цих питань детально 

розглядаються. 
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Вставка 16.5: Лексичні питання можуть ускладнити розвиток біозахисту в 

Південній Африці 

Незрозуміла лексика… 

У Південній Африці урядові публікації і національна преса переважно 

використовують термін «біозахист» для позначення захисту тварин і харчових 

продуктів у сільському господарстві. Отже, термін «обізнаність з питаннями 

біозахисту» навіть для наукової спільноти може асоціюватися з 

сільськогосподарським контролем генетично модифікованих організмів або 

боротьбою з хворобами тварин, а не із захистом лабораторій. 

Пошук коштів для розвитку біозахисту  

42. Попри значну фінансову підтримку біотехнології урядом Південної Африки, 

малоймовірно, що більша частина цих грошей буде використовуватися для вивчення 

біоетики (у тому числі біобезпеки та біозахисту). Дійсно, ця ситуація ускладнюється 

тим, що ці кошти переважно витрачаються на конкретні науково-дослідні проекти, які 

пов’язані з такими національними пріоритетами, як здоров'я людини (ВІЛ/СНІД, 

малярія і туберкульоз), продовольча безпека та екологія, внаслідок чого складно 

отримати фінансування для розробки навчальних програм з біозахисту.47 

43. До того ж, як і в більшості країн з низьким/середнім рівнем доходу, ця ситуація 

ускладнюється недостатньою кількістю кваліфікованих педагогів для викладання таких 

курсів. Біоетика лишається незначною сферою діяльності в країнах з низьким/середнім 

рівнем доходу і Південна Африка не є винятком. Більшість семінарів із біозахисту 

залежать від наявності «чемпіонів» у межах установи, які особисто беруть на себе 

вирішення проблем із навчанням. Для підтримки таких «чемпіонів» і збільшення 

можливості кваліфікованих викладачів охопити ширшу аудиторію було запроваджено 

низку міжнародних програм «тренуй тренера», які вже продемонстрували певний 

успіх.48 

44. Через короткострокове фінансування ефективність розробки навчальних програм, 

педагогічних тренінгів та впровадження семінарів може знижуватися, результати цих 

заходів часто недовговічні через хронічне недофінансування і відсутність державної 

підтримки. Відсутність постійного джерела ресурсів, необхідних для підтримки будь-

якої довгострокової освітньої діяльності в південноафриканських установах 

залишається ключовим «кроком, що обмежує швидкість» і є постійною проблемою 

розвитку можливостей для багатьох країн з низьким/середнім рівнем доходів. 

Забезпечення довгострокового фінансування проектів, які передбачають розробку 

широких навчальних програм і семінарів мають важливе значення для підвищення 

рівня обізнаності з питань біозахисту в цих регіонах. 

Необхідність контекстуалізації проблеми 

45. Останні інтерв'ю з ученими в Південній Африці49 показали, що багато вчених 

борються за баланс між усвідомленою низькою загрозою біотероризму і величезними 

«земними» загрозами для здоров'я людини (наприклад ВІЛ). У таких випадках питання 

біозахисту, зокрема проблеми подвійного використання, можуть відхилити як «західну 
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проблему», яка мало стосується наукових досліджень у Південній Африці. 

46. Такі дослідження підкреслюють не тільки те, що сприйняття «загроз» та «вигод» 

досліджень значно розрізняються у всьому світі, але і те, що контекстна чутливість є 

життєво важливим компонентом ефективної комунікації і освіти. Потрібно визнати, що 

імплементація біозахисту в освіту в країнах з низьким/середнім рівнем доходу (КНСД) 

це не просто процес імпорту модулів і практичних врав «оптом» із західних країн50 або 

проста адаптація практичних вправ. Хоча, звичайно, потрібно приділяти увагу їх 

адаптуванню, щоб показати та розглянути проблеми і переваги тих країн, в яких вони 

бути реалізовані. 

47. Гарантування того, що обговорення та освіта з етики відображають обов'язки 

вчених, які є цілком реальними та логічними для реалізації у середовищі дослідників, 

також є важливим етапом для залучення та виявлення відповідності:51 це встановлює 

життєво важливий зв'язок між поведінкою в лабораторії і очікуванням за межами 

лабораторії. Поки що вчені з КНСД часто недостатньо залучені до міжнародних 

дискусій з біоризиків. Навіть у випадку додаткових спільних зусиль для їх інтеграції, 

життєво важливо, щоб їх внесок не був зменшений в результаті таких міжнародних 

дискусій, які підтримують занадто «західну» перспективу або орієнтуються переважно 

на розвиток «хай-тек» науки (як описано в Главі 19). Для того, щоб міжнародні дискусії 

з біозахисту були максимально надійними, простір для вчених КНСД повинен 

використовуватися не тільки для висловлення занепокоєння, але й зображення їх 

щоденного дослідницького впливу та пріоритетів. 

Досвід Південної Африки 

Ключова роль вчених у режимах біозахисту 

48. Проект «Берег» наголосив на необхідності усвідомлення відповідальності та 

підвищення поінформованості в галузі наукових досліджень для того, щоб уникнути 

ситуацій, коли дослідження наступальної біозброї можуть бути практично 

непомітними. Він також підкреслив значення того, що наукове товариство і 

громадянське суспільство не має жити за принципами «службової необхідності», а 

повинно знати про наукову діяльність у країні. 

49. Уряд постапартеїду докладає значних зусиль для залучення вчених у розробку 

надійного режиму біозахисту. Дійсно, забезпечення участі представників з різних 

секторів наукової діяльності виявилось ключовим активом Ради з питань 

нерозповсюдження. Проте, не дивлячись на значний прогрес, досягнутий урядом після 

1994 року в реалізації порядку денного в галузі нерозповсюдження, багато з видів 

діяльності були приурочені до питань високої політики. Поширення цих питань на 

вчених в основному залежало від відповідності діяльності установ національному 

законодавству, а також заходам з підвищення обізнаності в рамках цих окремих 

установ. 

50. Як видно з результатів опитування, проведеного Академією наук Південної 

Африки, такі шляхи поширення не є ні дієвими, ні ефективним, і усвідомлення 

проблеми біозахисту залишається невисоким серед науковців, так само як і 
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обговорення, які стосуються ролі, яку може (і повинно) грати наукове товариство у 

зміцненні державних зобов'язань щодо нерозповсюдження. Зокрема, відсутність у 

національних навчальних планах обговорення проекту «Берег» або діяльності уряду 

після 1994 року, здається, залишає без уваги можливість для побудови надійної і 

зацікавленої наукової спільноти. 

Необхідність нагляду 

51. І розвиток проекту «Берег», і позиція нерозповсюдження після 1994 року 

підкреслюють важливу роль, яку відіграють національні уряди в контролі біозахисту, а 

саме: як можна збалансувати сприйняття національних загроз і пріоритетів на прикладі 

різних режимів біозахисту. Розуміння того, що режими розглядають як загрозу, і як 

вони обґрунтовують свою відповідь на ці загрози, є найважливішими елементами науки 

про хімічну і біологічну зброю. 

52. Один з найбільш важливих уроків, які потрібно взяти з проекту «Берег» полягає в 

тому, що, на жаль, участь держави у будь-якому договорі не можна розглядати як 

достоменну ознаку того, що цей договір виконують. Уряд апартеїду був учасником 

Женевського протоколу і Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї, однак 

його діяльність суперечила цим зобов'язанням. Це є важливим прикладом того, як 

зобов'язання за міжнародними договорами повинні підкріплюватися діяльністю, яка 

свідчить про намір виконати договір. Тому уряд після 1994 року служить відмінним 

контрприкладом включення цих зобов'язань у національне законодавство і 

використання членства в різних міжнародних органах з метою подальшого просування 

зобов'язань щодо нерозповсюдження.  

53. Дані Комісії зі встановлення істини та примирення рішуче наголосили на 

важливості прозорості та багатогранного нагляду в будь-якій діяльності, пов’язаній з 

хімічною та біологічною зброєю для того, щоб гарантувати, що зобов'язання, взяті 

урядом будуть виконані. Справді, оскільки більшість жителів Південної Африки – 

вчені, громадськість і, звичайно, урядовці – мало знають про проект «Берег» це 

перешкоджає продовженню діяльності у цьому напрямку. Отже, вивчення прикладу 

Південної Африки підкреслює важливу роль, яку вчені грають у спостереженні і 

боротьбі, оскільки вони утворюють важливий елемент надійної «мережі запобігання». 

Майбутнє Південної Африки 

54. Діяльність демократичного уряду після 1994 року показує, що зміна режиму та 

пріоритетів може впливати на управління біозахистом. Через 20 років після закінчення 

епохи апартеїду уряд ПАР створив всеосяжний звід законів для запровадження 

біозахисту і позиціював себе як чемпіон із нерозповсюдження в міжнародному 

товаристві. Тому силу політичної волі та відданості неможливо переоцінити. 

55. Зміна політичної волі, інтернаціональна підтримка та цільові ресурси дозволили 

сучасній Південній Африці добре ознайомитися з елементами моделі «системи 

запобігання», розглянутої в Главі 7. Це сталося завдяки удосконаленню законодавства 

та нормативних актів, а також експортному контролю, виявленню і запобіганю 

захворюванням, нагляду над дослідженнями. Крім того, визнання необхідності 
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підвищити рівень обізнаності та покращити навчання з питань біозахисту наукової 

спільноти, безумовно, буде сприяти твердій прихильності біозахисту Південній 

Африці. 
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Глава 17: Імплементація біозахисту на національному рівні в 

Канаді 

Кірстен Альмквіст, Джулія Фернандес, Стейсі Манта, і Морган Кафензакіс з Управління 

охорони здоров'я Канади 

Основні цілі навчання: 

i. Зрозуміти, що інтеграція передового досвіду біозахисту в більш широкому контексті 

біозбезпеки може створити комплексні програми національного нагляду. 

ii. Зрозуміти складність розробки сучасних законодавчих і створення органів 

регулювання. 

iii. Зрозуміти, яким чином урядові установи можуть ефективно спілкуватися між собою, 

і розвивати відносини та мережі підтримки. 

iv. Показати розуміння проблеми з включення захисту і безпеки в нинішню культуру 

науки, і як посилення підзвітності на інституційних рівнях може бути каталізатором 

змін. 

Вступ 

1. Канада має розгорнуті національні наглядові системи для безпечного використання і 

безпечного лабораторного зберігання патогенів людей і тварин, а також рослин і водних 

організмів. У цій Главі буде висвітлена реалізація системи біозахисту в Канаді і як 

біозахист пов’язаний з патогенами людини групи ризику 2, 3 і 4 та мікробіологічними 

токсинами. Управління ризиками на національному рівні та нагляд за цими патогенів є 

обов'язком Управління охорони здоров'я Канади.1 Хоча Канада визнає, що дослідницька та 

діагностична робота з людськими патогенами і токсинами має першорядне значення для 

охорони громадського здоров'я, науки та інновацій, визнано також і те, що ця важлива 

робота є ризиком для здоров'я і безпеки, який необхідно розглядати і вирішувати на 

національному рівні та підтримувати сучасною законодавчою владою. 

2. Підхід Канади до біозахисту для патогенів і токсинів людини є комплексним і 

підтримується національними заходами, які пропорційні унікальним ризикам, виявленим у 

кожному секторі (наприклад навчальному, промисловому, медичному, громадського 

здоров'я, здоров'я тварин). У Канаді біозахист вважається підкатегорією належних практик 

лабораторної біобезпеки і застосовуваними рівнями ізоляції. Біобезпека описує принципи 

зберігання, технології і методи діяльності, які використовуються для запобігання 

ненавмисному впливу патогенів або токсинів або їх випадкового розповсюдження.2 

Біозахист стосується заходів захисту, спрямованих на запобігання втрати, розкрадання, 

зловживання, використання не за призначенням або навмисного розповсюдження 

інфекційного матеріалу або токсинів.3 Ці поняття не є взаємовиключними та по суті 



 

255 

доповнюють один одного, через те, що впровадження належних практик у галузі 

біозахисту зміцнює програму біобезпеки і навпаки. 

Еволюція нагляду за людськими патогенами і токсинами в Канаді: поетапний підхід 

3. Канаді знадобилось багато років, щоб побудувати свою комплексну програму для 

контролю ризиків, пов’язаних з роботою з патогенами і токсинами людини, а також для 

управління ними. Починаючи з добровільних настанов, Канада систематично посилювала 

нагляд за роботою і тепер він підтримується сучасною законодавчою і нормативною 

базою, національними стандартами і спеціалізованим урядовим агентством, що відповідає 

за адміністрування та правозастосування. 

Керівництво з лабораторної біобезпеки 1990 року (національні інструкції) 

4. Канадська національна програма нагляду за біобезпекою і біозахистом почалася з 

публікації у 1990 році «Інструкцій з лабораторної біобезпеки». Це була добровільна 

національна настанова, яка була видана для гарантії безпечного використання і безпечного 

стримування людських патогенів і токсинів у лабораторіях. 

Положення про регулювання імпорту патогенів людини 1994 року (контроль імпорту 

патогенів людини) 

5. У 1994 році Канада встановила правовий нагляд за особами, які прагнуть імпортувати в 

країну людські патогени і токсини груп ризику 2, 3, або 4. Вимоги імпорту, викладені в 

розділі «Положення про регулювання імпорту патогенів людини 1994 року» включали 

обов'язкове дотримання чинних розділів Інструкцій з лабораторної біобезпеки, за 

підтримки національних програм дотримання та виконання чинних правил для 

просування, контролю і перевірки дотримання. Ключові заходи для забезпечення 

дотримання включали навчання та розуміння юридичних зобов'язань, задокументовані 

аудити та виїзні інспекції. Положення також передбачало, що Канада може перевірити 

лабораторії, перш ніж дозволити імпорт. 

Закон про патогени людини та токсини 2009 року (контроль за патогенами людини, 

придбаними в межах країни) 

6. У 2009 році Канада розширила нагляд за усуненням ризиків, пов'язаних з людськими 

патогенами і токсинами, придбаними та виготовленими в межах країни для забезпечення 

контролю за імпортом людських патогенів та токсинів. Створення нового і сучасного 

Закону про патогени людини та токсини дозволило Канаді розширити свій національний 

нагляд і зменшити ризики, пов'язані зі штучними людськими патогенами, дослідженнями 

придбання функції та дослідженнями з можливостями подвійного використання.4 

Створення нових органів також розширили урядові перевірки, розроблені на основі 

чинних ризиків та інспекцій, для того, щоб сприяти і контролювати дотримання у 

лабораторіях у всій Канаді, які працюють з людськими патогенами і токсинами. 
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7. Певні частини Закону про патогени та токсини людини негайно набули чинності у 2009 

році для посилення біобезпеки та біозахисту в Канаді. До них належать: сучасні 

інспекційні повноваження; відповідні положення, що стосуються правопорушень і 

покарань; обов'язкова реєстрація всіх лабораторій, в яких зберігаються людські патогени і 

токсини; спільний обов'язок дбати про застосування всіх розумних заходів для захисту 

здоров'я та безпеки суспільства, коли це стосується таких агентів; заборона на будь-яку 

діяльність зі збудником віспи; і заборона навмисного розповсюдження людських патогенів 

і токсинів, що загрожують здоров'ю або безпеці населення. Решта розділів закону 

потребують підтримки нової програми та нормативної бази, яка буде включати схему 

ліцензування та пояснення вимог до захисту. 

Національна програма гармонізації збудників захворювань людей і наземних тварин 

2013 року 

8. Для зниження регуляторного навантаження на зацікавлені сторони, Канада створила 

Управління охорони громадського здоров'я Канади як єдиний національний 

координаційний центр для лабораторій, які працюють з патогенами людини та/або 

патогенами наземних тварин, автохтонних для Канади.5 Багато лабораторій в Канаді 

працювали з обома типами патогенів і до початку Національної програми гармонізації 

збудників захворювань людей і наземних тварин 2013 року зацікавлені сторони були 

зобов'язані контактувати з двома різними державними структурами для отримання дозволу 

на ввезення патогенів наземних тварин і людини. Основним здобутком цієї ініціативи є 

зменшення паперової роботи, прискорення видачі дозволу на імпорт, спрощення 

національних процесів, ефективність системи та посилення нагляду. 

Національна гармонізація стандартів і рекомендацій з біобезпеки Канади 2013 року 

9. У 2013 році Канада удосконалила та оновила старі версії стандартів і інструкцій для 

роботи з людськими і тваринними патогенами, створивши перше видання Канадські 

стандарти і рекомендації щодо гарантування біобезпеки.6 Розробці цього документа 

сприяла зовнішня експертна робоча група та широкі консультації з усіма зацікавленими 

сторонами. Канадські стандарти і рекомендації з біобезпеки 2013 року визначають ризики 

і вимоги до фізичної ізоляції, робочих практик, а також продуктивності і перевірці з метою 

сприяння безпечного поводження і зберігання тваринних патогенів і токсинів. Це 

національний стандарт з біобезпеки та біозахисту для лабораторій, що працюють з цими 

агентами. Канада також створила безкоштовний веб-додаток та додаток для мобільних 

телефонів для Канадських стандартів і рекомендацій з біобезпеки.7 

Оновлення стандартів і рекомендацій для гарантування біобезпеки Канади 2015 року 

10. Пріоритетом для Канади протягом 2014-2015-го років було оновлення стандартів і 

рекомендацій, опублікованих як Перше видання Канадських стандартів і рекомендацій з 

біобезпеки. Це оновлення було необхідно для узгодження національних стандартів 

лабораторної роботи та стримування Канади з новими нормативними вимогами Канади. Ці 
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оновлення будуть опубліковані у вигляді окремих документів: Канадський стандарт з 

біобезпеки; Канадський довідник з біобезпеки; і серія настанов із біобезпеки та біозахисту 

(наприклад, Канада розробляє настанови з найкращих практик для розробки планів 

біозахисту, безпечної роботи з патогенів людини групи ризику 1 і рекомендацій для 

ветеринарної практики).8 

Нормативно-правові акти про патогени людини та токсини 2015 року 

11. Для повного виконання Закону про патогени та токсини людини Канада схвалила 

Нормативно-правові акти про патогени людини та токсини у 2015 році. Нормативно-

правові акти підтримують реалізацію національної програми ліцензування канадських 

лабораторій, що працюють з людськими патогенами і токсинами, і програму надання 

доступу до секретних матеріалів дослідникам і особам, що мають доступ до особливо 

небезпечних людських патогенів і токсинів (відомих як «вразливі в плані захисту 

біологічні агенти» у Канаді). Нові нормативно-правові акти також визначають функції, які 

повинні виконувати відповідальні за біобезпеку в ліцензованій організації, і передбачають 

деякі винятки з ліцензування для секторів, які працюють з людськими патогенами або 

токсинами із низьким рівнем ризику. 

12. 1 грудня 2015 року Нормативно-правові акти про токсини патогенів людини набули 

чинності разом з іншими положеннями Закону про патогени людини та токсини. 

Відповідність вимогам Стандартів з біобезпеки Канади буде обов'язковою для всіх 

ліцензованих організацій та особи, які мають доступ до небезпечних чутливих біологічних 

агентів потребуватимуть дозволу на доступ до секретних матеріалів, як зазначено в Законі 

про патогени людини та токсини. 

Спільна робота для зниження ризиків: загальноурядовий підхід Канади 

13. Декілька агентств у Канаді працюють разом, щоб сприяти загальноурядовому підходу 

до біобезпеки та біозахисту. 

14. Управління охорони здоров'я Канади є національним органом Канади з біобезпеки, 

політики стримування і біозахисту людських патогенів, патогенів наземних тварин і 

токсинів. Управління охорони здоров'я Канади покладається на ключових партнерів для 

підтримки реалізації національних програм. 

15. Канадське агентство контролю якості харчових продуктів відповідає за спільний 

розвиток і підтримку національних стандартів, допоміжних настанов для патогенів і 

токсинів людини та наземних тварин.9 У співпраці з Управлінням охорони здоров'я Канади 

воно проводить спільні перевірки та забезпечує тренінгові матеріали з біобезпеки. Крім 

того, це  також національне управління з біобезпеки і біозахисту тваринних патогенів, що 

викликають завезені хвороби тварин, емерджентних патогенів тварин, рослин і водних 

організмів. Також Управління видає дозволи на імпорт та визначає умови дотримання 

вимог. 

16. Канадське митне агентство – національний орган, створений для контролю і охорони 
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кордонів.10 Воно забезпечує адміністративну підтримку в пунктах ввезення імпортних 

патогенів, що підтримуються електронною системою попереднього декларування, яка 

перевіряє дозвіл на імпорт, виданий Управлінням охорони здоров'я Канади або 

Канадським агентством продовольчої інспекції. 

17. Міністерство глобальних справ Канади (раніше Міністерство закордонних справ, 

торгівлі та розвитку) є національним органом, що видає дозволи на експорт та імпорт 

токсикологічних та біологічних агентів зі Списку канадського національного експортного 

контролю.11 Канада також є учасницею Конвенції про заборону біологічної і токсинної 

зброї, резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй і Глобальної програми 

партнерства. 

18. Міністерство транспорту Канади є національним органом у Канаді, який регулює 

перевезення небезпечних вантажів, у тому числі особливо небезпечних патогенів.12 Воно 

відповідає за доставку і контроль перевезення патогенів і токсинів згідно з Законом про 

перевезення небезпечних вантажів. 

19. Королівська канадська кінна поліція підтримує дотримання і виконання законодавства, 

у разі необхідності (наприклад, розслідування, арешт і затримання патогенів або токсинів), 

а також у випадках, які загрожують національній безпеці.13 Вона також допомагає 

реалізації програми з видачі дозволів для доступу до секретних матеріалів Закону про 

патогени людини та токсини, надаючи дані результатів перевірок, визначених нормативно-

правовими актами. 

20. Канадська Служба безпеки і розвідки виконує національні програми нагляду за 

звітуванням про оцінку загроз і ризиків, які інформують про прийняття рішення на основі 

представлених даних і рішення з урахуванням відповідних ризиків.14 Вона також 

підтримує програму надання доступу до секретних матеріалів згідно з Законом про 

патогени людини та токсини, надаючи дані про результати перевірок, визначених у 

нормативно-правових актах.  

21. Крім численних державних відомств, які залучені до реалізації національної біобезпеки 

та біозахисту, інші зацікавлені сторони також співпрацюють з Управлінням охорони 

здоров'я Канади, а саме: 

i. Власники ліцензій згідно з Законом про патогени людини та токсини відповідають за 

дотримання вимог біобезпеки та біозахисту, встановлених законом, настановами, 

канадським Стандартом з біобезпеки, та інших умов ліцензування. 

ii. Відповідальні за біобезпеку призначаються власником ліцензії відповідно до Закону 

про патогени людини та токсини. Їх основний обов'язок пропагувати і контролювати 

дотримання законодавства за дорученням власника ліцензії, бути контактною 

особоюдля Управління охорони здоров'я Канади, а також виконувати функції, 

визначені інструкціями. 

iii. Особи, які мають право на роботу на підставі ліцензії, також відповідають за 

дотримання вимог, встановлених законом, настановами, канадським Стандартом з 
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біобезпеки, та інших умов ліцензування. 

Розвиток культури загального розуміння і відповідальності 

22. Уряд Канади прагне допомагати створенню національного потенціалу та мережі 

надійних партнерів. Для підтримки і зміцнення передового досвіду у сфері біобезпеки та 

біозахисту в Канаді, а також для забезпечення загального розуміння того, чому біобезпека 

і біозахист важливі, працює низка робочих груп канадського уряду. 

Робоча група партнерів з питань гарантування захисту патогенів Канади 

23. Наприклад, Робоча група партнерів з питань гарантування безпеки патогенів Канади 

була створена у 2012 році для налагодження і зміцнення зв'язків між канадськими 

державними установами, що відповідають за нагляд та облік факторів ризику патогенів і 

токсинів у Канаді. Мандат цієї робочої групи такий: покращити безпеку патогенів у 

Канаді, використовуючи скоординований, загальноурядовий підхід; розширити масштаби 

комунікації та співробітництва між державними відомствами; підвищити рівень 

обізнаності з біозахисту, приділяючи особливу увагу академічній спільноті; і обмінятися 

накопиченим досвідом з реалізації національних програм регулювання та інших заходів 

для зниження ризиків. Ця робоча група підтримує реалізацію національної програми і 

усунення недоліків органами охорони громадського здоров'я, правоохоронними органами і 

розвідувальним службами. Крім того, Канада створила Робочу групу партнерів з питань 

гарантування захисту патогенів Канади у 2012 році, щоб допомогти впорядкувати 

національні системи нагляду і регуляторні процеси авторизації. Метою даної робочої 

групи є усунення бар'єрів, з якими стикаються користувачі патогенів, а також вирішення 

проблем у галузі регулювання. 

Пріоритизація участі зацікавлених сторін 

24. Канада має намір тісно взаємодіяти з зацікавленими сторонами для використання 

різних політичних інструментів і документів при розробці. Наприклад, щоб 

проінформувати про розробку Нормативно-правових актів про токсини патогенів людини, 

Канада розробила і впровадила багаторічні консультації.15 Загальна стратегія Нормативно-

правових актів про патогени людини та токсини була розроблена після попередньої 

консультації (фаза 1) з місцевими та територіальними державними відомствами та 

ключовими національними асоціаціями. Фаза 2 включала консультації з приводу 

ключових елементів національної програми, таких як ліцензування, функції і кваліфікації 

відповідальних за біобезпеку, вимоги до інвентаризації, звітування про внутрішньо 

лабораторні інфекції, а також вимоги для отримання доступу до секретних матеріалів. 

Фаза 3 була призначена для того, щоб звернутися до зацікавлених сторін з приводу 

політичних підходів, запропонованих урядом для вирішення цих же питань, а також для 

виявлення будь-яких потенційних оперативних проблем, пов'язаних з виконанням. І, 

нарешті, впродовж фази 4 було опубліковано нормативно-правові акти щоб обговорити їх 

під час інформаційних сесій для різних регульованих секторів і користувачів патогенами в 
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Канаді. 

25. Дані, отримані під час консультацій були використані під час розробки національної 

програми та нормативно-правової бази для токсинів патогенів людини, як показано у 

Вставці 17.1. Розробка цієї комплексної системи нагляду тривала багато років, 

розпочавшись 2009 року і закінчившись у 2015 році, зі схваленням Канадою Нормативно-

правових актів про токсини і патогени людини; розробка буде продовжуватись шляхом 

регулярних перевірок ефективності регулювання і впливу. 

Вставка 17.1: Національна програма та нормативно-правова база Канади для 

токсинів патогенів людини 

 

26. Уряд Канади прагне допомогти сторонам, що регулюють, у забезпеченні дотримання 

вимог біобезпеки та біозахисту. Зокрема, Управління охорони здоров'я Канади погодилося 

взяти участь на початкових етапах у дослідницькому проекті з університетом Макгілла, 

для кращого розуміння поведінкових індикаторів та їх впливу на дотримання нормативних 

актів. Перші результати були використані під час розробки національної програми і 

нормативно-правової бази для токсинів і патогенів людини в Канаді, включаючи 

ретельний підбір і поєднання політичних інструментів, розвиток різних засобів здійснення 

та ресурсів для покращення показників. 

Підвищення розуміння біозахисту через поширення знань та освіти 

27. У Канаді визнано, що наукові дослідження з використанням людських патогенів і 

токсинів створюють значний ризик для безпеки і захисту населення. Багато умов, які 

необхідні для успішної наукової роботи, такі як експерименти, отримання результатів, 

інновації, культура академічної свободи, міжнародне співробітництво та потреба 

публікацій суперечать цілям захисту, що визначені режимами правового нагляду. 
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28. Щоб усунути таку розбіжність між потребою в інноваціях і правовим наглядом, 

Управління охорони здоров'я Канади активно співпрацювало з науковою спільнотою: 

проводилися ознайомлювальні зустрічі в університетах по всій країні для того, щоб 

науковці мали змогу спілкуватися з партнерами у сферах охорони здоров'я, захисту і 

розвідки Канади. Дана ініціатива дала можливість обговорити, як краще підвищити 

обізнаність про біологічні ризики, пов'язані з дослідженнями, а саме про можливість 

подвійного використання, передачу нематеріальних технологій, придбання матеріалів і їх 

поширення, внутрішні загрози, а також розглянути практичні шляхи пом'якшення цих 

ризиків. Зібрана інформація вказала на необхідність офіційної просвітницької ініціативи. 

29. Крім того, представники управління окремо зустрілися з провідними співробітниками 

малих, середніх і великих університетів, щоб знайти дієві засоби зниження біологічних 

ризиків з організаційної точки зору. Під час зустрічей обговорили системи управління та 

адміністративного нагляду, практику управління ризиками, структури звітності, 

інтеграцію комітетів з охорони праці в навчання, внутрішню політику та процедури 

біозахисту.  

30. Управління також підтримало формування Канадської академічної мережі 

відповідальних за біобезпеку, щоб забезпечити створення спільноти фахівців та обмін 

передовим досвідом у всій країні. 

31. І, нарешті, Управління стало учасником Міжнародного конкурсу генно-інженерних 

машин (iGEM), щоб поступово впровадити належні лабораторні біобезпеку та біозахист і 

практику управління ризиками. Конкурс iGEM, заснований у 2004 році, є відомою 

студентською олімпіадою у новій галузі синтетичної біології (див. глави 4 та 12).16 

Розуміння секторальних ризиків та покращення звітності організацій 

32. Для національних органів важливо зрозуміти діяльність, що проводиться з патогенами 

у всій країні в межах кожного сектора, а також ризики, пов'язані з цією діяльністю, та 

підтримати належну поведінку на рівні індивідуумів та організації. 

33. Під час розробки національної канадської системи біобезпеки та біозахисту людських 

патогенів і токсинів Управління охорони здоров'я Канади розглянуло особливі умови 

дослідницького середовища. Як зазначалося раніше, ці умови часто створюють 

суперечність між необхідністю втручань з боку уряду для захисту здоров'я і безпеки 

населення та захисту наукової свободи й інновацій. 

34. Науково-дослідний сектор стикається з додатковими ризиками, які зазвичай не 

притаманні іншим секторам (наприклад, діагностичній та приватній індустріям) і 

включають, але не обмежуються такими факторами, як: проведення досліджень із 

можливістю подвійного використання та «експерименти з набуття функції»; автономних 

досліджень і дослідників; повної підзвітності; і комплексної підзвітності та структури 

управління. 

35. Якщо претендент на ліцензію в Канаді проводить наукові дослідження, то згідно з 

Нормативно-правовими актами про патогени людини та токсини, він зобов'язаний подати 
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план адміністративного нагляду і управління ризиками під час цих досліджень у своїй 

організації (План адміністративного нагляду). Цей інструмент є специфічним для кожного 

сектору і був розроблений для підвищення поінформованості про необхідність виявлення 

біологічних ризиків управління ними на рівні організацій та заохочення виконавців 

відповідати за організаційні результати. Це означає, що відповідна реакція на невідповідні 

практики в лабораторіях, визнання відповідальності за такі практики та усвідомлення їх 

наслідків має допомогти подолати розрив між очікуваннями національних структур і 

результатами виконання. 

36. План адміністративного нагляду має бути якісним документом, що розглядає 

механізми з метою адміністративного упорядкування засобів управління і контролю 

ризиками, пов'язаними з біобезпекою та біозахистом. Вставка 17.2 описує елементи, 

необхідні для представлення плану адміністративного нагляду в Канаді. 

Вставка 17.2: Елементи плану адміністративного нагляду 

I. Зобов'язання керівників у процесі управління та контролю ризиків, пов'язаних з 

біобезпекою та біозахистом в установі/організації. 

II. Розмежування ролей і обов'язків комітетів, окремих осіб і відомств, що відіграють 

певну роль в контролі/управлінні ризиками, пов'язаними з біобезпекою та 

біозахистом. 

III. Визначення єдиної контактної особи, яка буде давати рекомендації згідно з планом 

та буде «чемпіоном» високого рівня, який може репрезентувати проблеми, пов'язані 

з біобезпекою на високому рівні від свого імені. 

IV. Огляд того, як ризики, пов'язані з біобезпекою та біозахистом, і дослідження 

подвійного використання визначаються в установі/організації. 

V. Огляд того, як ризики, пов'язані з біобезпекою та біозахистом, і дослідження 

подвійного використання також оцінюються після того, як вони були визначені на 

інституційному/організаційному рівні. 

VI. Огляд того, як управляють ризиками, пов'язаними з біобезпекою та біозахистом, і 

дослідженнями подвійного використання на рівні установи/організації. 

VII. Опис всіх сфер діяльності, що охоплені планом (сфери досліджень, навчання, 

виїзди і т.д.). 

VIII. Опис всіх осіб, охоплених планом (дослідників, викладачів, студентів і т.д.). 

IX. Додаткова інформація про те, як інформація, подана у плані, поширюється в 

установі. 

X. Огляд процедур перегляду і контролю за виконанням плану. 

Основні елементи програми біозахисту Канади 

37. Канадська програма біозахисту токсинів та патогенів людини призначена для 

запобігання втрати, крадіжки, неналежного використання, диверсії або навмисного 

розповсюдження людських патогенів і токсинів, а також розповсюдження іншого 

регульованого інфекційного матеріалу та цінностей, якими володіє об'єкт (наприклад, 
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неінфекційного матеріалу, тварин, конфіденційної інформації). Національна програма 

підтримується органами, створеними відповідно до Закону про патогени та токсини 

людини і спирається на Нормативно-правові акти про патогени та токсини людини, та 

складається з таких основних елементів. 

Ліцензування приміщень 

38. Всі особи, які в Канаді працюють з людськими патогенами або токсинами (тобто 

володіють,  використовують, виробляють, зберігають, надають доступ, передають, 

імпортують, експортують, розповсюджують або утилізують) зобов'язані отримати ліцензію 

Управління охорони здоров'я Канади. Ця обов'язкова вимога дасть змогу ідентифікувати і 

локалізувати людські патогени і токсини в Канаді, зокрема найбільш небезпечні патогенні 

мікроорганізми і замінить схему реєстрації лабораторій 2009 року. На практиці 

організація, де виконуються такі роботи, буде подавати заяву на отримання ліцензії, щоб 

гарантувати, що всі співробітники та підрозділи мають право працювати з цими агентами 

та зберігати їх. Окремі ліцензії будуть необхідні для організацій, що працюють з 

патогенами людини груп ризику 2, 3 і 4, а також з токсинами, які визначені в Додатку 1 

Закону про патогени людини та токсини.17 

Роль відповідальних за біобезпеку 

39. Перш ніж отримати ліцензію Управління охорони здоров'я Канади, претендент 

зобов'язаний призначити відповідального за біобезпеку. Відповідальний за біобезпеку буде 

основною контактною особою для комунікації між організацією і управлінням. Він 

перевірятиме відповідність і здійснюватиме контроль за ресурсами для імені власника 

ліцензії. Мінімальні вимоги та обов'язкові функції для призначеного відповідального за 

біобезпеку викладені в Нормативно-правових актах про патогени людини та токсини. 

Деякі з основних таких функції: організація навчання з біобезпеки та біозахисту; 

проведення лабораторних перевірок і ревізій рівня біобезпеки; інформування власника 

ліцензії у письмовій формі про будь-які проблеми з вимог недотримання; допомога в 

проведенні внутрішніх розслідувань лабораторних інцидентів. 

Доступ до секретної інформації 

40. У Канаді особи, які працюють або мають доступ до небезпечних «чутливих» 

біологічних агентів (групи ризику 3 і 4 патогенів людини, а також вибрані мікробіологічні 

токсини в певних кількостях) повинні отримати право на доступ від Управління охорони 

здоров'я Канади. Це стосується осіб, які проводять дослідження, осіб, яким потрібен 

доступ до місця зберігання, працівників або дослідників, що відкривають посилки з 

небезпечними чутливими біологічними агентами, а також персонал, який доглядає або 

працює з експериментально зараженими тваринами. Вимога отримати право доступу до 

секретних матеріалів, викладена у Законі про токсини та патогени людини, підтримує 

придатність та сталу надійність персоналу, які є необхідними елементами плану 

біозахисту в Канаді. Вимога отримувати право доступу до секретних матеріалів також 
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знижує ризики, пов'язані з персоналом, наприклад, ризик внутрішньої загрози. Це 

досягається шляхом оцінки ризиків в області захисту, яка включає перевірку бази даних, 

що проводиться канадськими правоохоронними органами та розвідувальними службами, а 

також перевірку кредитоспроможності. Процес подачі заявки на отримання права доступу 

до секретних матеріалів передбачає надання відбитків пальців та заяву власника ліцензії, 

що засвідчує необхідність отримання права доступу до цих агентів. 

Звітність про інциденти  

41. У Канаді власник ліцензії юридично зобов'язаний повідомляти Управління охорони 

здоров'я Канади про будь-який з таких інцидентів з патогенами та/або токсинами людини: 

випадкове розповсюдження за межі лабораторії; ненавмисне накопичення; інцидент, який 

був або може бути причиною захворювання; та вкрадені або ж загублені патогени або 

токсини людини. Крім того, нормативно вимагається інформувати управління в таких 

випадках: небезпечний чутливий біологічний агент губиться під час транспортування 

більше ніж на 24 години; відбувається зміна назви, власника ліцензії; власник ліцензії 

вирішує заборонити виконавцю доступ до секретних матеріалів ліцензованої організації. У 

Канаді також потрібно сповіщати управління про будь-які зміни в будівлі, приміщеннях, 

обладнанні або стандартних операційних процедурах, що можуть вплинути на зберігання в 

лабораторії патогенів людини групи ризику 3 або 4 визначених небезпечних чутливих 

біологічних агентів. 

Програма біобезпеки та інструкція для ліцензованих організацій 

42. У Канаді ліцензована організація зобов'язана розробити власну програму з біобезпеки, 

яка реалізується за допомогою інструкції з біобезпеки, що описує саму програму та 

визначає шляхи, за допомогою яких буде досягнуто мети та завдань програми. Дана 

інструкція має постійно оновлюватися і поєднуватися з ключовими компонентами плану 

адміністративного нагляду організації. Загальні заходи безпеки в програмі біобезпеки 

містять належні мікробіологічні лабораторні практики, відповідне захисне обладнання, а 

також правильне проектування робочої зони. Організації, які імплементують програми з 

біобезпеки повинні гарантувати, що вони відповідають канадському Стандарту з 

біобезпеки. Як уже згадувалося раніше в цій Главі, канадський Стандарт біобезпеки є 

оновленим національним канадським Стандартом безпечного використання і безпечного 

лабораторного зберігання патогенів і токсинів людини та наземних тварин. Основні 

елементи програми біологічної безпеки включають комплексну програму підготовки, 

програму медичного спостереження, план реагування на надзвичайні ситуації, стандартні 

операційні процедури, які відповідають безпечним методам роботи, а також план 

біозахисту. 

План біозахисту для ліцензованих організацій 

43. У Канаді всі ліцензовані організації зобов'язані розробляти, здійснювати, 

контролювати і аналізувати план біозахисту, що описує стратегії пом'якшення наслідків 
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ризику, пов'язаного з біологічними матеріалами (тобто людськими патогенами і 

токсинами). План біозахисту (Вставка 17.3) повинен охоплювати п'ять областей: фізичний 

захист; придатність персоналу і його надійність; контроль та інвентаризація патогенів і 

токсинів; реагування на інциденти і надзвичайні ситуації; та інформаційна безпека. 

Ефективний план біозахисту розробляється на основі конкретної оцінки ризиків біозахисту 

в організації і повинен бути включений в чинні протоколи з питань безпеки (наприклад, 

протоколи реагування на надзвичайні ситуації). Інтеграція елементів плану біозахисту в 

рамках всеохоплюючої програми з біозахисту дозволить звести до мінімуму дублювання 

інформації, а також забезпечити більш ефективну систему управління біозахистом. 

Вставка 17.3: П'ять основних напрямків плану біозахисту Канади 

I. Фізична безпека 

II. Придатність персоналу і надійність  

III. Контроль і облік матеріалів (Інвентаризація) 

IV. Реагування на інциденти та надзвичайні ситуації  

V. Інформаційна безпека 

Програма контролю за дотриманням 

44. У Канаді для гарантування біобезпеки та біозахисту впроваджена програма 

національного дотримання і виконання.18 Канада використовує різні інструменти і 

стратегії просування, моніторингу та перевірки відповідності, зокрема забезпечує 

зацікавлені сторони навчальними і освітніми ресурсами, а також проводить ревізії і 

перевірки. Вставка 17.4 узагальнює заходи для забезпечення дотримання національних 

нормативних документів. 
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Вставка 17.4: Забезпечення дотримання та здійснення континууму Канади 

Поточні завдання для Канади 

Оцінка ризику нових/емерджентних патогенів 

45. Новий або емерджентний патоген – це вперше описаний агент, або агент, що походить 

від вже наявного мікроорганізму, який еволюціонував або змінився, наприклад, в наслідок 

поширення до нової географічної зони або популяції. У Канаді створено стійку систему 

оцінки ризиків, яка дозволила розглядати нові і емерджентні патогени. Мета цієї оцінки 

ризиків –класифікувати патогени відповідно до групи ризику, встановити вимоги до 

запобіжних заходів під час роботи з цим патогеном. Вона включає три найважливіші 

складові: ідентифікацію небезпеки; характеристику небезпеки; оцінка впливу. 

46. Однак дуже часто під час оцінки ризиків, пов'язаних з новим або емерджентними 

патогенами, не вистачає наукових даних для проведення аналізу. У таких випадках для 

полегшення прийняття рішення роблять припущення, які будуються на сурогатних даних. 

Наприклад, про патогенність агенту (вона відома для тварин, а невідома для людей або 

відома для генетично споріднених агентів) та ймовірності контакту. Нові і емерджентні 

патогени постійно відстежуються  після появи нової інформація про них оцінки ризику 

патогенів відповідним чином оновлюються. 

47. На додаток до розробки методології оцінки ризику, Канада також створила 

Консультативний комітет з патогенів та токсинів людини. До складу входять наукові 

експерти, які будуть консультувати з питань внутрішніх ризиків біобезпеки. Такі 

консультації включатимуть у разі необхідності оцінку нових і емерджентних патогенів, а 

ДОТРИМАННЯ ВИКОНАННЯ

Просування (1) 
Моніторинг і      

перевірка (2)
Контролююче(2) Кримінальне (3)

Адміністративне  

правозастосування

Інспекція з

забезпечення 

дотримання

Дослідження

Після 

інспекції або 

розслідування

• Розробити та поширити

інформацію / рекомендації для 

полегшення розуміння

нормативних заборон, і 

вимоги

• Надати навчальний матеріал

• Реагувати на слідчі дії щодо 

мандата КБ

• Активний і регулярний обмін 

знаннями між регульованими і 

іншими зацікавленими 

партійними об'єднаннями 

федерально-провінційно-

територіальними і 

міжнародними за необхідності

• Брати участь в розробці 

стандартів

• Оновлювати та розробляти 

політику і правила

• Збирати та аналізувати 

інформацію для оцінки ризику 

для процесів прийняття 

рішення на основі наявних 

даних.

• Видача дозволу / ліцензії

• Проводити цільові перевірки

• Надавати звіти про інспекцію

• Перевірити документи 

судноплавства і митної 

декларації у співпраці з NISC 

(CFIA) і CBSA

• Реагувати на випадки 

невиконання своєчасно і 

належним чином

• Видача 

повідомлення про 

недотримання

• Відмова від 

лабораторної 

сертифікації

• Відмова у видачі 

дозволу на ввезення

• Призупинення  / 

анулювання дозволу 

на імпорт

• Відмова у видачі 

ліцензії

• Зміна ліцензії

• Призупинення / 

анулювання ліцензії

• Звіт про перевірку

• Арешт і взяття під варту 

з метою сприяння 

дотриманню, 

запобігання 

недотримання

• Запис про відмову від 

імпортного матеріалу в 

Канаду з конфіскацією і 

видаленням імпортного 

матеріалу

• Конфіскація вилученого 

матеріалу

• Декларація про заражені  

місця

• Карантин

• Інспекторські накази

• Кримінальний 

кодекс 

конфіскації  

(ордер)

• Адміністративні

грошові штрафи 

(АГШ)

• Судове 

переслідування
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також рекомендації щодо класифікації відповідно до груп ризику та вимог до заходів 

біобезпеки. 

Запобігання та управління ризиками, пов'язаними з новими науковими 

дослідженнями із можливостями подвійного використання 

48. Канада створила механізм нагляду за діяльністю подвійного використання, 

запропонувавши лабораторіям, які проводять наукові дослідження, представити план 

адміністративного нагляду (див. пункти 35, 36). У плані буде описано способи за 

допомогою яких їх лабораторія управляє ризиками біозахисту та біобезпеки, зокрема 

потенційними ризиками, пов'язаними з дослідженнями подвійного використання (охоплює 

експерименти з набуття функції) та контролює їх. Дослідження подвійного використання 

стосуються сфери знань, інструментів, технологій і продуктів, створених легальними 

медико-біологічними дослідженнями, які допускають можливість зловживань або 

неправильного застосування, і можуть зашкодити здоров'ю населення, безпеки населення, 

навколишньому середовищу та стати загрозою для національної безпеки.  

49. План містить рекомендації, які дозволять правильно оцінити потенційні ризики і 

розробити план зниження ризиків та план моніторингу відомої діяльності подвійного 

використання чи можливого неправомірного використанням наукової інформації 

(наприклад, результатів досліджень, методології), технологій та/або проміжних продуктів і 

готових виробів (наприклад, патогенів або токсинів).  

50. Фізичні особи також зобов'язані відповідно до нормативно-правових актів Канади 

повідомити власника ліцензії і відповідального за біобезпеку про навмисну модифікацію 

патогену людини, яка може збільшити його вірулентність, патогенність або контагіозність. 

Також необхідно повідомляти про намір підвищити стійкість патогену людини до 

профілактичних чи терапевтичних засобів, токсичність токсину. 

Вивчення останніх наукових досягнень та розвиток прогнозування 

51. Канада визнає, що швидкий розвиток нових медико-біологічних технологій і 

конвергенція ряду академічних дисциплін змінять спосіб за допомогою якого уряд усуває 

ризики і контролює діяльність зацікавлених сторін. У майбутньому Управління охорони 

здоров'я Канади потребуватиме можливостей, які дає наука, щоб забезпечити експертів з 

оцінки ризику і провідних інспекторів необхідними знаннями, інструментами, методами і 

підготовкою про нові наукові розробки.  

52. Управління буде опиратися на свої сильні сторони, зокрема на  відкриту, всеосяжну і 

спільну організацію для залучення нетрадиційних зацікавлених сторін, наприклад, 

громадянських вчених, спільноти «зроби сам», хіміків, фізиків, інженерів, розробників 

програмного забезпечення, програмістів і багатьох інших. Шляхом заохочення і підтримки 

стійких міждисциплінарних мереж з вітчизняними і міжнародними експертами, Канада 

зможе полегшити швидкий обмін науковими знаннями, навичками і досвідом, щоб йти в 

ногу з науковими досягненнями. 
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Практичні кроки, спрямовані на розвиток систем нагляду з біобезпеки та біозахисту 

патогену 

53. Наведені нижче кроки забезпечують аналітичну систему для управління розробкою або 

модернізацією національних систем нагляду і звітності з біобезпеки та біозахисту. Цей 

базовий структурований процес містить загальнодержавний підхід до управління ризиками 

і ключові політичні питання, які потрібно було розглянути та обговорити. Він призначений 

для державних службовців, які працюють у державних установах, що беруть участь у 

розробці національних або регіональних програм або підтримують процес їх 

імплементації. 

54. Ключовою перевагою цієї системи є можливість її використання для посилення 

політичної підтримки, усунення ризиків біозахисту та біобезпеки, оскільки вона 

забезпечує процес формування сюжетно-тематичної картини, яка може застосовуватись, 

для інформування міністрів і високопосадовців. Вона може бути також використана для 

прискорення роботи за умов політичної підтримки. Основні елементи аналітичної системи 

співпрацюють зі спільнотою користувачів патогенами для того, щоб зрозуміти унікальне 

середовище ризиків для країни і оцінити спектр інструментів, які уряд може використати у 

сфері досягнення бажаних цілей безпеки і політики захисту. 

Вставка 17.5: Практичні кроки з розробки або модернізації національної системи 

біобезпеки та біозахисту 

I. Визначити проблеми/ризики для охорони громадського здоров'я, безпеки та 

захисту. 

Приклади 

 Випадкове розповсюдження патогену за межі лабораторії 

 Навмисне розповсюдження патогену за межі лабораторії 

 Викрадення або втрата патогенів, матеріалів, обладнання 

 Наслідки контакту з патогеном 

 Дослідження з можливостями подвійного використання 

 Дослідження з набуття функції 

 Передача нематеріальної технології 

 Нові технології 

II. Визначити та оцінити, що створює проблему/ризик 

Приклади 

 Нераціональні або недоцільні стандарти зберігання у лабораторії? 

 Відсутність стандартних операційних процедур? 

 Відсутність підготовки з питань біобезпеки? 

 Відсутність системи інвентаризації? 

 Обмежений досвід у сфері біобезпеки та біозахисту? 

 Застарілі або нереальні стандарти практики? 

 Обмежені або застарілі органи влади? 

 Обмежене дотримання чи недотримання нормативних документів та 
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недостатній правозастосовний потенціал? 

III. Визначити та оцінити, хто спричинює проблему/ризик (зрозуміти, хто працює 

із патогенами у вашій країні і, що відбувається в кожному секторі і чому) 

Приклади 

 Академія (інститут, студенти, дослідники, головні дослідники) 

 Промисловість (біотехнологія, синтетична біологія) 

 Діагностика 

 Лікарні (традиційні афілійовані та незалежні) 

 Суспільна охорона здоров'я 

 Дистриб'ютори 

 Ветеринарія 

 Навколишнє середовище 

IV. Визначити та оцінити критичні елементи, які можуть допомогти зменшити 

ризик (чи є можливості/обмеження/недоліки, пов'язані з конкретними видами 

діяльності?) 

Приклади 

 Володіння, користування і зберігання 

 Виробництво 

 Імпорт, експорт і діяльність з передачі 

 Транспортування 

 Надання особам доступу до патогенів 

 Фізичні структури 

 Набір дослідників 

 Ланцюг розповсюдження 

V. Визначити та оцінити різні політичні інструменти/засоби, які можуть 

допомогти знизити ризик 

Приклади 

 Добровільні заходи 

 Законодавство 

 Нормативно-правові акти 

 Навчання 

 Рекомендаційні вказівки 

 Інструкції 

 Стандарти 

 Ліцензування 

 Доступ до секретної інформації 

 Звітність про інциденти (наприклад, розголошення, випадкове вивільнення) 

VI. Вибрати правильне поєднання урядових інструментів для вирішення 

проблем/ризиків 

Обговорення 

 Який інструмент або поєднання інструментів, буде найефективніше 

позитивно впливати на поведінку? 
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 Ви маєте право (чи бажаєте) вимагати від людей дотримуватися загального 

зводу правил?  

 Ви маєте повноваження втручатися у випадках, коли існує ризик для здоров'я 

і безпеки населення? У Вас є ресурси, можливості і здібності? 

VII. Розробити «дорожню карту» або стратегічний план, щоб дістатися туди, куди 

Ви прямуєте. 

Обговорення 

 Рим побудували не за один день; створюватимете та впроваджуватимете 

всеосяжну систему нагляду впродовж років 

 Вирішити, на чому Ви хочете зосередитися спочатку; розробіть поетапний 

план 

 У Вас є люди та ресурси для паралельної реалізації заходів/дій, або ж Вам 

потрібно планувати послідовні дій? 

 Забезпечити підтримку, досвід, ресурси, співпрацю і партнерство для того, 

щоб дістатися туди, куди Ви прямуєте 

 Залучити зацікавлені сторони в розвиток Ваших засобів вирішення проблеми 

(залучити рано і часто) 

 Чи є конкретні сектори або групи зацікавлених осіб, які можуть отримати 

вигоду від цілеспрямованої участі тому, що вони мають унікальні проблеми в 

підтримці належної лабораторної практики з біобезпеки та біозахисту? 

VIII. Встановити керівні принципи, цілі державної політики та очікувані 

результати 

Приклади 

 Національна система нагляду буде спрямована на те, щоб: 

o сприяти кращій і найбільш інноваційній науці таким чином, щоб вона 

була безпечно і надійно 

o дати змогу лабораторіям системи охорони громадського здоров'я 

реагувати на спалахи захворювань якомога ефективніше, безпечніше і 

надійніше 

 Допомогти захистити патогени і громадськість, зберігаючи при цьому 

конкурентні переваги для бізнесу та економіки в цілому 

 Цілі політики: 

o захищати здоров'я та безпеку суспільства від ризиків, спричинених 

цілим рядом заходів з участю патогенів та токсинів людини і тварин 

o виявити і управляти ризиком найбільш небезпечних патогенів у країні 

o раннє виявлення біологічних загроз 

o запобігання розповсюдженню біологічної зброї 

o швидке реагування на інциденти, пов'язані з патогенами 

o розвиток загальних стандартів практик і зберігання 

o попередження внутрішньолабораторних інфекцій та інших інцидентів 

o зміцнення нормативного узгодження з іншими міжнародними 

партнерами 
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 Очікувані результати: 

o підвищення рівня обізнаності з питань біобезпеки та біозахисту  

o безпечне застосування і надійне зберігання патогенів, які 

використовуються в лабораторіях у всій країні 

o небезпечні патогени ідентифікуються, зберігаються і контролюються у 

мінімальній кількості лабораторій відповідно до передової практики 

o створення єдиного державного органу для керівництва та забезпечення 

виконання 

o зниження інцидентів, у тому числі внутрішьолабораторних контактів з 

патогенами, випадкового та умисного розповсюдження 

o посилення контролю інцидентів та звітності про них 

IX. Спрямовувати і розвивати свої політичні інструменти/засоби 

Обговорення 

 Поверніться до свого стратегічного плану; що Ви оберете в першу чергу? 

 У Вас є ресурси і досвід, чи Вам потрібна допомога? 

 Які Ваші плани з залучення і/або консультації спільноти користувачів 

патогенами і інших зацікавлених сторін? 

 Чи є можливість прийняти і адаптувати інструменти політики іншої країни, 

наприклад навчальні ресурси з біобезпеки, розроблені і використані іншою 

країною? 

 Чи буде можливість розробити автономне законодавство замість 

законодавства, яке потрібно підтримувати нормативно-правовими актами? 

 Ви можете законно вимагати від зацікавлених сторін виконувати загальні 

стандарти біобезпеки, біоізоляції і біозахисту, посилаючись на стандарт 

безпосередньо в законодавстві, або зробивши це умовою ліцензування або 

реєстрації лабораторії  

X. Встановіть показники ефективності 

Обговорення та приклади 

 Необхідно запланувати оцінку державного втручання і політичних 

інструментів, щоб переконатися, що вони відповідають Вашим цілям у сфері 

охорони здоров'я, безпеки та захисту 

 Приклади показників 

o Відсоток тих, хто проходить підготовку в галузі біобезпеки та 

задоволений навчанням 

o Кількість виданих ліцензій, встановлений стандарт обслуговування 

(наприклад, за 20 днів) 

o Кількість внутрішньолабораторних інфекцій 

o Кількість зареєстрованих лабораторій в країні  

o Кількість лабораторій в країні, що відповідають стандарту біобезпеки та 

біозахисту 

XI. План реалізації 

Обговорення 
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 Які ресурси і інструменти необхідні для підтримки імплементації? 

(Наприклад, інформаційні бюлетені, настанови, навчання, стандартні 

процедури, відео, додатки і т.д.) 

 Що повинно бути опубліковано в Інтернеті для зацікавлених сторін? 

 Встановити стандарти обслуговування, якщо це можливо (наприклад, 

ліцензування або програма надання допуску до секретної інформації, програма 

аудитів або інспекцій) 

 Вам необхідна підтримка реалізації з іншого відділу або управління? 

 Можливо, корисно надати зацікавленим сторонам і національним програмам 

підтримки біобезпеки та біозахисту для підготовки до початку імплементації 

(наприклад, можна відстрочити дату набуття чинності затвердженого закону або 

нормативного акту) 

 Який Ваш підхід і план для забезпечення дотримання? (Наприклад, сприяння 

дотриманню, контроль за дотриманням, застосування) 

XII. Впровадити національну систему біобезпеки та біозахисту 

Обговорення 

 Заходи з виконання і звітування про перебіг 

 Оцінка національних програм підтримки (наприклад, ліцензування, доступ до 

секретної інформації, огляд) 

 Управління життєвим циклом і огляд чинних політичних інструментів, 

включаючи законодавство, регулювання і національні стандарти 

 Що працює? Що необхідно скорегувати? 

Посилання
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Глава 18: Майбутнє управління біотехнологією 

Кетрін Родес 

Основні цілі навчання: 

i. Зрозуміти наскільки важливі міжнародні правила в області медико-біологічних 

наук  

ii. Показати засоби, через які вчені можуть впливати на розвиток і впровадження 

цих міжнародних правил. 

iii. Пояснити внески, які вчені можуть зробити індивідуально для 

зміцнення/посилення таких процесів. 

Вступ 

1. У той час як міжнародна політика може здаватися чимось далеким від індивідуальної 

діяльності, правила і стандарти, розроблені на міжнародному рівні впливають на 

діяльність у галузі медико-біологічних наук і на те, куди прямують і як застосовуються 

наука і технології. Міжнародне управління також може впливати на тих, хто бере 

участь у наукових і технологічних дослідженнях. Навіть деякі повсякденні процедури 

(наприклад, базова лабораторна біобезпека) тісно пов’язані з міжнародними 

стандартами.  

2. Ця Глава присвячена міжнародній системі управління біотехнологією, торкається 

кількох положень, згаданих у Главі 7, але в основному приділяє увагу впливу, який 

може здійснювати міжнародне управління на вчених, що в свою чергу, може зіграти 

роль у майбутньому розвитку і реалізації, наприклад, сприяючи використанню 

наукових даних у межах міжнародного процесу прийняття рішень. 

Що таке міжнародне управління? 

3. Деякі питання, які вирішує держава, необхідно розглядати та узгоджувати на 

міжнародному рівні. Це, зазвичай, питання, які мають транскордонні наслідки та/або не 

можуть бути ефективно вирішені окремими державами, які вживають окремі заходи, 

наприклад зміна клімату є прикладом таких питань. Наукова робота часто має 

міжнародне значення, наприклад, завдяки міжнаціональному співробітництву та 

поширенню отриманих результатів через міжнародні конференції, публікації в 

журналах тощо. Наукові знання і досвід легко переміщуються через національні 

кордони. Технологічні інновації, які тепер більш тісно пов'язані з темпами наукового 

прогресу, також швидко поширюються за допомогою міжнародної торгівлі. Різні 

аспекти наукової діяльності, її застосування та вплив тепер вирішуються на основі 

міжнародного управління. 

4. Після того як постановили, що ці питання повинні урегульовуватись на 

міжнародному рівні, держави будуть укладати угоду з описанням того, як це питання 

має вирішуватися. Це можна зробити юридично обов'язковим способом, зазвичай 



 

275 

шляхом укладання угод, конвенцій чи через створення стандартів, інструкцій і 

кодексів, дотримання яких є добровільним. Добровільні правила не обов'язково менше 

впливають на поведінку держав і вони можуть мати деякі переваги для управління 

наукою, тому що вони можуть більш динамічно оновлюватись відповідно до наукового 

прогресу. Держави, які підписали конкретний договір або конвенцію називають 

«державами-учасницями». 

5. Держави створили багато міжнародних організацій, щоб полегшити переговори про 

такі угоди і підтримати їх імплементацію (Всесвітня організація охорони здоров'я, 

Продовольча і сільськогосподарська організація тощо). Міжнародні організації загалом 

складаються з: секретаріату, що відповідає за повсякденну адміністративну і наглядову 

діяльність, який очолює «виконавчий секретаріат» або «генеральний директор»; органу 

управління, що складається з представників держав-учасниць, які володіють 

повноваженнями приймають рішення; допоміжних органів, таких як комітети, 

консультативні ради та експертні групи, які підтримують організацію шляхом 

вирішення конкретних питань і, які можуть бути постійними або тимчасовими. 

6. Міжнародні організації часто розвивають інші механізми підтримки їх роботи. 

Наприклад: механізми звітності; моніторинг та мережі епіднагляду; оцінювання 

конкретних питань і звітування про них (зокрема, наукове і технологічне оцінювання); і 

створення експертних мереж.  

7. Усвідомлення цієї загальної структури міжнародного управління (Рис. 18.1) буде 

сприяти розумінню шляхів, за допомогою яких наукові знання можуть вплинути на 

розвиток і впровадження міжнародних правил. Конкретні приклади наводяться далі в 

цій Главі. 
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Рисунок 18.1: Від міжнародного управління до індивідуальних заходів 
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Як міжнародне управління впливає на науку/окремих вчених? 

8. Ця частина починається із загальних коментарів, а конкретні приклади стосовно 

біотехнологій наведені нижче. 

9. Міжнародні правила рідко мають можливість впливати на індивідуумів. Для 

національної імплементації зазвичай потрібні зміни внутрішньої політики та/або 

законодавства – прийняття відповідних національних імплементаційних заходів є 

вимогою міжнародних правил, яка часто зустрічається. Міжнародні норми часто 

сформульовані так, щоб забезпечити певну гнучкість в інтерпретації і виборі методів їх 

виконання. Не всі країни будуть застосовувати правила точно до визначеного, однак є 

сподівання на мінімальний рівень відповідності. Країнам пропонується регулярно 

звітувати до відповідних міжнародних організацій про виконання імплементаційних 

заходів. Це допомагає забезпечити прозорість і може також заохочувати інших робити 

те ж саме для обміну передовим досвідом.  



 

277 

10. Зазвичай існує принаймні один проміжний рівень між національною політикою і 

окремими вченими – установа-роботодавець або, для студентів, університет – але на 

цей рівень також можна впливати через фінансування органів, професійних асоціацій, 

академій, або видавців. 

11. Приклади стосовно біозахисту у відповідь на національні директивні вказівки: 

i. Установа може встановити контроль за доступом до конкретних матеріалів; 

ii. Організації-донори можуть вимагати представлення можливих наслідків 

порушення режиму біозахисту у заявках на отримання гранту. Наприклад, у 

Сполученого Королівства, «Велком траст», Рада з досліджень у галузі 

біотехнології та біології і Рада медичних досліджень просять своїх рецензентів і 

заявників розглянути ризики зловживань, пов’язаними з дослідженнями для яких 

подається заявка;1 

iii. Наукові академії можуть прийняти кодекси поведінки або настанови для 

консультування своїх членів. Прикладом цього є Заява про біозахист 2005 року 

Міжакадемічної групи з міжнародних питань;2 

iv. Видавці можуть розглянути наслідки порушення режиму біозахисту внаслідок 

опублікування певних результатів досліджень у повному обсязі. Приклад цього 

можна знайти в Главі 2. 

12. Місцеві виконавчі органи (поліція або органи системи охорони здоров'я та безпеки, 

наприклад) також можуть відігравати конкретні ролі у підтримці, моніторингу та 

забезпеченні дотримання. Хороші робочі стосунки між різними лабораторіями, 

місцевими правоохоронними органами і аварійно-рятувальними службами, наприклад, 

підтримуються Інструкцією з лабораторної біобезпеки Всесвітньої організації охорони 

здоров'я.3 

13. Очікується, що фізичні особи змінять свою діяльність або поведінку для 

дотримання інституційних та інших вимог. 

Вплив міжнародного управління на практику, напрямки та застосування науки 

14. Однією з цілей міжнародного управління може бути зміни в науковій практиці або 

процедурах; це також впливатиме на вчених, оскільки сприятиме проведенню одних 

наукових досліджень та розробок, і обмежувати або заборонятиме інші. Це може 

започаткувати створення процедур, за допомогою яких окремі держави можуть оцінити 

і заборонити певні нововведення на своїй території. Важливо усвідомити, що 

управління робить акцент не тільки на примусову або обмежену наукову роботу; воно 

також може заохочувати і полегшувати її. Наприклад:  

i. Картахенський протокол про біобезпеку наводить процедури, за допомогою яких 

держави повинні дати попередню обґрунтовану згоду для першого завезення 

будь-якого конкретного генетично модифікованого організму на їх територію;4 

ii. Керівні принципи Кодексу з оцінки безпеки продуктів, вироблених за допомогою 

сучасних біотехнологій, рекомендують не застосувати гени стійкості до 

лікарських засобів як маркерні гени для селекції, які можуть залишатися в 

харчових продуктах;5 
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iii. Конвенція про біорізноманіття сприяє застосуванню сучасних біотехнологій для 

досягнення поставлених цілей, збереження біорізноманіття і сталого 

використання його компонентів, включаючи передачу знань і технологій 

державам, що розвиваються.6 

15. Це означає, що окремі вчені можуть з’ясувати, що їх активно заохочують 

працювати в конкретних галузях науки відповідно до глобальних пріоритетів і те, що 

існують межі для застосування їх досліджень. 

16. Міжнародне управління може більш широко впливати на напрямок наукової роботи 

(навмисно або в результаті ненавмисного побічного ефекту); знову ж, це може сприяти 

особливо важливим глобальним дослідницьким зусиллям (наприклад, спрямованих на 

усунення тієї чи іншої конкретної загрози захворювання); або, за допомогою більш 

непрямих впливів, таких як створення мінімальних міжнародних стандартів в області 

захисту інтелектуальної власності, підтримувати більш комерційні інновації. 

17. Міжнародне управління може також сприяти більш широкій участі в дослідженнях, 

шляхом нарощування науково-технічного потенціалу країн. Міжнародні організації 

допомагають з розробкою і реалізацією навчання, наприклад, для прийняття 

відповідних стандартів через фонд розвитку стандартів і торгівлі. Чіткі рекомендації зі 

створення потенціалу, обміну знаннями та передачі технологій містяться в багатьох 

міжнародних нормах, що стосуються біотехнології. Окремі вчені можуть відігравати 

активну роль у діяльності з нарощування потенціалу, наприклад, за допомогою участі в 

спільних міжнародних проектах. 

Які елементи міжнародного управління біотехнологією мають особливе значення 

для наукової діяльності? 

18. Як зазначено у Главі 7, управління біобезпекою визначене не тільки Конвенцією 

про заборону біологічної і токсинної зброї; існує цілий ряд інших міжнародних правил 

і процесів, які відіграють важливу заохочувальну роль. Багато з них були вказані в 

Главі 7. Ця Глава приділяє основну увагу роз'ясненню того як ці норми впливають на 

наукову діяльність і як вчені повинні брати участь в їх розвитку і реалізації. 

19. Розглядаючи міжнародне управління, можливо буде важко визначити всі норми і 

організації, що стосуються біотехнології. Не всі відповідні норми будуть чітко 

посилатися на біотехнологію, особливо в їхніх назвах. Хороший початок для 

визначення відповідних норм і організацій полягає у виявленні областей, на які можуть 

впливати біотехнологічні заходи та їх застосування (як корисні, так потенційно 

негативні наслідки).7 Для біотехнології в цілому існує близько сорока відповідних 

міжнародних нормативно-правових актів і щонайменше п'ятнадцять міжнародних 

організацій, зацікавлених у цій області. Замість того, щоб охопити їх усі, в цій Главі 

основна увага приділяється вибору особливого значення для аспектів біозахисту 

досліджень медико-біологічних наук. 

Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї і Конвенція про заборону 

хімічної зброї 

20. Глава 7 містить більш детальну інформацію про положення цих конвенцій. Щодо їх 
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впливу на наукову діяльність: вони однозначно забороняють будь-яку діяльність, яка 

спрямована на розробку, вироблення або використання біологічних агентів і токсинів 

не в мирних цілях; вони також сприяють роботі з біологічними агентами і токсинами в 

мирних цілях і заохочують передачу технологій і наукову допомогу для таких цілей. У 

просуванні заходів для підтримки здійснення конвенцій, наради держав-учасниць 

(наприклад, на оглядових конференціях та щорічних нарадах у рамках КБТЗ 

міжсесійного процесу) рекомендували наукової спільноті розвивати освіту в області 

етики та створювати кодекси поведінки. Їх можна розглядати як спроби змінити 

наукову культуру та, завдяки цьому, впливати на практику. Кула та ін. пояснюють 

значення навчальних елементів, необхідних для просування культури відповідальності 

у документі «Етичні компетенції у медико-біологічних дослідженнях подвійного 

використання» 2012 року:8 

Культура відповідальності не може бути реалізована за рахунок зусиль, 

спрямованих на підвищення обізнаності. Розвиток та досягнення культури 

відповідальності вимагає додаткових можливостей, таких як осмислення і 

діяльність для вирішення завдань і ситуацій, які можуть виникнути в наукових 

дослідженнях подвійного використання. Тому етична компетенція подвійного 

використання вимагає більше, ніж просто знання етики; вона передбачає 

можливості, які дозволяють людині розвивати і застосовувати свої знання в 

складних з етичної точки зору ситуаціях.9 

21. Розробки в галузі науки і технології могли неминуче позначитися на 

функціонуванні конвенцій і процесів, які були розроблені для регулярного огляду 

відповідних науково-технічних досягнень. Вони приймають дещо іншу форму для двох 

конвенцій, але в обох випадках дають можливість науковій спільноті брати участь. 

Конвенція про заборону хімічної зброї має Науково-консультативну раду для надання 

консультацій з відповідних науково-технічних розробок, яка представляє доповіді 

Конференції держав-учасниць. Конференція держав-учасниць необхідна для огляду 

науково-технічних розробок, що стосуються функціонування конвенції, зокрема, під 

час оглядових конференцій, які зазвичай відбуваються кожні п'ять років. 

22. У рамках КБТЗ, огляд науки і технологій відбувається також під час оглядових 

конференцій на основі доповідей держав-учасниць, а останнім часом від групи  

імплементаційної підтримки. Держави-учасниці конвенції також проводять щорічні 

зустрічі (до їх початку проводяться зустрічі експертів) у рамках Міжсесійного процесу. 

У період з 2012 по 2015-ий роки, огляд наукових і технологічних розробок є постійним 

пунктом порядку денного. У межах даного пункту порядку денного держави-учасниці 

розглядають позитивні і негативні наслідки для конвенції наукових і технологічних 

досягнень; потенційну реформу процесу огляду науки та технологій; та підтримку 

національної імплементації через освіту, кодекси поведінки та інші заходи для 

сприяння відповідальній поведінці в галузі медико-біологічних наук.10 

23. Висловлювалися занепокоєння, що ці процеси є ні регулярними, ні досить 

всеосяжними, щоб належним чином інформувати держави-учасниці про відповідні 

технології та можливі форми реагування. Оскільки розглядаються можливі перегляди 

процесів, визнано чітку роль вчених у наданні консультативної допомоги, наприклад у 

питаннях, про частоту таких оглядів, на чому вони повинні ґрунтуватися і, якою 
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повинна бути майбутня роль вчених у рамках таких процесів (див. Главу 11). 

Управління біоризиками 

24. Управління біоризиками – це термін, використовуваний Всесвітньою організацією 

охорони здоров'я, щоб охопити діяльність у сфері лабораторних біобезпеки, біозахисту 

та безпечного перевезення інфекційних речовин. Він включає ряд загальних інструкцій 

і стандартів: 

i. Інструкції з лабораторної біобезпеки;11 

ii. Управління біоризиками: Посібник з лабораторного біозахисту;12 

iii. Правила перевезення інфекційних речовин;13 

iv. Відповідальні медико-біологічні дослідження в галузі глобальної безпеки 

системи охорони здоров’я.14 

25. Матеріали з управління біоризиками Всесвітньої організації охорони здоров'я також 

охоплюють проведення тренінгів і більш конкретні вказівки, що стосуються спалахів 

конкретних захворювань. Ці документи також спрямовані на розвиток окремих 

наукових практик за допомогою змін культури і відповідальної науки: 

Одна з цілей управління біоризиками полягає в розробці комплексної культури 

лабораторних біобезпеки та біозахисту, дозволяючи біобезпеці та біозахисту 

стати частиною повсякденного покращення загального рівня умов праці в 

лабораторії і наполягати на очікуваному належному управлінні на рівні 

лабораторій.15 

26. Міжнародне епізоотологічне бюро надає аналогічні рекомендації в Главі 5.8 

«Міжнародні перевезення та зберігання в лабораторії» Міжнародного ветеринарного 

кодексу16 і Главі 1.1.3 – Біобезпека та біозахист у ветеринарній діагностичній 

мікробіологічній лабораторії і приміщеннях, де утримуються тварини в Посібнику з 

діагностичних тестів і вакцин для наземних тварин.17 

27. Деякі з цих заходів і процедур, описані в Інструкції з лабораторної біобезпеки 

Всесвітньої організації охорони здоров'я добре відомі – наприклад, використання груп 

ризику для мікроорганізмів і розподіл роботи за конкретним рівнем біобезпеки з 

рекомендованою практикою і обладнанням, які будуть використовуватися на кожному 

рівні. Існування таких міжнародних довідкових документів може допомогти 

міжнародній співпраці шляхом забезпечення загальних стандартів і процедур між 

зацікавленими групами. Будь-яка робота пов'язана з (потенційно) патогенними 

мікроорганізмами або іншим біологічним матеріалом повинна застосовувати 

процедури, викладені в цих документах і вони тягнуть за собою конкретну людину, а 

також інституційні обов'язки і дії. Правила перевезення інфекційних речовин 

стосуються не тільки тих, хто перевозить біологічні матеріали, а і відправника та 

одержувача. 

28. З тих пір як було оновлено Інструкцію з лабораторної біобезпеки (2004), пройшло 

кілька років, і після прийняття Посібника з лабораторного біозахисту (2006) наукове 

товариство може зробити внесок в їх розгляд та перегляд, наприклад, шляхом 

консультацій через національні урядові відомства. Посібник з лабораторного 
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біозахисту особливо наголошує на необхідності підходів управління біоризиками, які 

будуть розроблені на інституційному рівні, залежно від місцевих умов і можливостей: 

Для кожного об'єкту, відповідно до конкретних вимог, типу лабораторної роботи, 

місцевих та географічних умов, повинна бути підготовлена і розроблена окрема 

програма лабораторного біозахисту для зниження ідентифікованих біоризиків. 

Заходи лабораторного біозахисту повинні відображати різні потреби установ і 

включати дані від наукових керівників, головних дослідників, відповідальних з 

біобезпеки, наукових співробітників лабораторій, обслуговуючого персоналу, 

адміністраторів, спеціалістів з інформаційних технологій, правоохоронних 

органів і, за необхідності, співробітників служби безпеки. Чіткі правила робочої 

поведінки повинні бути включені до службових інструкцій персоналу. 

29. Посібник з лабораторного біозахисту Всесвітньої організації охорони здоров'я 

також підкреслює важливість тісної взаємодії з місцевими аварійно-рятувальними 

службами. Зрозуміло, що окремі особи відіграють ключову роль у гарантуванні того, 

що робота проводиться безпечно і надійно, ґрунтуючись на сучасних даних і знаннях 

про місцеві умови і практику. Всесвітня організація охорони здоров'я також прагне 

взаємодіяти з вченими, оскільки вона розвивається і сприяє здійсненню її Стратегічної 

рамкової програми з управління лабораторними біоризиками.18 

30. Кодекси та посібники Міжнародного епізоотичного бюро регулярно аналізуються 

спеціалізованими комісіями, за допомогою рекомендованого поновлення прийнятими 

на регулярній основі його керівним органом (відомий як Всесвітня асамблея, Вставка 

18.1). Спеціалізовані комісії мають невелике експертне членство. Ширші можливості 

для співробітництва пропонуються в рамках міжнародних конференцій, оглядових 

журналів (Науково-технічний огляд),19 а також через мережі експертів референс 

лабораторій і центрів зі співробітництва (які є експертними центрами для конкретних 

захворювань, науково-дослідних областей або лабораторних методів).20 Всесвітня 

організація охорони здоров'я має понад 700 науково-дослідних інститутів, які 

співпрацюють для того, щоб підтримати її роботу.21 

Вставка 18.1: Приклад: процес від міжнародного управління до впливу на 

окремі види діяльності Міжнародного епізоотичного бюро 

i. Комісія з біологічних стандартів вирішує, що додаткові вказівки з аналізу 

біоризику повинні бути додані до Посібника про наземних тварин і робить 

проект таких наказів для обговорення державами-учасницями . 

ii. Для сприяння роботи з перегляду проекту, створена спеціальна група 

технічних експертів, яка звітує перед комісією. 

iii. Комісія приймає переглянутий проект розділу (супутні інструкції) і 

рекомендує його прийняти Всесвітній асамблеї Всесвітньої організації 

охорони здоров'я тварин (її керівний орган). 

iv. Всесвітня асамблея приймає рішення додати новий матеріал до Посібника. 

v. Новий матеріал буде додано в он-лайн версію посібника; його додадуть до 

наступного паперового видання, як тільки його затвердять. 

vi. Відповідне національне урядове відомство/ветеринарний орган видає нове 

настанову ветеринарним лабораторіям. 
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vii. Управління ветеринарними лабораторіями розробляє нові процедури і 

забезпечує навчання персоналу. 

viii. Окремі співробітники в лабораторії освоюють нові методики відповідно до 

міжнародного стандарту. 

(Це спрощений опис нещодавнього випадку в МЕБ, коли додали дві секції до 

Посібника про наземних тварин:22 Глава 1.1.3.a Стандарт управління біоризиками в 

ветеринарній лабораторії та приміщеннях, де утримуються тварини; та 

Керівництво 3.5 Управління біоризиками: приклади узгодження стратегій 

управління ризиками з оціненими біоризиками.)  

Боротьба з хворобами 

31. Як пояснювалося в Главі 7, управління боротьби з хворобами може сприяти 

контролю навмисних, а також природних спалахів. Заходи з управління були прийняті 

для контролю міжнародних перевезень патогенного матеріалу і, в більш широкому 

сенсі, для мінімізації ризику поширення транскордонних захворювань через 

міжнародне транспортне сполучення і торгівлю. У широкому сенсі, ВООЗ відповідає за 

усунення загроз здоров'ю людини; МЕБ – за здоров'я тварин; а FAO – за здоров'я 

рослин. Ці три організації також координують свою роботу в ключових точках 

перекриття (наприклад, спільні захворювання людини і тварин, харчові продукти та 

корми). Ці організації запроваджують правила, а саме: 

i. Міжнародні медико-санітарні правила;23 

ii. Санітарний кодекс наземних тварин,24 Ветеринарно-санітарний кодекс водних 

тварин,25 Посібник з діагностичних тестів і вакцин для наземних тварин26 та 

Посібник з діагностичних тестів і вакцин для водних тварин;27 

iii. Міжнародна конвенція про захист рослин.28 

32. Ці правила можуть вплинути на наукову роботу, яка вимагає переміщення 

патогенного матеріалу закордон; вони також працюють безпосередньо в напрямку 

цілей нагляду і боротьби із захворюваннями. Можливості вчених у цих правилах 

включають участь у науково-дослідних мережах і процесах встановлення стандартів, а 

також публікації. 

33. Ці організації також створюють механізми/мережі епідеміологічного нагляду і 

реагування, які використовують досвід наукових знань і даних, зокрема: 

i. Системи надзвичайних заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, які 

стосуються здоров'я тварин,29 безпеки харчових продуктів30 та захисту рослин31 

Продовольчої і сільськогосподарської організації; 

ii. Глобальна система раннього попередження про серйозні хвороби тварин,32 яка 

поєднує в собі інформаційні механізми трьох організацій; 

iii. Глобальна мережа оповіщення та реагування на спалахи захворювання33 

Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також Глобальна мережа боротьби з 

грипом;34 

iv. Мережа з грипу тварин Продовольчої та сільськогосподарської організації та 
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Міжнародного епізоотичного бюро;35 

v. Всесвітня інформаційна система з охорони здоров'я тварин36 для держав-

учасниць для обміну інформацією і повідомлення про спалахи, і Світова 

інформаційна база даних про здоров'я тварин,37 яка є у відкритому доступі. 

Захист біорізноманіття 

34. Біорізноманіття може також опинитися під загрозою внаслідок транскордонних 

переміщень тварин, рослин і мікроорганізмів. Занепокоєння в цій сфері не просто 

стосується патогенного матеріалу, воно охоплює інші загрози, такі як інвазивні 

чужорідні види і можливість перенесення генів від генетично модифікованих 

організмів. Конвенція про біологічне різноманіття та її Картахенський протокол з 

біобезпеки частково спрямовані на вирішення таких загроз; вони також сприяють 

застосуванню сучасних біотехнологій в цілях, які підтримують збереження 

біорізноманіття та стале використання його компонентів, та сприяють розвитку 

потенціалу для цієї мети. 

35. Як згадувалося в Главі 7, Картахенський протокол з біобезпеки має процедуру 

попередньої інформованої згоди про транскордонні переміщення живих 

модифікованих організмів,38 які можуть вплинути на міжнародне наукове 

співробітництво, яке, наприклад, вимагає імпорту живого модифікованого організму 

для випробувань у польових умовах. У більш загальному плані, Конвенція про 

біологічне різноманіття та Картахенський протокол вимагають використання оцінки 

екологічного ризику тих проектів, які можуть мати значний вплив на біорізноманіття, а 

також те, що вчені будуть залучені до проведення оцінок ризику і зможуть, наприклад, 

пропонувати, які процедури слід застосовувати та і як довести, що вони таки 

застосовуються. 

36. Основний шлях наукового внеску в розвиток і виконання Конвенції та її протоколів 

лежить через її Допоміжний орган з наукових, технічних і технологічних консультацій 

– процес, про який йдеться у Вставці 18.2. У 2012 році також була започаткована 

Міжурядова платформа з біорізноманіття та послуг екосистем з метою зміцнення 

наукового внеску в політику в галузі сталого розвитку, шляхом створення групи 

експертів, які будуть проводити оцінку наявної наукової інформації та знань, і 

представляти їх для використання під час розробки політики. 

Вставка 18.2: Приклад: процес наукового внеску в міжнародне управління – 

Допоміжний орган з наукових, технічних і технологічних консультацій Конвенції 

про біологічне різноманіття 

i. Новий напрямок конвергенції науки і технології – синтетична біологія – стає 

все більш значним. 

ii. Академії, спонсори, журнальні статті і неурядові організації піднімають 

питання про те, чи достатньо синтетична біологія регулюється чинними 

правилами. 

iii. Питання доводиться до відома національних політиків, які дають завдання 

своїм представникам підняти це питання у відповідному органі (Конференція 
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держав-учасниць  Конвенції про біорізноманіття). 

iv. Конференція держав-учасниць постановляє, що Допоміжний орган з наукових, 

технічних і технологічних консультацій повинен перевірити, чи є синтетична 

біологія «новою та емерджентною проблемою», яку слід розглядати далі. 

v. Секретаріат Конвенції про біологічне різноманіття випускає довідкову 

документацію із синтетичної біології для підтримки прийняття рішень 

Допоміжним органом і зобов’язує його консультувати та доопрацьовувати. 

vi. Держави, наукові групи, вищі навчальні заклади та неурядові організації 

представляють свої зауваження та довідкову інформацію під час проведення 

консультацій. 

vii. На підставі отриманих зауважень, вивірений документ розглядається 

Допоміжним органом, який рекомендує, щоб наступна Конференція держав-

учасниць прийняла рішення, що вимагає обережного підходу, поки 

проводиться більш поглиблений аналіз даної теми 

viii. Конференція держав-учасниць приймає переглянутий варіант рішення, 

рекомендуючи обережний підхід для прийняття державами та створення 

спеціальної групи технічних експертів для підтримки подальшого аналізу 

проблеми. 

(На основі реального прикладу з роботи допоміжного органу. Відповідні довідкові 

документи та рішення можна знайти за адресою http://www.cbd.int/emerging/.) 

Стислий виклад: як вчені можуть брати участь у міжнародному управлінні 

37. Існують різні причини, чому фізичні особи можуть захотіти брати участь у розвитку 

і здійсненні міжнародного управління. Деякі з них пов'язані з гарантуванням того, що 

управління стосуватиметься наукової практики і, що його наслідки будуть 

виправданими та не надмірно обтяжливими або обмежувальними: 

i. Занепокоєння тим, що міжнародне управління не належним чином розглядає 

потреби або недоліки для наукових практик; 

ii. Занепокоєння тим, що заходи з управління не засновані на наукових даних; 

iii. Занепокоєння тим, що управління відстає від наукового прогресу. 

38. Воно може також розглядатись як частина наукової відповідальності. Наразі 

широко визнається, що наукова відповідальність стосується не тільки проведення 

наукової роботи, а й поширюється на відносини між наукою і суспільством.39 Стосовно 

міжнародного управління наукою, існують взаємні зобов'язання вчених і суспільства. 

Передбачається, що суспільство (через своє представництво в уряді) розв'яже проблеми 

з управлінням, у плані сприяння науковим відкриттям для вирішення (глобальних) 

соціальних проблем; у свою чергу, вчені повинні надати докази та рекомендації для 

підтримки вибору відповідних заходів політики. 

39. Вчені можуть брати участь у міжнародному управлінні як приватні особи 

(наприклад, через членство в експертних мережах або контрольних органах, внески у 

консультації), а також як колективи (наприклад, через представницькі органи, такі як 

академії наук). Ці внески можуть бути зроблені на національному рівні, що сприяє як 

розвитку переговорних позицій представників урядів у міжнародних організаціях, а 
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також тому, як розробляються і застосовуються національні заходи з імплементації 

(включаючи, наприклад, участь в управлінні лабораторними біобезпекою та 

біозахистом на рівні установи). Внески можуть бути зроблені безпосередньо і на 

міжнародному рівні. Адже існують також групи, які в сукупності є академіями наук і 

активно залучити у такі процеси, наприклад, Міжнародний союз теоретичної і 

прикладної хімії, Міжакадемічна група і Міжнародна рада з науки. 

Як почати робити внесок у міжнародне управління: 

i. Підвищития обізнаність – відправна точка, знайомство з правилами, які 

стосуються вашої роботи, щоб ви змогли застосувати їх відповідним чином; та 

розглянути наслідки їх впровадження, для того, щоб оцінити, чи буде потрібна 

адаптація. 

ii. Зрозуміти – процеси переговорів, розвиток і впровадження міжнародної системи 

управління та визначити точки, в яких існують можливості для наукового внеску. 

iii. Усвідомити і зрозуміти, що колективне усвідомлення і розуміння будуютьс 

спілкування з колегами і однолітками. 

iv. Забезпечити індивідуальну відповідь або зробити свій внесок у колективні 

заходи реагування на політичні консультації і запити про надання консультацій. 

Наприклад, у Сполученому  Королівству це можна зробити через такі групи, як 

Королівське товариство біології40 та Наффілдська Рада з біоетики;41 на 

міжнародному рівні це, наприклад, консультації Допоміжного органу з наукових, 

технічних і технологічних консультацій Конвенції про біологічне різноманіття. 

v. Надати інформацію (знову ж таки індивідуально або колективно) національним 

урядових відомствам, які представляють уряд у міжнародних організаціях і 

відповідають за розробку та реалізацію національних політичних змін. 

vi. Подати своє бачення або коментар до відповідних журналів. 

vii. Брати участь в експертних мережах для спільної роботи груп, пов'язаних з 

конкретними правилами/організаціями. 

viii. Брати участь у заходах з нарощування потенціалу, наприклад, приєднуватися до 

міжнародних спільних проектів, забезпечувати відкритий доступу до даних, а 

також публікацій в журналах, які є частиною ініціативи в області міжнародного 

доступу.42 

  



 

286 

Посилання

                                                           
1 „Managing Risks of Misuse Associated with Grant Funding Activities: A Joint Biotechnology and Biological 

Sciences Research Council, Medical Research Council and Wellcome Trust Policy Statement‟, September 2005, 

http://www.wellcome.ac.uk/Aboutus/Policy/Policy-and-position-statements/wtx026594.htm (accessed 19 

January 2015). 

2 Interacademies Panel on International Issues, Statement on Biosecurity, November 2005, 

http://www.interacademies.net/File.aspx?id=5401 (accessed 19 January 2015). 

3 World Health Organization, Biorisk Management: Laboratory Biosecurity Guidance, 2006, pp.23-24, 

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf (accessed 19 January 

2015). 

4 Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, 2000, 

http://bch.cbd.int/protocol/text/ (accessed 1 July 2015). 

5 Codex Alimentarius Commission, Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods Derived from 

Recombinant-DNA Plants (pgh.55) and Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods Produced 

Using Recombinant-DNA Microorganisms (pgh.27), in Foods Derived from Modern Biotechnology, 2009, 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/a1554e/a1554e00.pdf (accessed 19 January 2015). 

6 Convention on Biological Diversity, 1992, https://www.cbd.int/convention/text (accessed 1 July 2015). 

7 Catherine Rhodes, International Governance of Biotechnology: Needs, Problems and Potential, London: 

Bloomsbury Academic, 2010. 

8 Frida Kuhlau et al., „Ethical Competence in Dual Use Life Sciences Research‟, Applied Biosafety, 17:3 (2012), 

pp. 120-127, available at: http://www.absa.org/abj/abj/121703Kuhlau.pdf (accessed 14 April 2015). *This 

clearly explains the need for ethics education for scientists to move beyond awareness raising to skills 

development. 

9 Frida Kuhlau, PhD: Uppsala Universitet, „Responsible Conduct in Dual Use Research: Towards an Ethics of 

Deliberation in the Life Sciences‟, Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty 

of Medicine, 2013, p.50. 

10 Brett Edwards, Science and Technology Review in the BWC and CWC: Policy Primer from the Biochemical 

Security 2030 Project, 2013, http://biochemsec2030dotorg.files.wordpress.com/2013/08/1st-working-paper-for-

printbe1.pdf (accessed 19 January 2015). 

11 World Health Organization, Laboratory Biosafety Manual – 3rd Edition, 2004, 

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/ (accessed 1 July 

2015). 

12 World Health Organization, Biorisk Management: Laboratory Biosecurity Guidance, WHO/CDS/EPR/2006.6, 

September 2006, http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf 

(accessed 19 January 2015). 

13 World Health Organization, Guidance on Regulations for the Transport of Infectious Substances: 2015-16, 

2015, http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2015.2/en/ (accessed 1 July 2015). 

14 World Health Organization, Responsible Life Sciences Research for Global Health Security, 2010, 

http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/HSE_GAR_BDP_2010_2/en/index.html (accessed 1 July 

2015). 

15 World Health Organization op cit. (2006), Section 3.2; The Biorisk Management Culture, 

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf (accessed19 January 

2015). 

16 World Animal Health Organisation, „Chapter 5.8 International Transfer and Laboratory Containment‟, 

Terrestrial Animal Health Code, 2014, 

http://www.oie.int/index.php?id=169&l=0&htmfile=chapitre_international_transfer_ani_patho.htm (accessed1 

July 2015). 

17 World Animal Health Organisation, „Chapter 1.1.3 Biosafety and Biosecurity: Standard for Managing 

Biological Risk in the Veterinary Diagnostic Laboratories and Animal Facilities‟, Manual of Diagnostic Tests 

and Vaccines for Terrestrial Animals, 2015, 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.3_BIOSAFETY_BIOSECURITY.pdf 

(accessed1 July 2015). 

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf
http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2015.2/en/
http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/HSE_GAR_BDP_2010_2/en/index.html
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.3_BIOSAFETY_BIOSECURITY.pdf


 

287 

                                                                                                                                                                                     
18 Revision of the Laboratory Biosecurity Guidance is a planned activity under the World Health Organization's 

Laboratory Biorisk Management: Strategic Framework for Action 2012-2016, 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2012/WHO_HSE_2012.3_eng.pdf?ua=1 (accessed 19 January 2015). 

19 World Animal Health Organisation, Scientific and Technical Review (2001 onwards), 

http://www.oie.int/publications-and-documentation/scientific-and-technical-review-freeaccess/list-of-issues/ 

(accessed1 July 2015). 

20 World Animal Health Organisation, Overview of OIE Reference Centres, http://www.oie.int/our-scientific-

expertise/overview/ (accessed19 January 2015). 

21 World Health Organization, WHO Collaborating Centres, http://www.who.int/collaboratingcentres/en/ 

(accessed19 January 2015). 

22 World Animal Health Organisation, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 2015, 

http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrialmanual/online-access/ (accessed1 July 2015). 

23 World Health Organization, International Health Regulations (2005), 2nd Edition, 2008, 

http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/ (accessed1 July 2015). 

24 World Animal Health Organisation, Terrestrial Animal Health Code, 2014, http://www.oie.int/international-

standard-setting/terrestrial-code/access-online (accessed 1July 2015). 

25 World Animal Health Organization, Aquatic Animal Health Code, 2015, http://www.oie.int/international-

standard-setting/aquatic-code/access-online/ (accessed1 July 2015). 

26 World Animal Health Organisation, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 2015, 

http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrialmanual/online-access/ (accessed1 July 2015). 

27 World Animal Health Organisation, Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, 2015, 

http://www.oie.int/international-standard-setting/aquatic-manual/online-access/ (accessed 1July 2015). 

28 Food and Agriculture Organization, International Plant Protection Convention, 1997, 

https://www.ippc.int/en/publications/128/ (accessed1 July 2015). 

29 Food and Agriculture Organization, EMPRES (Emergency Prevention System) – Animal Health, 

http://www.fao.org/ag/empres.html (accessed1 July 2015). 

30 Food and Agriculture Organization, EMPRES (Emergency Prevention System) – Food Safety, 

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/empres-food-safety/en/ (accessed1 July 2015). 

31 Food and Agriculture Organization, EMPRES (Emergency Prevention System) – Plant Protection, 

http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/en/ (accessed1 July 2015). 

32 Food and Agriculture Organization – World Animal Health Organization – World Health Organization, 

Global Early Warning System for Major Animal Diseases, http://www.glews.net (accessed1 July 2015). 

33 World Health Organization, Global Outbreak Alert and Response Network, 

http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/ (accessed1 July 2015). 

34 World Health Organization, Global Influenza Surveillance and Response Network, 

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/ (accessed1 July 2015). 

35 Food and Agriculture Organization – World Animal Health Organization, Network of Expertise on Animal 

Influenza, http://www.offlu.net (accessed1 July 2015). 

36 World Animal Health Organization, The World Animal Health Information System, http://www.oie.int/animal-

health-in-the-world/the-world-animal-health-informationsystem/the-oie-data-system/ (accessed1 July 2015). 

37 Там же 

38 “Living modified organism” is defined in Article 3 of the Cartagena Protocol on Biosafety as "any living 

organism that possesses a novel combination of genetic material obtained through the use of modern 

biotechnology", http://bch.cbd.int/protocol/text/ (accessed14 April 2015). 

39 Mark S. Frankel and Rebecca Carlson, „Reshaping Responsible Conduct of Research Education‟, AAAS 

Professional Ethics Report, XXIV: 1 (Winter 2011), available at 

http://www.aaas.org/sites/default/files/migrate/uploads/Professional-Ethics-Report-Delta.pdf (accessed14 April 

2015). *This provides concise arguments about the way education in responsible conduct needs to expand in 

recognition of outward-facing responsibilities to society. 

http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/en/
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/the-world-animal-health-informationsystem/the-oie-data-system/
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/the-world-animal-health-informationsystem/the-oie-data-system/
http://www.aaas.org/sites/default/files/migrate/uploads/Professional-Ethics-Report-Delta.pdf


 

288 

                                                                                                                                                                                     
40 Society for Biology – Consultations, https://www.societyforbiology.org/policy/consultations (accessed19 

January 2015). 

41 Nuffield Council on Bioethics – Current Work, http://nuffieldbioethics.org/current-work/ (accessed19 January 

2015). 

42 Several international organisations have set up schemes in collaboration with publishers to provide free access 

for researchers in low and middle-income countries. These include: Access to Research in Health Programme 

http://www.who.int/hinari/en; Access to Global Online Research in Agriculture 

http://www.aginternetwork.org/en/; Online Access to Research in the Environment 

http://www.unep.org/oare/AboutOARE/tabid/129711/Default.aspx; and Access to Research for Development 

and Innovation http://www.wipo.int/ardi/en. 

http://nuffieldbioethics.org/current-work/


 

289 

Глава 19: Залучення студентів до відповідальних наук 

шляхом активного навчання: уроки від виховних закладів 

країн БСПА 

Ліда А. Анестідоу і Джей Б. Лабов 

Основні цілі навчання 

i. Зрозуміти та сформулювати відмінності між традиційними та активними 

методами навчання. 

ii. Оцінити важливість узагальнених оцінок, які збігаються з навчальними цілями 

модулю, та доповнюють їх. 

iii. Дослідити елементи зворотного проектування під час розробки модулів або 

курсів. 

iv. Дослідити способи допомогти студентам стати більш відповідальними за власне 

навчання шляхом реорганізації структури модулів або курсів. 

1. Основна аудиторія цієї Глави – викладачі, що висвітлюють питання біологічного 

захисту і/або відповідальної наукової поведінки в рамках різних навчальних програм, і 

зацікавлені у використанні методів на основі ефективних педагогічних підходів. 

2. Вторинна аудиторія – це студенти випускники, які можуть зіткнутися з техніками 

активного навчання вперше в цій книзі, або ті, хто планує продовжувати викладацьку 

кар'єру. 

Огляд Глави 

3. Ця Глава демонструє знання, які автори отримали в навчальних закладах, які на 

сьогодні охоплюють понад 150 наукових факультетів та вчених-дослідників з 

Близького Сходу/Північної Африки та з Південної і Південно-Східної Азії для того, 

щоб переконатися у дослідницькій цілісності, виявити наукову безвідповідальність і 

дослідження подвійного використання. 

Навчальний план двох занять студентів для вивчення відповідальної поведінки у 

науці  

4. У Вашому модулі/курсі з порушення наукової дисципліни, що розрахований на весь 

семестр, Ви вирішуєте використовувати, як приклад, суперечки про те, чи безпечно 

вакцинувати дітей проти поширених дитячих захворювань. Педагогічні підходи, які 

ілюструють цей приклад, можна включити до курсу будь-коли. Однак, пропонуємо 

робити це послідовно з початку курсу, особливо для студентів першого або другого 

курсу коледжу. Такі підходи є більше загальними, аніж винятковими та дозволяють 

студентам використовувати практичні навички, отримані під час використання таких 

методів навчання. 
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Навчальний підхід, Сценарій 1 

5. Інструктор/викладач починає заняття: «Доброго ранку всім! Сьогодні ми з вами 

будемо обговорювати відомий та добре вивчений випадок, що стався в середині 1990-х 

років. Матеріал, який був розданий на початку заняття (див. Вставку 19.1 і Табл. 19.1) 

підсумовує те, що сталося та чому наукове товариство визнало дії вчених 

неправомірними. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо кожний пункт, і я поясню 

вам чому кожна дія науковців була визнана саме такою. Сьогодні ввечері ви зможете 

все повторити, і я буду перевіряти те, що ви запам’ятали під час проміжного тесту в 

наступному місяці (приклад можливих питань тесту наведено в Табл. 19.2). 

«Ваш виступ за цими питаннями буде становити 25 відсотків від підсумкової оцінки.» 

«Ось невелика початкова довідкова інформація для нашого сьогоднішнього 

обговорення:» 

Вставка 19.1: Довідкова інформація 

Доктор Ендрю Уейкфілд, всесвітньо відомий і шанований вчений-медик, 

опублікував документ, у якому зазначалося, що аутизм може бути викликаний 

вакцинацією маленьких дітей поширеними вакцинами від кору/свинки/краснухи 

(КСК), і те, що ймовірною причиною є сполука ртуті (thimerosol), що 

використовувалась для стабілізації та продовження терміну придатності цієї 

вакцини. Внаслідок публікації цієї статті значно знизився рівень вакцинації дітей в 

усьому світі, а особливо – у розвинених країнах. Подальші дослідження, не могли 

відтворити ці результати, виявили, що цей дослідник виконував низку практичних 

дослідів, які вважалися науковим злочином; це призвело до нищки професійних 

санкцій для дослідника, зокрема редактори журналу, вилучили опубліковану 

статтю (журнал Lancet – один з найбільш шанованих і авторитетних медичних 

журналів Сполученого Королівства).1 Однак, більшість людей, які далі 

відмовлялися вакцинувати своїх дітей, не знають про неправомірні дії Ендрю 

Уекфілда. 

Таблиця 19.1: Деякі приклади так званої безвідповідальної поведінки науковців 

та класифікація наукових неправомірних вчинків у дослідженні, які вакцинацію 

Тімерозолом пов’язують зі зростанням захворюваності на аутизм1 

Неправомірний вчинок Тип неправомірного вчинку 

Вчений повідомив лише про ті випадки, 

які підтверджували його гіпотезу, а ті, 

що не підтримували її – приховав 

Фальсифікація даних 

Його дослідження профінансували 

адвокати і батьки, які прагнули подати 

скаргу до суду на виробника вакцини для 

отримання відшкодування 

Фінансовий конфлікт інтересів 

Дане дослідження для отримання даних 

спиралось на непотрібні медичні 

процедури 

Медична недбалість 
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Запатентована нова вакцина від кору, яка 

широко застосовуватиметься, у разі 

вилучення вакцини КСК 

Фінансовий конфлікт інтересів 

Таблиця 19.2: Зразок можливих екзаменаційних питань до даного модуля 

1. Про яку саме вакцину йшлось у дослідженні? 

i. Кору (краснухи) 

ii. Свинки (паротиту) 

iii. Кору/свинки/краснухи (німецького кору) 

iv. Коклюшу (судомного кашлю) 

v. Вітряної віспи-зостер (вітрянка) 

2. Які з наступних форм наукової недбалості не були ідентифіковані або передбачені 

в даному інциденті? ОБВЕДІТЬ ВСІ ВІРНІ ВАРІАНТИ: 

i. конфлікт інтересів 

ii. зловживання суб'єктами дослідження 

iii. фальсифікація даних 

iv. створення даних 

v. плагіат 

3. Підготувати есе, обсягом не більше ніж три абзаци, в якому потрібно: 

i. констатувати факти, що приховані у цій справі 

ii. навести три причини того, що дослідження визначене шахрайським 

iii. дослідити одне з цих питань більш детально, зозначивши, згодні ви чині, 

з тим, що подібна практика є неправомірною. 

КОРОТКО ОБГРУНТУЙТЕ ВАШУ ВІДПОВІДЬ. 

Сценарій 2 

6. Інструктор/викладач починається заняття: «Доброго ранку всім! Сьогодні ми з вами 

розглянемо відомий і добре вивчений випадок, що стався в середині 1990-х років. 

Протягом заняття ми розглянемо різні аспекти даної справи (див. Вставку 19.1). Деякі, 

але не всі, питання, які ми будемо розглядати, наведені в матеріалі, який був розданий 

на початку заняття (див. Табл. 19.3). Сьогодні на занятті ми розглянемо кожне з питань 

як початок більш ретельного огляду даної справи на наступних двох заняттях. Ми 

будемо час від часу посилатися на цей приклад впродовж всього курсу, щоб вивчити 

різні випадки недбалості, а також, те наскільки легко можна бути втягнутим мимоволі 

чи через незнання в різні форми наукової недбалості, і як, знаючи про таку практику, ви 

– майбутні вчені та інженери, або ті з вас, хто буде працювати з вченими та інженерами 

в якійсь іншій сфері – можете побудувати кар'єру великих досягнень і наукової 

цілісності.» 

7. «До того часу, коли ми закінчимо цей розділ курсу, ви повинні будете 

продемонструвати свої знання з характеру й масштабів наукової недбалості, розглянути 

справу за моїм вибором у вашій робочій групі перед іспитом. Іспит міститиме ряд 

питань про методики, використані у дослідженнях, авторські інтерпретації даних та 

інші питання, які ми підніматимемо колективно на заняттях. Ви також матимете 

можливість описати випадки, які, на вашу думку, можуть бути прикладом недбалості. 
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Перед іспитом у вас буде можливість працювати зі справами і науковими працями, щоб 

покращити свої навички в цьому виді аналізу.2 Я також розповім, як буде оцінюватися 

іспит, для того щоб ви знали, який рівень знань, розуміння і конкретних умінь я від вас 

очікую.» 

8. «Під час дискусії в аудиторії, будь ласка, вирішить, як би ви класифікували кожний 

вид підозрілих неправомірних дій. Ми будемо використовувати iClickers™2 під час 

цього заняття, щоб з`ясувати яким ви вважаєте кожне з тверджень: неправомірним чи 

ні. Після перевірки результатів вашого голосування, ви обговорите з сусідами свої 

основні аргументи. Ми знову використаємо iClickers™, щоб визначити, чи змінилися 

ваші погляди на неправомірні дії в даному випадку. Ми використаємо ті приклади 

виявоення розбіжностей як відправну точку для роботи іншими розділами книги, разом 

з іншими опублікованими джерелами для того, щоб визначити, чи наукове товариство 

досягло консенсусу щодо того, що мається на увазі під різними категоріями 

неправомірних дій. Під час заняття ви отримуєте додаткові інструкції у вигляді 

матеріалу про наступні кроки виконання цієї вправи.» 

Таблиця 19.3: Так звані неправомірні дії науковців у справі, у якій вакцинацію 

Тімерозолом пов’язують зі зростанням захворюваності на аутизм 

Неправомірний вчинок 

Чи є це формою 

неправомірного 

вчинку? 

Якщо так, який 

це тип? 

Вчений повідомив лише про ті випадки, які 

підтримували його гіпотезу, а не ті, що не 

підтримували її. 

  

Його дослідження профінансували адвокати і 

батьки, які прагнули подати скаргу до суду 

на виробника вакцини для отримання 

відшкодуванн 

  

Під час даного дослідження для отримання 

даних виконували непотрібні медичні 

процедури 

  

Запатентована нова вакцина від кору, яка 

буде широко застосовуваться, у разі 

вилучення вакцини КСК 

  

Інший варіант? Будь ласказхробіть висновки 

про інші форми неправомірних дій. 
  

Як відрізняються ці два навчальні плани? 

9. У кожному навчальному плані інструктор починає з наведення одних і тих самих 

фактів про справу. Однак тип і рівень підготовки, що очікується, ролей, які студенти 

будуть виконувати, і рівень відповідальності за навчання, значно відрізняються. 

Розгляньмо ці відмінності більш детально: 
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10. Навчальний план 1 описує багато університетських занять та семінарів з наголосом 

на «усне навчання», коли інструктор і його матеріал (Табл.19.1) є основним джерелом 

знань і повноважень. Студентам надали відповіді, а потім запропонували 

продемонструвати свої знання, склавши іспит, який безпосередньо вимагає відтворення 

«фактів». Викладач не надає ніяких початкових даних або контексту, а саме, чому 

студентам так важливо розуміти цей матеріал, а не вміло його відтворювати під час 

тесту. Структура цієї вправи підкреслює роль окремого студента, а не переваги 

співпраці серед них. 

11. Дійсно, в даному навчальному плані викладач доводить студентам, що від них 

очікується низький рівень знань і тому це норма; але в дійсності ця інформація є досить 

складною, відповіді, які демонструють глибоке розуміння повинні бути 

багатогранними і детальними, і дуже часто немає правильної відповіді, тому що думка, 

що окрема професійна поведінка вважається неправомірною, є досить ситуативною та 

інколи пов’язана із нормами та очікуваннями, що можуть відрізнятися у різних 

культурах. Ми стверджуємо, що, навіть якщо студенти відповідають на всі питання 

правильно, їхнє, здавалося б, відмінне виконання насправді є поганим показником для 

більш поняттєвого навчання, яке необхідне для того, щоб дійсного продемонструвати 

своє розуміння цього матеріалу. У першому питанні зі зразка іспиту (Табл.19.2) 

студентам пропонується лише запам'ятати правильну відповідь. Інструктор може 

подумати, що введення наукових термінів для кожної з перерахованих хвороб як 

варіанти відповідей може підняти рівень вивчення даного питання; але якщо у 

студентів не було можливості вивчити їх, включення наукових термінів може 

розглядатися як спроба інструктора ускладнити тест. Питання 2 вимагає від студентів 

розуміти відмінності між цими різними типами дослідницьких неправомірних чинків, 

але на питання можна легко відповісти, запам’ятавши інформацію з Таблиці 19.1. Хоча 

в питанні 3 і вимагається від студентів представити свої відповіді у вигляді короткого 

есе, перші дві частини питань просто вимагають від студентів, виписати факти, які 

вони пам’ятають, а не обговорити відповіді. Єдина частина цього іспиту, що може бути 

продемонстрована як зразок багаторівневого розмірковування, це остання частина 

питання 3, де студентів просять висловити свою думку і потім обґрунтувати свою 

відповідь. 

12. Інструктор не проводить цей іспит цілий місяць після того, як студенти «пройшли» 

цей матеріал. З урахуванням, що 25% підсумкової оцінки складає цей іспит, то він явно 

є досить важливим.3 Однак, до екзамену, інструктор не може визначити, чи студенти 

дійсно засвоїли матеріал, навіть на низькому рівні розуміння і виконання, тому що 

студенти не мають можливості продемонструвати рівень засвоєння під час менш 

цінних обговорень у класі, коротких контрольних робіт, або тестів, які не дуже 

впливають або взагалі не впливають на всі підсумкові оцінки. Таке оцінювання не лише 

допомагає студентам відстежувати свій прогрес, а дає можливість інструкторам 

визначити ефективність їх навчання, допомагаючи студентам навчатися, і виправити 

помилки до того, як студенти будуть отримувати більш важливі оцінки.4,5,6 

13. Навчальний план 2 відрізняється багатьма важливими аспектами від Навчального 

плану 1. Інструктор задає високий рівень дискусії з самого початку, вказуючи на те, що 

деякі випадки неправомірних дій можуть бути недійсними, оскільки вченим досить 
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легко проявити таку поведінку. Інструктор також роз’яснює, що вивчення цього 

матеріалу є важливим, оскільки він має безпосередньо стосуватись майбутньої 

професійної діяльності студентів та «великих досягнень і наукової цілісності.» 

Кількість часу, який відведено для ознайомлення із контекстом, складає декілька 

секунд, але обговорення може тривати довше, оскільки це забезпечує студентів 

ширшим контекстом, щодо того, що вони будуть вивчати. 

14. Далі інструктор пояснює, що він не виносить питання на іспит, проте буде 

виступати і як тренер, і як координатор, щоб допомогти студентам побудувати своє 

власне розуміння концепцій. Таким чином, навчальні цілі та завдання інструктора («До 

того часу, як ми закінчимо цей розділ курсу, Ви зможете..») представлені таким чином, 

що студенти розуміють, як буде проходити оцінювання на іспиті, як буде оцінюватися 

якість відповідей (через надання вказівок), і які інструменти будуть надати, в аудиторії, 

або за її межами, щоб студенти малиможливість практикуватися і таким чином досягти 

того, чого від них очікують. За цим навчальним планом, матеріали, які отримують 

студенти (Табл. 19.3) є навмисно (і дратівливо, для тих, хто не схильний до такого роду 

навчання,) необмеженими. 

15. У передмові до обговорення про неправомірну наукову діяльність (Табл. 19.3), 

використання iClickers™, з подальшим обговоренням у групах та повторним 

голосуванням, може зацікавити більшість студентів порівняти своє розуміння 

матеріалу, з думкою інших студентів. Ця вправа надає викладачеві інформацію в 

режимі реального часу про рівень розуміння матеріалу на початку заняття, і чи 

змінюється сприйняття студентами під час дискусії. 

16. Зрештою, навчання за таким навчальним планом може відбуватися у різних місцях. 

Аудиторія лише одне з таких місць. Заохочуючи індивідуальні і групові заняття та 

пропонуючи студентам отримати нижчий когнітивний рівень інформації за межами 

аудиторної кімнати, можна використати більше часу в аудиторії на вирішення складних 

питань відповідальної наукової поведінки, або на більш конкретні проблеми, 

наприклад, біобезпеку. 

Об’єднання відповідальної наукової поведінки та активного навчання: ідеї 

навчальних інститутів Національної академії наук США 

17. Тип викладання і навчання, описаний у Навчальному плані 2, є у центрі уваги 

навчальних інститутів, які Національна академія наук організувала для вчених та 

інженерів з країн Близького Сходу/Північної Африки (MENA) та Південної і Південно-

Східної Азії. Ці інститути засновані на рекомендаціях міжнародних конференцій про 

важливість вдосконалення освіти про відповідальну наукову поведінку,7,8,9,10 вони 

змодельовані на давно сформованих Літніх інститутах підвищення кваліфікації 

Національної академії,11 де викладацький склад університетів підвищував кваліфікацію 

у застосуванні активного навчання та оцінювання.12,13,14 Ці інститути допомогли 

викладачам визнати відмінності у підходах до викладання та навчання, які описані 

вище, і розробити власні модулі активного навчання, а розроблене оцінювання 

використовувати у власних курсах, або допомогти своїм колегам займатися 

відповідальною поведінкою науки (ВПН). 
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18. Перший інститут з ВПН був заснований в Акабі (Йорданія) у вересні 2012 року для 

викладачів медико-біологічних наук з Алжиру, Єгипту, Йорданії, Лівії і Ємену. Колеги 

з Великої Олександрійської Бібліотеки (Єгипет)15 допомогли організаційному комітету 

розробити порядок денний згідно з культурними і професійними потребами 

відвідувачів. Результати та уроки, отримані з цього інституту16,17 (див. також звіт 

нижче) створили основу для заснування наступних інститутів у Куала-Лумпур 

(Малайзія),18 Трієсті (Італія)19 і Стамбулі (Туреччина).20 

19. Кожен інститут тривав 5,5 днів і включав приблизно 50 годин активної у великих та 

малих групах. Інститути зосереджувалися на трьох широких темах ВПН, що 

характеризувалися серією випадків:21 (1) виховання професіоналізму; (2) відповідальне 

проведення досліджень; і (3) стали частиною відповідального наукового товариства. 

Заняття за цими темами, включали різні аспекти ВПН, зокрема, фальсифікацію і 

підробку даних; авторство і плагіат; експерименти над людьми і тваринами; а також 

дослідження подвійного використання.22 Макріну (2005)23 використовуючи як 

основний текст під час інституту. Заняття з педагогіки зосереджувалися на 

ефективності активного навчання;24,25,26,27 (див. також Freeman et al., 2014)28 як 

педагогічного інструменту, і практикували використання активного навчання, 

включаючи зворотній зв'язок29,30,31 і методи активного залучення студентів.32,33,34,35 

Доповідачі та координатори включали методи активного навчання в усі заняття з ВПН 

(наприклад, написання високоякісних клікових питань щодо ВПН),36 в той час як 

педагогічні заняття підкреслювали базу доказів того, як люди навчаються, і наслідки 

цього дослідження для викладання, зокрема для вирівнювання формуючої і 

підсумкової оцінки. Члени комітету з окремої експертизи в ВПН і педагогічних методів 

активного навчання працювали в командах, щоб організувати заняття з використанням 

iClickers™, методу думай-співпрацюй-ділись, рольових ігор, дискусій-головоломок, 

створення постерів та загально групових дискусії.37 

20. У післяобідній час, учасники Найчастіше працювали у малих групах з 

кваліфікованим помічником (член комітету та інші особи з відповідним досвідом, які 

працювали як доповідачі, помічники, або ті, хто попередньо відвідував один або більше 

Літніх інститутів).38 Мета цих занять розвиток педагогічної та навчальної діяльності і 

оцінки того, як учасники могли б реалізувати це у своїх установах. Кожна група 

представляла своє заняття аудиторії, після чого відбувалося конструктивне оцінювання 

учасниками і членами комітету. 

21. В опитуванні наприкінці навчання (див. Рис. 2 і 3 у Clements et al., 2013)39 учасники 

зазначали, що дві головні причини для відвідування Інституту де «більш активна дія 

спрямована на поліпшення освіти з відповідального проведення наукових досліджень у 

моїй країні» та «відкрити для себе інструменти, ресурси і краще впровадження для 

науково-обґрунтованих методів навчання на моїх курсах.» Однак опитування також 

показало, що 1) об’єм охоплених тем і питань навколо ВПН був занадто великий тому, 

що багато учасників не були знайомі з основними поняттями; 2) багато учасників не 

були знайомі з педагогічними методами активного навчання; 3) використання 

англійської мови як основної створювало певні складності.40 
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Поправки для наступних інститутів 

22. Вищезгаданий коментар з пред- і пост-оцінки, разом зі міркуваннями членів 

комітету, призвів до деякої реструктуризації наступних інститутів. Поки три основні 

теми просувалися далі, були внесені такі зміни. 

23. Зміст: представили меншу кількість випадків з ВПН, які були описані більш 

детально. Для наступних інститутів замінили п'ять випадків ВПН, що були використані 

на першому Інституті, на дві справи, відомі на міжнародному рівні, і з широким 

спектром ВПН.41 Ця заміна була зроблена для зменшення широти знань, що необхідні 

учасникам, але яких достатньо, щоб 1) підкреслити те, що безвідповідальне 

використання взаємопов'язане і може мати значні міжнародні наслідки, та 2) посилити 

педагогічний підхід для того, щоб допомогти студентам розвинути концептуальні 

рамки і перенести знання та досвід з однієї предметної області до іншої.42 Крім того, 

була додана ніч кіно для перегляду фільму «Зараження».43 Наступне ранкове заняття 

тепер є вправоюпід час якої учасники грають ролі чотирьох представлених у фільмі 

організацій (Всесвітня організація охорони здоров'я, Центр з контролю і профілактики 

захворювань, ЗМІ, та громадськість), які консультують одна одну щодо потреб і 

перспектив.44 

24. Педагогіка: комітет активізував свої зусилля для об’єднання та моделювання 

педагогічних методів активного навчання на всіх заняттях, які орієнтуються на аспекти 

ВПН. 

Залучення 

25. Види діяльності, які об’єднували педагогічні методи навчання з освітою ВПН мали 

чіткий намір допомогти вченим у світі. Учасники регіональних інститутів підкреслили 

важливість знання міжнародних стандартів ВПН для допомоги у співпраці з 

міжнародним науковим товариством, яке дотримується встановлених норм професійної 

поведінки. Вони також визнали важливість обміну ідеями і спільної роботи, що впливає 

на зміни в політиці, яка впливає і на науку, і на освіту в їх країнах. 

26. Ми пропонуємо декілька способів, за допомогою яких ці активні підходи до 

навчання і вивчення ВПН можна адаптувати до вищої освіти з використанням 

інформації, що містяться в цьому посібнику: 

27. Зміст ВПН можна додати як до початкового так і до вищого рівня курсів, щоб 

забезпечити поняттєву основу для обговорення наукових тем в аудиторії. Таке заняття 

може розглядати теми ВПН за вибором інструктора, теми, які піднімають студенти, або 

теми з наукових чи науково-популярних ЗМІ і на які немає чітких відповідей. 

Інструктори можуть починати такі розмови, спроектувавши питання разом із 

відповідями, які студенти можуть вибрати за допомогою клікера або інших систем 

реагування. Діапазон відповідей може спровокувати питання, на кшалт «який розділ з 

біології, інших наук, або ненаукових дисциплін нам необхідно знати, щоб почати 

вирішувати ці питання?». Або, вправи під час яких студенти працюють з викладачами 

над науковими проектами «Як ці проблеми призвели до розвитку процедур, які ми 

прийняли (або, ті що були санкціонованими) для нашого дослідження?» 



 

297 

28. Учні можуть навести приклади діяльності, яку вони спостерігали, та вважають 

неправомірною або некоректною поведінкою на робочому місці або, в більш широкому 

сенсі, в науці. Загалом, це може допомогти викладачу визначити, що саме окремі 

студенти вважають неетичною поведінкою або діями. Інші учні можуть не розділяти 

цю точку зору. 

29. Вищий рівень підготовки може дозволити студентам заглибитися у випадки ВПН, 

що виникли навколо експериментальної роботи, і це є одним з основних завдань 

семінару. Постійний он-лайн доступ до інформації дозволяє викладачам даи завдання 

виконати дослідження поза класом, а потім використовувати навчальний час, щоб 

детальніше вивчити дані питання, застосовуючи методи активного навчання. 

30. Підручники, що доступні у кампусі або на факультеті можуть зосереджуватися на 

аспектах ВПН і включати обговорення разом із запрошеними вченими, перегляд і 

обговорення відео (див. приклад вище з використанням фільму «Зараження»), та інші 

види діяльності для доповнення обговорення обраних текстів. 

31. Дослідження показали ефективність активного навчання разом з іншими видами 

роботи, як то залучення до досліджень на основі відкриттів45,46,47,48,49 як можливі спроби 

викликати інтерес у студентів до науки, технології, інженерії і математики. Також 

показано, що нецікавий традиційний метод викладання відлякує студентів від 

науки.50,51,52,53 Досвід Літніх інститутів Національної академії та інші можливості 

професійного розвитку викладачів54 вказує на те, що, принаймні в Сполучених Штатах, 

викладачів, які отримують достатньо педагогічної підготовки з використання активного 

навчання, віддає перевагу цій стратегії перед більш пасивними формами педагогічних 

методів, не дивлячись на те, що такі підходи можливо важко підтримувати.55 

Використання методів активного навчання стає все більш поширеним в університетах 

та коледжах США. 

32. Потрібно визначити, чи активне навчання допомогає студентам в інших навчальних 

сферах. Тим не менш, все більше, – але все одно недостатньо, дані наших навчальних 

інститутів БСПА і Південно-Східної Азії припускають, що викладачів у цих регіонах, 

які особисто випробували такий підхід до викладання і навчання, готові прийняти його, 

щоб допомогти своїм колегам і студентам більше зануритись у такі теми, як біозахист у 

більш широкому контексті ВПН. Всі студенти, незалежно від тогочи обрали вони 

ар'єру в науці, будують кар'єру, що перетинається з науковими дисциплінами, або 

взаємодіють з наукою і технологією як проінформовані громадяни, потребують 

можливостей, щоб зрозуміти ці концепції детальніше, запам’ятати і засвоїти їх. 

Подяка 

Інститути, які стали основою для цієї статті, підтримувалися Грантами № S-LMAQM-

10-GR-087 і S-LMAQM-11-GR-0065 між Національною академією наук і Державним 

Департаментом США. Будь-які думки, отримані відомості, висновки або рекомендації, 

представлені в даній публікації, є думками авторів і можуть не відбивати точку зору 

організацій або установ, які надали підтримку проекту. 
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Глава 20: Інтерактивна освіта з біозахисту: командно-

орієнтоване навчання у дії 

Татьяна Новосьолова 

Основні цілі навчання 

i. Розуміти необхідність поєднання змісту зі стратегією під час навчання біозахисту. 

ii. Розвивати оцінку поняття активного навчання. 

iii. Зрозуміти формат командного навчання, його ключові елементи та переваги для 

навчання біозахисту. 

Інтерактивні семінари з біозахисту  

1. У листопаді 2012 року Бредфордський університет, разом із мережею Ландау Центр 

Вольта, колегами з Туринського університету (Італія) та Коїмбрійського університету 

(Португалія) організували інтерактивний семінар з біозахисту присвячений біоетиці та 

відповідальним дослідженням. На семінарі використовувався найсучасніший формат 

навчання, а саме – командно-орієнтоване навчання, яке коротко описане далі. План 

семінару наведено в Таблиці 20.1. Семінар тривав близько трьох годин та проводився в 

приміщені Школи наук про життя Бредфордського університету,1 за підтримки декана. 

Тридцять осіб взяли участь у семінарі. В основному це були студенти та аспіранти 

різних спеціальностей: медико-біологічні науки, міжнародні відносини, інженерія, 

право та декілька викладачів і експертів з біозахисту. На початку учасників з різних 

галузей поділили на чотири команди, і додаткову п’яту команду сформували викладачі 

та два експерти з біозахисту.  

Таблиця 20.1: Структура семінару командно-орієнтованого навчання з 

біозахисту 

Етапи семінару Опис 
Систематика 

Блума2 

1. Попередня 

підготовка 

i. Комплект матеріалів розроблений для того, 

щоб дати учасникам загальне уявлення про 

питання, які обговорюватимуться на 

семінарі; 

ii. Розповсюджується приблизно за тиждень 

до семінару 

Запам’ятовування 

2. Тест 

визначення 

індивідуальної 

готовності (iRAT) 

i. Складається з тестових питань, на основі 

матеріалів, з якими попередньо 

ознайомилися, мета яких – оцінити 

ступінь індивідуального розуміння змісту; 

ii. Має форму екзамену «з закритими 

підручниками»; 

Розуміння 
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iii. Тривалість 15 хвилин. 

3. Тест 

визначення 

групової 

готовності (tRAT) 

i. Команди відповідають на тестові 

запитання iRAT; 

ii. Має форму екзамену «з закритими 

підручниками»; 

iii. Тривалість 15 хвилин. 

Застосування 

4. iRAT та tRAT. 

Запитання та 

відповіді 

i. Порівнюються результати iRAT та tRAT; 

ii. Пояснюються незрозумілі питання; 

iii. Тривалість 5-10 хвилин. 

 

5. Перша 

практична вправа 

i. Має специфічний сценарій, що стосується 

теми семінару; пропонуються кілька 

варіантів на вибір; 

ii. Працюючи в команді, учасники повинні 

обговорити план дій, погодитися з 

вибором, та обґрунтувати власний вибір; 

iii. Тривалість 20 хвилин; 

iv. Відгуки та обговорення. 

Аналіз 

Оцінювання 

 

6. Друга 

практична вправа 

i. Практичне заняття під час якого учасники 

повинні застосовувати те, про що вони 

дізналися під час семінару, присвяченого 

конкретному завданню/проблемі; 

ii. Тривалість 25 хвилин; 

iii. Відгуки та обговорення. 

Аналіз 

Оцінювання 

Створення 

 

7. Оцінювання i. Складається з питань про якість, 

доречність та корисність семінару; 

ii. Передує обговоренню, під час якої 

учасникам діляться своїми поглядами на 

семінар. 

 

2. За тиждень до семінару серед учасників розповсюдили набір матеріалів для 

попередньої підготовки. Набір містив:  

i. Стислий виклад доповіді Національної дослідницької ради у 2004 році на тему 

«Біотехнологічні дослідження в епоху тероризму»; 

ii. Стислий виклад доповіді Національної дослідницької ради у 2006 році на тему 

«Глобалізація, біозахист, та майбутнє медико-біологічних наук»; 

iii. Ребека Карлсон і Марк Франкель, «Новий погляд на відповідальне проведення 

досліджень в галузі освіти», Звіт з професійної етики AAAS, Том 24: 1, Зима 

2011 року, сторінки 1-3. Доступно: http://www.aaas.org/spp/sfrl/per/newper64.shtml. 

Головною мета розповсюдження матеріалів для попереднього читання – ознайомити 

учасників з проблемними питаннями подвійного використання та біозахисту, 

забезпечивши загальний огляд основних понять та проблемних питань.  

3. На початку семінару, учасники отримали короткий індивідуальний тест (iRAT) з 

п'ятьма варіантами відповідей, призначений для оцінки їх базових знань і розуміння 
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матеріалів, а також рівня підготовки до практичних вправ. Питання семінару наведені у 

Таблиці 20.2. Після індивідуально тесту учасників попросили відповісти на ті ж самі 

питання, але уже як команду. Таким чином вони могли обговорити, які відповіді слід 

обрати, і в такий спосіб прояснити кожне включене питання. Після проходження 

індивідуального та командного тесту, учасники мали можливість задавати питання та 

коментувати те, про що вони дізналися, а також могли попросити організаторів 

семінару пояснити незрозумілі питання.  

Таблиця 20.2: Питання тесту визначення індивідуальної готовності (iRAT) та 

тест визначення групової готовності (tRAT) 

Питання Варіанти відповіді 

1. Яке з наведених тверджень 

про дилему подвійного 

використання є найбільш 

повним? 

a) Дослідження, які мають як цивільне, так і 

військове значення  

b) Дослідження, результати яких мають кілька 

застосувань  

c) Дослідження, результати яких можуть 

законним чином використовуватися для 

покращення життя людей, і в той же час, 

можуть використовуватися для зловмисних 

цілей  

d) Наукові дослідження, результати яких можуть 

бути використані більш, ніж один раз  

e) Наукові дослідження, які потенційно можуть 

мати більше ніж одного кінцевого 

користувача  

2. Яке з наведених тверджень 

про дилему подвійного 

використання є правильним? 

a) Це не пов’язано з проблеми захисту  

b) Наукове товариство добре знає про це  

c) Це підпадає під чинні міжнародні та 

національні стратегії  

d) Результати таких досліджень можуть сприяти 

реалізації зловмисних цілей  

e) Такі дослідження підпадають під дію 

комплексних міжнародних і національних 

інструкцій 

3. Що з наведеного не 

міститься у рекомендаціях 

звіту Комітету Фінка: 

a) Результати дослідження подвійного 

використання не повинно публікуватися або 

поширюватися іншим чином 

b) Потрібно інформувати наукове товариство 

про дилему подвійного використання 

c) Експерименти, які дозволили б застосовувати 

біологічні агенти як зброю, повинні бути 

предметом додаткового розгляду до їх 

реалізації 

d) Слід застосовувати гармонізовану 

міжнародну систему контролю медико-
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біологічних досліджень 

e) Деякі види експериментів не повинні 

проводитися без додаткової перевірки 

4. Звіт Комітету Лемона-

Релмана про Глобалізацію, 

біозахист та майбутнє 

медико-біологічних наук: 

a) Підкреслює медичний потенціал і економічні 

вигоди біотехнологій відкидаючи будь-які 

потенційні проблеми безпеки  

b) Значно розширює спектри загроз, що 

стосуються різних галузей медико-

біологічних наук, зокрема фармакології, 

синтетичної біології, системної біології, тощо.  

c) Був розроблений для надання короткого 

огляду різних застосувань нанотехнологій  

d) Зосереджується виключно на дослідженнях у 

галузі мікробіології  

e) Уникає згадок про будь-які проблеми захисту, 

які можуть виникнути у зв'язку з поширенням 

нових технологій 

5. Яким чином слід змінити 

підходи викладання 

принципів відповідального 

проведення досліджень 

(ВПД), щоб показати зміну 

ролі науки в суспільстві? 

a) Зміни не потрібні, вони є достатніми 

b) Слід зосередити увагу лише на аспектах, 

пов'язаних з практикою реальних наукових 

досліджень 

c) Вони повинні охоплювати тільки приклади 

порушення наукової етики, наприклад, 

фальсифікацій, підробок і плагіату 

d) Слід зосередитися на питаннях, що 

виникають під час виконання наукових 

досліджень, а не на їхньому соціальному 

впливі 

e) Вони повинні вимагати від науковців медико-

біологічної галузі розгляду соціальних, 

етичних та правових наслідків їх роботи 

4. У другій частину семінару учасники виконали дві практичні вправи, мета яких 

покращити їх розуміння подвійного використання і біозахисту шляхом практичного 

застосування знань, які вони отримали до цього моменту. Перша вправа складалася з 

коротенького сценарію про суперечки стосовно подвійного використання, а саме 

дискусії про створення високопатогенного (H5N1) вірусу (див. Главу 2). Хоча 

суперечності, наведені в сценарії, з 2011 року вже були вирішені, він написаний у 

спрощеній формі так, щоб спровокувати дискусію. Як такий, він не наводив фактичні 

обставини дискусії. Сценарій представлений у Вставці 20.1. Від команд учасників 

вимагалося прочитати текст сценарію, а потім обрати, серед семи даних варіантів, 

найбільш ймовірний результат дискусії. Під час цього, вони мали обговорити сценарій, 

кожен можливий варіант, та вибрати всі разом варіант з найбільш відповідним 

результатом. Для виконання завдання давали 20 хвилин. Усі команди після цього мали 

озвучити своє рішення, одночасно піднявши картки з варіантом, а потім дати логічне 
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обґрунтування свого вибору, прояснити причину вибору своєї команди. Це 

супроводжувалось жвавим обговоренням різних точок зору.  

Вставка 20.1: Перша практична вправа: сценарій 

У вересні 2011 року група вчених з Університету Роттердама (Нідерланди) оголосила 

на конференції на Мальті, що вони успішно створили надзвичайно небезпечний штам 

вірусу пташиного грипу H5N1, який передається ссавцям. Історія була швидко 

підхоплена науково-популярними ЗМІ і до грудня вбивча сенсація опинилася в центрі 

уваги в усьому світі. Приблизно в той же час Національна науково-консультативна 

рада з біозахисту (NSABB), консультативний орган з правом дорадчого голосу в уряді 

США, рекомендували опублікувати результати досліджень про створення 

смертельного вірусу у відредагованому вигляді для того, щоб запобігти повторенню 

процесу фізичними особами або урядами країн-вигнанок. Рада підтримала позицію, 

що повна інформація про способи і матеріали, що використовувалися в дослідженні, 

може розкриватися лише для тих, кому вона необхідна для роботи і тих, хто знає як 

отримати від цього користь і гарантувати безпеку. У ході подальшого обговорення 

стало ясно, що голландські вчені, які проводили експерименти з H5N1 нічого не знали 

про потенційну біологічну небезпеку та етичні і правові питання, що виникають у 

зв'язку з їх роботою.3 Досягненню консенсусу перешкоджала відсутність механізмів 

реалізації принципів службової необхідності. Наприкінці березня уряд США вступив у 

дебати видавши принципи політики, яка передбачала можливу класифікацію наукових 

досліджень з високим ступенем ризику. Приблизно в той же час NSABB змінила свою 

позицію, дозволивши публікацію про голландське дослідження в журналі Science.  

Який був найкращий спосіб вирішити суперечку про H5N1? Який з перерахованих 

нижче варіантів найкращим чином зображує вашу думку стосовно цього?  

A. Дискусія була непотрібною; дані експериментів повинні бути опубліковані в 

повному обсязі одразу після зустрічі на Мальті  

B. Дискусія була занадто тривалою, але з іншого боку вона була корисною для 

науки; уряди не повинні втручатися в роботу вчених  

C. Популярні засоби масової інформації слід звинуватити у занадто тривалому 

обговоренні: якби вони не перебільшували проблему, дискусії можна було б 

уникнути  

D. Голландським вченим не слід було розповідати про дослідження на Мальті, 

спокійно опублікувати його результати в журналі Science без посилання на 

будь-які проблеми біологічної захисту та подвійного використання  

E. Голландські вчені повинні були розглянути потенційні проблеми біозахисту 

своєї роботи і ретельно описати їх у роботі до публікації матеріалів  

F. Голландські вчені повинні були знати про потенціал подвійного використання 

їх роботи вже під час планування експерименту і провести ретельний аналіз 

ризиків і користі, або взагалі не проводити роботу  

G. Голландські вчені в першу чергу не повинні були проводити експеримент 

H. Матеріали дослідження слід було б засекретити одразу після надання їх для 

публікації 
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5. Друге практичне завдання ґрунтувалося на аргументах і питаннях, що піднімалися в 

попередньому обговоренні, і сприяло розвиткові творчості і уяви учасників. У межах 

цього завдання, команди повинні були розробити дизайн плакату для підвищення 

обізнаності про питання подвійного використання та біозахисту (Вставка 20.2). Кожну 

команду просили пояснити ідеї, висловлені на плакатах, а потім всі голосували за 

плакат, який їм сподобався найбільше. До завдання було додано елемент конкуренції: 

дві найкращі ідеї мали надрукувати як повноцінні плакати і, можливо, представити на 

Зустрічі експертів КБТЗ у серпні 2013 року в Женеві. Під час виконання завдання 

підбивали підсумки з оцінкою загальної якості та корисності семінару. 

Вставка 20.2: Команди студентів працюють над створенням плакатів, частина 

другої практичної вправи 

 

6. Наприкінці семінару учасникам запропонували відповісти на запитання про досвід, 

отриманий під час семінару. Питання стосувалися самого семінару, проблем 

подвійного використання та біологічного захисту. Питання представлені у Таблиці 

20.3. 

Таблиця 20.3: Питання опитування за ітогами семінару 

Чому командно-орієнтоване навчання потрібне біозахисту? 

7. Командно-орієнтоване навчання (КОН) – це особлива форма спільного активного 

навчання, що використовує певну послідовність індивідуальної та групової роботи, а 

також оперативний зворотній зв'язок для створення мотиваційної основи, в результаті 

чого, центр уваги під час заняття зміщується від пояснення понять інструктором, до 

застосування цих понять командами учнів.4 Крім самої концепції підходу, позитивні 

відгуки від учасників трьох незалежно проведених семінарів КОН – у Бредфорді, 

Питання  

1. Що ви отримали від сьогоднішньої сесії?  

2. Чи змінилося ваше розуміння командної та групової роботи? Якщо так, то як?  

3. Які важливі речі слід пам’ятати про «подвійне використання»?  

4. Які коментарі про сьогоднішню сесію ви хотіли б додати?  
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Рабаті (див. Вставку 20.3)5 та Аммані (див. Главу 15), демонструють, що активне 

навчання, зокрема КОН, є ефективною стратегією для залучення вчених-біологів до 

проблем біозахисту. Інформація, представлена на рисунках 20.1 і 20.2, показує переваги 

активного навчання і КОН у порівнянні з традиційними, основаними на лекціях, 

методами навчання. Результати другого опитування наведені в Таблиці 20.4.6 

Вставка 20.3: Семінар КОН в університеті Мухаммеда V-Агдалі, Рабат, 

Марокко: команди студентів демонструють плакати як частину другої практичної 

вправи 

 

Рисунок 20.1: Відповіді на питання «Яке з цих тверджень найкраще визначає 

проблему подвійного використання?» на шести семінарах Мережі підвищення 

обізнаності з біозахисту ЄС 2012 (МПОБ) 

45 учасників, які навчалися на семінарах «активного навчання» у Бредфордському 

університеті та Делфтському технічному університеті7 проти 165 учасників, які 

навчалися на семінарах «традиційного навчання» в університетах Мілана, Турина, 

Коїмбра і Гранади 
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Рисунок 20.2: Відповіді на питання «Яке з цих тверджень найкраще визначає 

проблему подвійного використання?»  

30 учасників командно-орієнтованого навчання з Бредфордського університету проти 

210 учасників некомандно-орієнтованого навчання з університетів міст Мілана, 

Турина, Коїмбра і Гранади та Делфтського технічного університету 

 

Таблиця 20.4: Відповіді на питання після семінару 

Питання Тип відповіді  
Згадува

ння % 
Приклади 

Що ви 

отримали від 

сьогоднішньої 

сесії?  

Краще розуміння 

аспектів науково-

дослідної етики  

21% «Розуміння базових 

питань/отримання 

знань про можливі 

процедури 

зниження ризиків» 

«Краще розуміння 

перспектив з 

розвитку питань 

етики для 

студентів медико-

біологічної 

галузі» 

Краще розуміння 

питань подвійного 

використання, 

використання не за 

призначенням та 

питань захисту  

34% «Отримав 

розуміння базової 

ідеї подвійного 

використання і 

того, що можна 

зробити для 

зменшення 

зловживання 

результатами 

наукових 

досліджень»  

«Краще зрозумів 

поняття дилеми 

подвійного 

використання та її 

розуміння 

науковцями»  
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Отримав досвід 

командної взаємодії 

та створення 

робочої групи  

41% «Альтернативна 

методика та формат 

інноваційного і 

привабливого 

навчання»  

«Хороша 

інтерактивна 

програма»  

Чи змінилося 

ваше 

розуміння 

командної і 

групової 

роботи? Якщо 

«так», то як?  

Міждисциплінарна 

взаємодія допомагає 

по-різному 

розглядати 

проблему  

21% «Робота з людьми, 

що мають різні 

інтереси сприяє 

формуванню різних 

поглядів на одну і 

ту ж тему»  

«Різноманітний 

досвід членів 

групи допоміг 

привнести різні 

думки та погляди 

у дискусії»  

Сподобалася робота 

в команді, взаємодія 

і КОН 

34% «Тепер я бачу, що 

залучення різних 

ідей завжди є 

позитивним 

шляхом проведення 

дискусії»  

«Помилки можна 

легко 

ідентифікувати» 

Допомагає подолати 

індивідуалізм і бути 

відкритим  

7% «Потрібно бути 

відкритим до думок 

інших людей і 

дозволяти їм 

переконувати вас»  

«Потрібно бути 

спроможним 

оцінювати думки»  

Моє розуміння не 

змінилося 

34%   

Які важливі 

речі потрібно 

пам'ятати про 

аспекти 

подвійного 

використання?  

Поінформованість 

науковців є дуже 

важливою  

38% «Поінформованість 

про питання 

подвійного 

використання дає 

можливість краще 

обґрунтувати мої 

погляди»  

«Необхідно 

підвищувати 

обізнаність 

вчених і 

поширювати нові 

знання серед 

наукової 

спільноти»  

Попередній розгляд 

ризиків і їх оцінка є 

важливими  

21% «Потрібно 

враховувати перед 

дослідженням»  

«Перш ніж 

починати будь-яке 

наукове 

дослідження 

подумайте про 

його майбутній 

вплив на 

суспільство і 

навколишнє 

середовище»  

Питання є дуже 

складним  

10% «Складність цього 

питання і його 

вплив на 

«Межа між 

користю і 

ризиком є дуже 
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повсякденне життя 

в майбутньому»  

розмитою» 

Існують потенційні 

ризики та наслідки 

для суспільства, які 

мають бути 

розглянуті  

41% «Обережно: існує 

як користь, так і 

ризики»  

«Науковці 

повинні бути 

дуже обережні в 

тому, як їх 

дослідження 

можуть бути 

використані не за 

призначенням»  

Свобода досліджень 

/публікацій має 

велике значення  

7% «Не слід зупиняти 

дослідження через 

можливі проблеми» 

«Оцінка ризиків і 

значення 

публічності у 

проведенні 

досліджень» 

8. У 2010 році Національна Академія Наук США (НАН США) опублікувала доповідь8 

«Проблеми та можливості освіти з проблем подвійного використання в медико-

біологічних науках», яка описує «в яких межах питання подвійного використання 

включені в систему вищої освіти в галузі медико-біологічних наук; ситуації, з яких 

починається освіта; те, які існують потреби, що повинні бути спрямовані на значне 

покращення освіти з проблем подвійного використання». Щодо розвитку і реалізації 

освітніх програм біозахисту, у доповіді виділялася важливість двох тем. По-перше, 

вона повторила9 ще раз, що проблеми біозахисту пов'язані з роботами з можливістю 

подвійного використання і «соціально-етичною відповідальністю можна легко 

об’єднати в лабораторні навчання під час виконання робіт випускниками в 

лабораторіях чи проведення аспірантських досліджень.» Доповідь НАН США довела, 

що ці проблеми можуть розглядатися в межах відповідального управління діяльністю в 

галузі медико-біологічних наук, яке охоплює широкий спектр питань, які вирішує 

наукова спільнота, щоб виконувати свої зобов’язання перед суспільством. По-друге, 

доповідь,10 якадопускає, що «основна частина досліджень про те, як люди навчаються і 

які найбільш ефективні методи навчання», може запропонувати цінну інформацію, 

щодо того, як найкраще проводити навчання з проблем подвійного використання. 

Зокрема, в доповіді підкреслено, що, введення соціальних та етичних аспектів 

подвійного використання у стратегії навчання, що сприяють обдумуванню і 

критичному мисленню, могли б колосально підвищити ефективність освіти з 

біозахисту та сприяти її сталості. Доповідь звернула увагу на значення активного 

навчання і як за правильної реалізації воно дозволяє студентам набути навичок, 

необхідних для практичного застосування теорій і концепцій. 

9. Найважливішим компонентом активного навчання є те, що студент, а не викладач, 

знаходиться в центрі заходів, що відбуваються у класі. По суті, це особистісно-

орієнтований метод навчання, що базується на співробітництві, дослідженні та 

критичному мисленні. Активне навчання допомагає людям взяти під контроль своє 

власне навчання, покращуючи свою здатність розпізнавати момент, коли все стає 

зрозуміло або випадки, коли потрібно більше інформації, щоб зпрогнозувати виконання 
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своїх завдань. Педагогічні практики з активним навчанням, залучають студентів як 

активних учасників, зосереджуючи їх увагу на найважливіших елементах, сприяють 

узагальненню тем або процедур (принципів), і оцінюють прогрес розуміння.11 

Самооцінка і міркування про те, що працює і що потрібно покращити, є, таким чином, 

ключовими елементами активного підходу до навчання. 

10. Доповідь НАН США12 Як люди навчаються: мозок, розум, досвід, і школа, що 

з'явилась у 2000 році (див. Вставку 20.4), представила детальний огляд цінностей та 

практичного застосування методичних підходів, які сприяють активному навчанню. 

Доповідь показала, що існує значний обсяг доказів того, що підходи активного 

навчання підвищують ефективність навчального процесу в цілому, це дозволяє 

студентам перенести і продовжити знання, які вони отримали в одному контексті, на 

новий. Крім того, стратегії активного навчання при ознайомленні з інструкціями 

«показали збільшення ймовірності того, що студенти будуть переносити нові ситуації 

без явного мотиву.» Загалом, доповідь13 наголосила на перевагах стратегій активного 

навчання, підкреслюючи, що: 

Поєднання інструкцій [активного навчання] з дисциплінарно-орієнтованим 

навчанням може покращити досягнення студентів та їх здатність до самостійного 

навчання. Це потрібно свідомо включити у навчальні плани для всіх дисциплін і 

вікових категорій. 

Вставка 20.4: Основні доповіді НАН США присвячені активному навчанню 

 

11. Чотири основних елементи доводять ефективність КОН: команди, відповідальність, 

безпосередній зворотній зв'язок, і проектування завдань.14 

12. КОН зв’язане не з групами, а саме з командами. Команди студентів повинні 

формуватися інструктором таким чином, щоб забезпечити максимальну 

різноманітність і уникнути формування підгруп на основі сталих відносин між 

студентами. Рекомендуються створювати великі команди з 5-7 студентів. Команди 

повинні бути постійними, тобто, студентам не дозволяється змінювати команду 

протягом курсу/семестру/року. 

13. Команди допускають змагальний дух та вимагають відповідальності. Оскільки 

виступ команди залежить від підготовки усіх членів, студенти змушені прочитати 

навчальні матеріали і прийти до класу підготовленим. Таким чином, тиск та підтримка 
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з боку товаришів по команді, а не страх перед керівництвом в особі інструктора, є 

основним фактором для того, щоб продемонструвати свою старанність. Оцінка роботи 

командою має в цьому вирішальне значення, і повинна враховуватися у формальній 

оцінці. 

14. Як для самостійного так і для командного оцінювання важливо забезпечити 

оперативний зворотній зв'язок зі студентами. Це дозволяє їм оцінити власні виступи і 

поміркувати над своїми сильними та слабкими сторонами, як індивідуально, так і в 

команді, а також визначати в яких областях вони досягли успіху, а які аспекти потрібно 

покращити, тим самим заохочуючи їх почати відповідати за власне навчання. 

15. Практичні вправи мають вирішальне значення для того, щоб переконатися, що 

студенти досягають поставлених на початку заняття завдань. У зв'язку з цим, практичні 

вправи повинні об'єднувати думки членів команди у єдине, яке рішення відтворюється 

в спрощеному вигляді. Ознайомлення студентів зі складними проблемами спонукає їх 

критично мислити і формувати аргументи, використовуючи ключові поняття, які 

обговорювалися на заняттях. У той же час, використання спрощеного формату для 

відповідей (наприклад, завдання з кількома варіантами відповідей, практичне завдання) 

забезпечує цілеспрямоване обговорення та максимальне залучення всієї команди. 

Наслідки та висновки 

16. Аналіз результатів описаного вище семінару наочно демонструє, що командно-

орієнтоване навчання – це результативний і дієвий метод для навчання з біозахисту для 

студентів університету як першокурсників, так і випускників. Попереднє ознайомлення 

з матеріалами дозволяє студентам розвинути як мінімум базове розуміння питань для 

обговорення в класі, що, у свою чергу, підвищує їх здатність активно взаємодіяти зі 

знаннями отриманими під час практичних вправ. Враховуючи інтерактивний характер 

навчання, студенти можуть повністю оволодіти представленим матеріалом, оцінити 

свою продуктивність і слідкувати за своїм прогресом. Завдяки практичним вправам, їх 

заохочують застосовувати теорії і концепції, з якими вони познайомилися на етапі 

попередньої підготовки та тестів (iRAT та tRAT), і, таким чином, здобувати навички, 

які необхідні для їх професійної діяльності. Позитивні відгуки студентів ще більше 

підвищують значення командно-орієнтованого навчання, як інноваційного, 

інтерактивного і ефективного способу поліпшення розуміння складних понять 

студентами. Формат занять стимулює критичне мислення, розмірковування і спільну 

роботу, даючи студентам унікальну можливість виражати і аналізувати свої власні 

висновки і досліджувати безліч різних можливостей під час пошуку оптимального 

рішення. 

17. Командно-орієнтоване навчання призначене для співпраці викладача та студента, бо 

вони починають знаходити спільну мову на різні теми. Це надзвичайно корисний підхід 

викладання, оскільки він стосується біологічного захисту тому, що допомагає 

студентам подолати притаманний поділ на «природничі» і «гуманітарні» науки та 

змушує їх критично мислити й обговорювати етичні, правові і соціальні питання. 

Доведено, що цей формат можна легко відтворити без значної попередньої підготовки 

за умови, що потрібні навчальні ресурси будуть доступними (Рис. 20.3). Крім того, 

КОН можна використовувати з великою ефективністю під час роботи з різними 
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аудиторіями, на різних рівнях навчання, в різних контекстах. Поєднання адекватного 

змісту освіти із перевіреною технікою викладання, може застосовуватися в різних 

навчально-методичних ситуаціях і умовах, може мати величезний вплив на залучення 

потенційних вчених-біомедиків в юному віці до усвідомлення етичних, соціальних та 

правових результатами їх роботи. Це також може розглядатися як важливий крок на 

шляху формування культурної відповідальності в галузі наук про життя, яка б 

гарантувала, що будь-якій спробі неправомірного використання відповідних знань і 

матеріалів ефективно перешкоджають, і гарантувала б те, що біотехнологія 

використовується тільки в мирних, профілактичних і захисних цілях, як того вимагає 

КБТЗ. 

Рисунок 20.3: Користь командно-орієнтованого навчання як методу «вчись 

навчати» 

 

Посилання

                                                           
1 Special thanks to Mrs Rebecca McCarter, Learning and Teaching Development Officer at the School of Life 

Sciences, University of Bradford for the guidance and logistical support she provided during the organisation 

and facilitation of the Seminar.  

2 See http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/bloom.html (accessed 30 June 2015). 

3 The emphasis laid on the scientists‟ lack of awareness is a hypothetical element added for the purpose of 

provoking discussion. In reality, the lead Dutch scientist, Dr Ron Fouchier, has been involved in the discussions 

on dual-use research in the Netherlands for a long time. He was also part of the focus group worked on the Royal 

Dutch Academy of Sciences‟ Code of Conduct on Biosecurity. 

4 See http://tblc.roundtablelive.org/Resources/Documents/TBL%20Handout%20Aug%2016-

print%20ready%20no%20branding.pdf (accessed 20 March 2015). 
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5 A Team-Based Learning seminar on biosecurity and dual-use issues was held in May 2014 in Rabat, Morocco. 

The seminar titled Team-Based Learning Seminar on Dual Use and Biosecurity was part of the EU CBRN 

Centres of Excellence Project 18: „International Network of Universities and Institutes for Raising Awareness 

on Dual-Use Concerns in Biotechnology‟ seminar series coordinated by the Landau Network-Centro Volta in 

Italy.Thirty-seven doctoral students across various Moroccan universities took part in the two-day event. See 

http://landaunetwork.org/index.php/2014/05/eu-cbrn-coe-project-18-workshop-atthe-university-mohammed-v-

rabat-agdal-2/ (accessed 30 June 2015). 

6 Thanks to Giulio Mancini for the data analysis in Figure 4.2 and 4.3, and Box 4.5. 

7 In June 2012 the University Delft held a Seminar on „Biosecurity: Designing a Web of Prevention’, which 

combined lectures with practical workshop, as part of which students were divided into small groups and asked 

to design a „web of prevention‟ to prevent the hostile misuse of the life sciences. The seminar was conducted 

within the framework of the EUBARnet Project, coordinated by the Landau Network-Centro Volta. Further 

information about the seminar is available at http://www.eubarnet.eu/?post_type=seminar&p=472 (accessed 30 

June 2015). 

8 Committee on Education on Dual Use Issues in the Life Sciences, National Research Council, Challenges and 

Opportunities for Education about Dual Use Issues in the Life Sciences, The National Academies Press, 2010, 

available at http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12958 (accessed 30 June 2015). 
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11 Committee on Developments in the Science of Learning with additional material from the Committee on 

Learning Research and Educational Practice, National Research Council, How People Learn: Brain, Mind, 

Experience, and School (expanded version), The National Academies Press, Washington, 2000, available at 

http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309070368 (accessed 30 June 2015). 

12 Там же 

13 Там же 

14 Larry Michaelson et al., „Team-Based Learning: Small Group‟s Learning‟s Next Big Step‟, New Directions 

in Teaching and Learning, 116 (2009). 
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http://www.eubarnet.eu/?post_type=seminar&p=472


 

315 

Глава 21: Висновок 

Тетяна Новосьолова і Саймон Уітбі 

Зміцнення біологічного захисту і створення мережі запобігання 

1. На нараді експертів КБТЗ у серпні 2015 року, д-р Седрік Інверніцці зі Шпіц 

лабораторії в Швейцарії виступив з доповіддю під назвою «CRISPR/Cas: Адаптивна 

Бактеріальна імунна система, яка має стати переломним моментом у сфері генної 

інженерії».1 Ця презентація виділила потенційні вигоди і ризики, пов'язані з технікою 

CRISPR/Cas (див. Главу 3). Посилаючись на ряд документів, які вже були опубліковані, 

він навів приклад потенційної вигоди від використання CRISPR/Cas як інструменту для 

редагування гена «щоб знищити комарів або кліщів – переносників хвороб, ліквідувати 

бур’яни або видалити стійкість до гербіциду».2 У той же час, він звернув увагу на 

проблеми, які були озвучені в рамках наукової спільноти щодо цієї технології. 

Наприклад, за словами Джорджа Черча, біоінженера в Гарвардській медичній школі, 

існує «ризик необоротності – ненавмисних або важко передбачуваних наслідків для 

інших видів».3 Він та інші вчені, що розділяють його точку зору, бачать «чітке 

попередження про те, що демократизація редагування геному через CRISPR може мати 

несподівані і небажані результати». Такі занепокоєння навряд чи можна зневажати, 

враховуючи величезний потенціал технології і той факт, що «на відміну від інших 

методів генного редагування, він дешевий, швидкий і легкий у використанні». Як 

зазначив один з коментаторів «ця можливість настільки легкодоступна для 

лабораторій, що вам не потрібне дуже дороге обладнання і люди не повинні навчатися 

багато років».4 

2. Перспективність, доступність і демократизація CRISPR/CAS є важливою не тільки 

тому, що вона наслідує передбачення Метью Мезельсона (див. Главу 3) – «оскільки 

наша здатність змінювати фундаментальні життєві процеси продовжує рухатися вперед 

швидкими темпами, ми зможемо не тільки розробити додаткові способи знищення 

життя, й зможемо маніпулювати ним, зокрема процесами пізнання, розвитку, 

розмноження і успадковування. Світ, в якому ці можливості широко використовуються 

у ворожих цілях буде світом, в якому радикально змінилася сама природа конфлікту. 

Це може надати безпрецедентні можливості для насильства, примусу, придушення або 

підпорядкування.»5 

3. На тлі стрімкого науково-технічного прогресу у XXI-му столітті та інтенсивної 

глобального поширення знань між різними дисциплінами, підвищення обізнаності 

серед осіб, зайнятих у галузі медико-біологічних наук має важливе значення для 

побудови ефективної мережі запобігання. Спільна політична заява трьох основних 

органів фінансування медико-біологічних досліджень Сполученого Королівства – 

Велком Траст, Ради з досліджень у галузі біотехнологій та біології (РДББ) і Ради з 

медичних досліджень (РМД) – «Управління ризиками щодо зловживання 

дослідженнями», опублікована в липні 2015 року, має аналогічне твердження: «Ми 

вважаємо, що система, заснована головним чином на самоврядуванні наукової 

спільноти, але яка керується положеннями інших ключових зацікавлених сторін, 
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зрештою забезпечить найбільш ефективні засоби управління ризиками зловживань. Ми 

вважаємо, що підприємницькі кола, до яких ми належимо як спонсори, повинні 

вживати активних заходів щодо подальшого розвитку механізмів самоврядування і що 

через такі дії спільнота може гарантувати, що для відповідального проведеного 

дослідження не створюватимуться безпідставні перешкоди. Важливо відзначити, що 

цей процес повинен бути підкріплений активним безперервним діалогом між 

дослідниками та іншими ключовими зацікавленими сторонами, включаючи уряд і 

служби безпеки.»6 

Роль вчених у розвитку і зміцненні біологічного захисту 

4. У 2009 році глобальне партнерство робочих груп (див. Главу 7) випустило документ 

під назвою «Рекомендації до координованого підходу в області поширення в світі 

знань, пов'язаних зі зброєю масового знищення та залучення вчених»,7 звернувши увагу 

на те, що: 

«Більш пильну увагу зараз необхідно приділяти залученню вчених і підвищенню 

рівня інформованості та відповідальності серед них, щоб запобігти поширенню їх 

знань у легітимних наукових дисциплінах, які можуть використовуватися для 

ненавмисних зловмисних цілей, а також для зміцнення меж, в яких 

запобігаютьпоширенню конфіденційної інформації та сприяють співробітництву для 

досягнення загальних цілей в області нерозповсюдження» 

І що: 

«Хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні дослідження та їх впровадження 

отримують все більше уваги в цій перспективі. Освіта та навчання набувають все 

більшого значення, особливо в тих областях, де знання і досвід швидко 

розвиваються.» (Підкреслення додані) 

5. Основоположним моментом у «Рекомендаціях» Робочої групи є визнання того, що 

вчені розглядаються як частина вирішення проблеми попередження потенційних загроз 

безпеки і, що їх активна участь у розробці і здійсненні відповідних біологічних заходів 

безпеки, політики і підходів є життєво важливим елементом для максимізації їх 

ефективності і досягнення стабільності.8 Розділи в цій книзі були спрямовані на те, щоб 

проілюструвати необхідність широкої взаємодії з медико-біологічними науковими 

спільнотами, а також безліч різних способів, за допомогою яких вчені можуть сприяти 

досягненню цілей заохочення і зміцнення біологічного захисту на глобальному рівні, а 

також створення ефективної мережі запобігання. 

i. Проблеми, що виникають в області безпеки та потенційні ризики, пов'язані зі 

швидким розвитком біотехнології і природними спалахами захворювань (глави 2, 

3, 4 і 5) вимагають, щоб чинний міжнародний режим біологічного захисту (глави 

6 і 7) адаптувався до мінливого становища у сфері безпеки, в рамках широкої і 

ефективної багатосторонньої взаємодії між усіма відповідними зацікавленими 

сторонами, зокрема, але не виключно з вченими сфери медико-біологічних наук. 

ii. Діалог між спільнотами сфери медико-біологічних наук і безпеки (Глава 8), 

зокрема з національними і міжнародними правоохоронними органами (глави 12 

та 13) є критично важливим для забезпечення належної та своєчасної оцінки 
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ризиків і адекватних заходів та механізмів попередження та оперативного 

реагування на можливі біологічні проблеми захисту. 

iii. Національні і міжнародні наукові організації (Глава 10) можуть служити 

важливим засобом для відповідних консультацій і висування політичних 

пропозицій, що проявляються в партнерстві між національними Академіями наук 

і КБТЗ ГІП і участю вчених на зустрічах КБТЗ у Женеві (Глава 11). 

iv. Біотехнологічна промисловість місцеві, регіональні та міжнародні асоціації 

біобезпеки теж є важливими партнерами у справі зміцнення міжнародного 

режиму біозахисту (глави 9 і 5). 

v. Національні заходи імплементації також можуть отримувати значні вигоди від 

більш широкої взаємодії з вченими сфери медико-біологічних наук різними 

способами, які повинні відповідати індивідуальним пріоритетам, культурі і 

місцевим умовам держав (глави 14, 15, 16 і 17). 

vi. Важко переоцінити той внесок, який спільнота медико-біологічних наук може 

зробити для посилення біологічного захисту на глобальному рівні (Глава 18); він 

як і раніше має величезне значення для підвищення усвідомлення своїх обов'язків 

особами, що працюють у галузі медико-біологічних наук, особливо з огляду на 

нові проблеми захисту, що виникають у зв'язку з прогресом науки та технології; 

це вимагає уваги та ефективних дій (глави 19 і 20). 

6. Побудова інтегрованої мережі запобігання вимагає відповідних заходів для 

уникнення біологічних загроз на всіх рівнях: від індивідуального до міжнародного. Не 

існує «срібних куль» і «швидких рішень». Швидше за все це довгостроковий захід, в 

якому всі відповідні зацікавлені сторони, зокрема вчені, промисловість, видавці, 

правоохоронні органи, влада та громадськість повинні брати активну участь і 

налагодити співробітництво. Наведені приклади в попередніх главах мають 

рекомендаційний характер, а не директивний, оскільки «один розмір не підходить для 

всіх». Вони підкреслюють, перш за все, що зусилля, спрямовані на зміцнення культури 

біозахисту, повинні відповідати конкретним умовам з урахуванням місцевих 

непередбачених обставин, пріоритетів і реалій. Відповідна політика, заходи та 

директиви повинні бути розроблені у тісній співпраці з усіма зацікавленими сторонами, 

щоб забезпечити збалансований підхід до профілактики ризиків, не перешкоджаючи 

інноваціям та науковим дослідженням у мирних цілях. Безперервний діалог між 

зацікавленими сторонами і міжсекторальна координація на національному, 

регіональному та міжнародному рівнях мають вирішальне значення як для ефективної 

реалізації, так і для стійкості механізмів і практик біозахисту. 

Забігаючи наперед: міжнародна освіта та просвітницька діяльність з біобезпеки 

7. Необхідність освіти в сфері біозахисту отримала широке визнання і, здається, існує 

консенсус про те, що підвищення обізнаності серед вчених сфери медико-біологічних 

наук про потенційні наслідки для захисту їх роботи може сприяти зміцненню 

міжнародного режиму біозахисту і побудувати мережу запобігання шляхом 

забезпечення того, що ці знання, матеріали та продукти, породжені науково-

технічними досягненнями в галузі медико-біологічних наук, використовуються 

виключно для профілактичних, захисних або інших мирних цілей. Аналогічна 
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тенденція спостерігається і в інших областях роззброєння і нерозповсюдження, таких 

як ядерна і хімічна безпека. Наприклад, у 2010 році Міжнародна мережа освіти з питань 

ядерної безпеки була створена під егідою Міжнародного агентства з атомної енергії. 

Мережа охоплює понад 130 організацій-членів, а також відіграє провідну роль у 

розвитку освіти в галузі ядерної безпеки шляхом розробки навчальних ресурсів, 

зміцнення потенціалу викладачів та співпрацюючи з університетами та іншими 

відповідними організаціями.9 

8. Освіта в системі захисту також набирає обертів. Наприклад, на вісімдесятій сесії, що 

відбулася в жовтні 2015 року Виконавча рада ОЗХЗ прийняла рішення, рекомендуючи 

«створення Консультативної ради з питань освіти та просвітницької діяльності».10 

Згодом це рішення було затверджено на XX-й сесії Конференції держав-учасниць  

КХО. Гаазькі етичні принцип виданні у вересні 2015 року є ще однією важливою віхою 

в процесі підвищення інформованості про хімічну зброю серед тих, хто займається 

хімічними науками.11 Ці принципи мають бути корисною основою для обговорення 

етичних питань хімічного роззброєння та нерозповсюдження і тому можуть 

розглядатися як основні елементи для розробки етичних кодексів.12 

9. Досвід освіти у сфері ядерного та хімічного захисту підкреслює виняткову 

важливість міжнародного співробітництва та координації на найвищому рівні для 

реалізації ефективних, дієвих і стійких заходів для підвищення рівня інформованості. 

Комплексний підхід до освіти в галузі біозахисту, підкріплений участю багатьох 

зацікавлених сторін, гнучким поєднанням проведення ініціатив «знизу вгору» і 

підтримуваних урядом ініціатив, адекватною фінансовою підтримкою, а також 

стратегічним плануванням, може зробити значний вклад у формування культури 

відповідальної поведінки в галузі медико-біологічних наук. Восьма оглядова 

конференція КБТЗ у 2016 році пропонує прекрасну можливість посприяти захисту 

біологічної освіти і просвітницької діяльності на глобальному рівні. Для цього серед її 

можливих результатів може бути угода між державами-учасницями  про необхідність 

вжити ефективних заходів, як колективно, так і на національному рівні, щоб підвищити 

обізнаність та залучення в життя наукової спільноти. 

10. У свою чергу це може привести до включення в нову міжсесійну програму 

платформи для обговорення і прийняття рішень з питань, що стосуються освіти та 

просвітницької діяльності. Більш тісне співробітництво з іншими міжнародними 

організаціями та органами, які прагнуть сприяти освіті в галузі захисту та роззброєння, 

наприклад, Консультативна рада з питань освіти та просвітницької діяльності ОЗХЗ 

також може бути корисною для залучення вчених медико-біологічних наук до 

усвідомлення масштабніших наслідків їх роботи. Ця книга і посібник з командно-

орієнтованого навчання може стати відправною точкою для розробки подальших 

відповідних освітніх ресурсів, а також засобом для зміцнення регіональних і 

міжрегіональних спільних ініціатив, призначених для того, щоб вчені медико-

біологічних наук займалися більш широким колом питань, пов'язаних з їх роботою на 

ефективній і стійкій основі. 
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Словник термінів 

iClicker: пристрій, який дозволяє студентам, вказати свій вибір у вправах, які 

базуються на груповому навчанні, для того щоб викладач міг стежити за вибором, 

зробленим на Центральному комп'ютері. 

Австралійська Група: неофіційний форум створений в 1985 році, зараз складається з 

41 країни плюс Європейський Союз (станом на червень 2015 року), які співпрацюють у 

рамках їх зусиль щодо запобігання експорту матеріалів і технологій, які сприяють 

розповсюдженню хімічної і біологічної зброї (ХБЗ) на основі координації 

національних експортних заходів. 

Аерозоль: частинки або краплі, зважені в повітрі. 

Академія наук (ПАР): Національна академія наук Південної Африканської 

Республіки, яка представляє країну в міжнародній спільноті академій наук. Вона була 

відкрита Нельсоном Манделою в 1996 році, її місія – використовувати науку на благо 

суспільства. 

Активне навчання: методи викладання, спрямовані на активну участь студентів. 

Асиломарська конференція: наукова конференція проводилась у Каліфорнії в 1975 

році для розгляду науково-технічного прогресу в галузі досліджень з генно-

інженерних технологій (технології рекомбінантних ДНК), які почали ставати 

практичною можливістю і обговорювати пов'язані потенційні біологічні небезпеки. На 

ній рекомендувались принципи для розгляду потенційних біологічних небезпек 

шляхом зіставлення відповідної локалізації на основі оцінки ризиків. 

Бактерії: мікроскопічні одноклітинні організми, що належать до царства Прокаріотів, 

які мають прокаріотичних тип клітинної структури. 

Біоетика: етичні норми в науці і практиці біології. 

Біозахист чемпіонів: видатні вчені, які беруть активну участь у пропаганді 

біозахисту, наприклад професори Девід Релман (Вставка 2.4) і Метью Месельсон 

(Вставка 3.1) 

Біологічна безпека (біобезпека): принципи, технології, практика і заходи, що 

реалізовуються для запобігання випадковому розповсюдженню або ненавмисному 

впливу біологічних агентів. 

Біологічна зброя: біологічний агент, призначений для використання у бойових цілях. 

Біологічний агент: будь-яка біологічна речовина, яка може спричинити смерть, 

недієздатність або іншу шкоду людству та тваринам, і/або рослинам. Це визначення 

містить не тільки мікроорганізми і токсини, а й біорегулятори. 

Біологічний захист (біозахист): як уже говорилося в Главі 1, цей термін може мати 

різні значення в різних контекстах. У тому вигляді, в якому він використовується тут, 

біозахист можна розділити на Лабораторний/Доступний біозахист і ширший біозахист 

подвійного використання. Лабораторний біозахист складається із заходів захисту, 

контролю і звітності, що реалізовуються для запобігання втрат, розкрадання, 
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неналежного використання, диверсії або навмисного вивільнення біологічних агентів і 

пов'язаних з ними ресурсів, а також несанкціонованого доступу до збереження або 

передачі такого матеріалу. 

«Біопрепарат»: організація, яка забезпечила «цивільне» прикриття для програми 

біологічної наступальної зброї колишнього Радянського Союзу, частина програми 

проводилась Міністерством оборони. 

Біорегулятор: хімічна речовина, яка регулює фізіологічні процеси в організмі. 

Біотероризм: загрозливе або вороже використання біологічних або токсинних агентів 

з ідеологічних чи політичних цілей. 

Біотехнологія: Біотехнологія визначається як застосування науки і технологій до 

живих організмів, а також їх частин, продуктів і моделей, яка змінює живі або неживі 

матеріали для отримання нових знань, товарів і послуг. 

Близькосхідний Респіраторний синдром (БРС): респіраторне захворювання, 

викликане коронавірусом (БРС-КоВ), який є новим для людини. Він був вперше 

зафіксований в Саудівській Аравії у 2012 році. 

ВЕРЕКС: Група створена державами-учасницями  КБТЗ на Третій Оглядовій 

конференції в 1991 році, яка в період 1992-1993-й роки провела чотири засідання, щоб 

обговорити плюси і мінуси можливих заходів для контролю дотримання Конвенції. 

Вірус грипу H5N1: високопатогенний вірус курячого (пташиного) грипу. Зазвичай він 

не інфікує людей, але може бути заразним і високо патогенним для людей, які мають 

контакт із зараженими птахами. 

Вірус: невеликий інфекційний агент, який реплікується тільки усередині живих клітин 

інших організмів. Віруси можуть заразити всі типи життєвих форм, від тварин і рослин 

до мікроорганізмів, включаючи бактерії та археї. 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ): інстанція, яка спрямовує та 

координує, заходи в області міжнародної охорони здоров'я в рамках системи 

Організації Об'єднаних Націй 

Глобальне партнерство (проти розповсюдження зброї та матеріалів масового 

знищення): системи безпеки, висунуті у 2002 році на саміті Великої Вісімки, з метою 

перешкодити терористам і тим, хто їх приховує, здобувати і застосовувати зброю та 

матеріали масового знищення. Ініціатива була продовжена у 2011 році з акцентом на 

ядерну безпеку, біологічну безпеку, залучення науковців, і реалізації резолюції Ради 

Безпеки ООН (РБ ООН) 1540. Глобальне партнерство мало 30 членів, станом на 

червень 2015 року. 

Група імплементаційної підтримки (ГІП): ця установлена підтримка біологічної та 

токсинної зброї була створена шостою оглядовою конференцією у 2006 році. Ця група 

надає підтримку і допомогу з адміністративних питань, здійснення на національному 

рівні, мір зміцнення довіри та універсальності. У 2011 році сьома оглядова 

конференція переглянула свій мандат, та розширила його, включивши в нього 

створення і управління базою даних з підтримки та співробітництву. Вона заснована в 

Управлінні Організації Об'єднаних Націй з питань роззброєння в Женеві, Швейцарія. 
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Державний Інститут Сироватки (ДІС): науково-дослідний інститут при Міністерстві 

охорони здоров'я Данії, який займається профілактикою інфекційних захворювань і 

біологічних загроз. 

Дефоліант: хімічний спрей або пил, застосовується для рослин, щоб викликати 

передчасне опадання листя; дефоліанти використовувались для зняття прикриття з 

ворога на війні. 

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ): Міжнародна угода, укладена 

між 1965 і 1968 роками, яка вступила в дію в 1970 році і забороняє розповсюдження 

ядерної зброї. 

Дослідження подвійного використання, що викликають занепокоєння (ДПВЗ): 

медико-біологічні дослідження, які, розумно припустити, забезпечують знання, 

інформацію, продукти або технології, які можуть неправильно застосовуватися, 

створюючи значну загрозу з широкими потенційними наслідками для здоров'я та 

безпеки населення, сільськогосподарських культур та інших рослин, тварин, 

навколишнього середовища, матеріальної або національної безпеки. 

Дослідження подвійного використання: дослідження, які приносять нові технології 

або інформацію та можуть використовуватися як для блага, так і для спричинення 

шкоди. 

Експерименти з набуття нових властивостей (GOF): експерименти, призначені для 

забезпечення організмів новими властивостями, корисними або шкідливими. У 

контексті біобезпеки/біозахисту дискутують за дослідженнями, зокрема вірусам грипу, 

часто використовується для позначення експериментів зі збільшення провідності і/або 

патогенності потенційної пандемії патогенних мікроорганізмів. 

Женевський протокол 1925 року: Міжнародний договір, укладений у 1925 році, 

спочатку планувався як частина пропозиції процесу роззброєння, що триваєо, а тепер є 

частиною звичайного міжнародного права і забороняє використання хімічної та 

біологічної зброї. 

Забезпечення дотримання: засоби, за допомогою яких дотримання державою своїх 

зобов'язань за міжнародною угодою, можуть бути гарантовані з точки зору інших 

держав-учасниць . 

Загальна декларація прав людини: Декларація, прийнята Генеральною Асамблеєю 

ООН у 1948 році, яка виникла у результаті досвіду Другої світової війни і 

представляла перше глобальне вираження прав, на які усі люди мають неодмінне 

право. 

Заходи «знизу вгору»: заходи, розроблені і впроваджені активно залученими людьми, 

а не введені владою за допомогою законодавства або регулювання. Наприклад, у 

розвитку біозахисту. 

Звіт Комітету Лемона-Рельмана: Доповідь на тему Глобалізація, Біобезпека та 

перспективи наук про життя опублікована у 2006 р. Комітетом американської 

Національної академії, очолювана Стенлі Лемоном і Девідом Рельманом. Цей звіт 

ґрунтується на звіті Комітету Фінка і є значущим, зокрема підкреслює необхідність 

враховувати набагато ширший спектр аспектів подвійного використання наук про 
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життя, ніж просто мікробіології.  

Звіт Комітету Фінка: Цей звіт Комітету під головуванням Джеральд Фінка, під 

назвою Біотехнологічні дослідження в епоху тероризму, був опублікований 

Національною академією США у 2003 році, і з тих пір є важливим при обговоренні 

досліджень подвійного використання. 

Зроби це сам (ЗЦС) БІО: Організація ЗЦС БІО була заснована у 2008 році з місією 

створення яскравого, продуктивного і безпечного товариства біологів «Зроби це сам». 

Зустріч експертів КБТЗ: перша з двох зустрічей, яка відбулась на щорічній основі в 

рамках поточної міжсесійної програми Конвенції про заборону біологічної і токсинної 

зброї. Зазвичай, проводиться влітку в Женеві, вона обговорює питання, виявлені у ході 

розгляду оглядовою конференцією. Голова готує підсумковий документ на підставі 

зустрічі, який спрямований показати думки, коментарі і зауваження держав-учасниць  і 

інших учасників. Це допомагає інформувати учасників обговорення на нараді держав-

учасниць  – дивіться нижче. 

Зустріч держав-учасниць  КБТЗ: друга з двох нарад, проведених на щорічній основі 

відповідно до чинної міжсесійної Програми Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї. Проводиться в кінці року, вона розглядає роботу наради експертів і 

виявляє можливі точки зіткнення і ефективні дії з піднятих оглядовими конференціями 

питань. Висновки і результати досягаються шляхом консенсусу, для вжиття заходів 

державами-учасницями  або розгляду наступною оглядовою Конференцією. 

Інсайдерська загроза: людина з санкціонованим доступом, яка використовує цей 

доступ свідомо чи мимовільно для того, щоб завдати шкоди інтересам національної 

безпеки або національній безпеці за допомогою несанкціонованого розголошення 

інформації, модифікації даних, шпигунства, тероризму, або кінетичних дій, що 

призводить до втрати або деградації ресурсів або можливостей. 

Інститут Роберта Коха (ІРК): заснований Робертом Кохом у 1891 році. Зараз він є 

частиною Федерального уряду Німеччини, і несе відповідальність за профілактику і 

лікування захворювань. 

Інтерпол: найбільша міжнародна поліцейська організація. Її роль полягає в 

забезпеченні можливості поліції у всьому світі працювати разом. 

Інцидент біотероризма і керівництво: Керівництво створене Інтерполом для того, 

щоб керувати відповідачами, які мають справу з інцидентами біотероризму.  

Кодекси поведінки (для вчених сфери наук про життя): Кодекси можуть бути трьох 

різних типів: бажані кодекси, кодекси поведінки та кодекси практики. Бажані кодекси 

означають ідеальні форми поведінки, але не мають примусових заходів. Кодекси 

поведінки дають вказівки, як змінити практику, і недотримання може мати наслідки 

для практикуючого. Кодекси практики більш підстраховані правовими санкціями за 

недотримання. Таким чином, обговорення кодексу поведінки може призвести до 

плутанини, якщо ці відмінності не будуть зрозумілі.  

Командно-орієнтоване навчання (КОН): одна з форм активного навчання, в якій 

беруть участь групи студентів.  
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Конвенція про біологічне різноманіття (КБР): міжнародна угода, яка набрала 

чинності в 1993 році. Вона має три основні цілі: збереження біологічного різноманіття, 

стійке використання його компонентів і спільне отримання вигод на справедливій і 

рівній основі, пов'язаних з використанням генетичних ресурсів. 

Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї (КБТЗ): міжнародна угода, 

укладена між 1969 та 1971-м роками, була відкрита для підписання в 1972 році і 

набула чинності в 1975 році, вона додає ряд додаткових заборон (на розробку, 

виробництво і накопичення біологічної та токсинної зброї) на застосування біологічної 

зброї, закріплена в Женевському протоколі в 1925 році. Також відома як Конвенція 

про заборону біологічної зброї (КБЗ).  

Конвенція про заборону хімічної зброї (КЗХЗ): міжнародна угода, укладена між 1984 

та 1992 роками, яка була підписана в 1993 році і вступила в дію в 1997 році, що 

повністю забороняє розробку, виробництво, накопичення і застосування хімічної 

зброї; і вимагає їх знищення. 

Конвергенція хімії та біології: думка про те що, принаймні в деяких аспектах, хімія 

та біологія все частіше збігаються, наприклад, в області молекулярної біології, або в 

хімічному синтезі біологічного матеріалу та біосинтезі хімічних матеріалів. 

Конкурс iGEM: світове змагання з синтетичної біології, спочатку було націлене на 

студентів молодших курсів, але тепер набагато розширене для включення, наприклад, 

учнів середніх шкіл і аспірантів. 

Королівське наукове товариство (КНТ): найбільша установа з прикладних 

досліджень, консультацій та постачання послуг технічної допомоги в Йорданії 

МЕБ: міжурядова організація, відповідальна за поліпшення здоров'я тварин у всьому 

світі. У травні 2003 року в офісі Міжнародного Епізоотичного бюро стало Всесвітньою 

організацією з охорони здоров'я тварин, але зберегло свій історичний акронім МЕБ. 

Міжакадемічна рада (МР): глобальна мережа національних академій наук. 

Міжнародна Рада з медико-біологічних наук (МРМБН): некомерційна, 

позапартійна організація, створена для підвищення глобальної та біологічної безпеки. 

Міжнародна федерація асоціацій з біобезпеки (МФАБ): глобальне об'єднення 

національних фахівців з питань біобезпеки. 

Міжнародне управління (біотехнології): охоплює весь комплекс міжнародних угод, 

які були розроблені, щоб управляти зростанням біотехнології. Ці угоди охоплюють, 

наприклад, екологічну безпеку, боротьбу з наркотиками та контроль над озброєнням. 

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ): частина Міжнародного руху 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, що базується в Женеві (Швейцарія). Він 

працює, щоб забезпечити захист і допомогу жертвам війни та інших ситуацій 

насильства. 

Міжнародні медико-санітарні правила (ММСП) 2005: юридично-обов'язкові 

міжнародні положення, погоджені у 2005 році всіма країнами-членами Всесвітньої 

організації охорони здоров'я, розроблені в цілях запобігання, захисту, контролю та 

забезпечення громадської охорони здоров'я у відповідь на міжнародне поширення 
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хвороб, таким чином, щоб відповідати і обмежуватись ризиками для здоров'я 

населення, та не створювати зайвих перешкод для міжнародних перевезень і торгівлі. 

Міжсесійна програма (МП): програма щорічних нарад держав-учасниць  Конвенції 

про заборону біологічної і токсинної зброї проводилась між оглядовими 

конференціями після новоствореної П'ятої конференції з розгляду дії Конвенції у 2002 

році; основна увага приділялася на обговорення та заохочення спільного розуміння і 

ефективних дій за конкретним темам, на активізацію здійснення Конвенції. МП до 

теперішнього часу були у 2003-2005; 2007-2010; 2012-2015. 

Надійне проведення досліджень (НПД): Дослідження проводили відповідно до 

загальноприйнятих високих стандартів, які займаються, наприклад, авторством, 

конфліктом інтересів, управлінням даними, плагіатом, і людьми та тваринами. 

Наукова містифікація: Це порушення загальноприйнятих норм наукової та етичної 

поведінки, таких як виготовлення або фальсифікація даних, плагіат у науковій 

діяльності чи звітності щодо результатів. 

Науково-дослідний інститут з безпеки на Близькому Сході (НДІББС): незалежна 

Йорданська неурядова організація, що базується в Аммані і пов'язана з Королівським 

науковим товариством. 

Науково-консультативна Рада (ОЗХО): Група незалежних експертів, призначених 

генеральним директором ОЗХО для надання йому допомоги з наукових і 

технологічних розробок. 

Національна науково-консультативна рада з біозахисту (ННКРБ): федерально-

консультативний комітет, який розглядає питання, пов'язані з біологічною безпекою та 

подвійним використанням на прохання уряду США. 

Національні заходи провадження (КБТЗ): механізми, створені державами-

учасницями  для заборони і запобігання розробки, виробництва, накопичення, 

придбання або збереження біологічних агентів, токсинів, зброї, обладнання та засобів 

доставки (як зазначено в Статті I Конвенції) у межах її території, під її юрисдикцією 

або будь-де під її контролем. Вони охоплюють відповідні законодавчі, регуляторні та 

адміністративні механізми та методи їх виконання. 

Національні лабораторії Сандії: національні лабораторії Сандія управляються 

сандійськими корпораціями, дочірньою корпорацією “Локхід Мартін”. Вони 

працюють як контрагент Департаменту енергетики Національної адміністрації з 

ядерної безпеки 

Нелетальна зброя: зброя призначена, щоб викликати тимчасову втрату 

працездатності, а не вбити. 

Неписані знання: знання, які не можуть бути передані за допомогою письмової або 

розмовної мови, але охоплюють процес навчання за допомогою прикладу або під час 

практичної діяльності. 

Низхідні «заходи»: заходи, такі як законодавство або регулювання, розроблені 

вищими органами влади і застосовуються до більш низьких рівнів, наприклад, урядові 

заходи експортного контролю, які повинні бути виконані компаніями. 
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Оглядова Конференція КБТЗ: конференція держав-учасниць , що зазвичай 

проводиться з п'ятирічним інтервалам, щоб розглянути роботу Конвенції про заборону 

біологічної і токсинної зброї, з метою упевнитись у здійсненні цілей преамбули і 

реалізації її положення. Такі огляди також беруть до уваги будь-які нові наукові і 

технологічні досягнення, що стосуються Конвенції. 

Операція S3OMMET: проект хімічних, біологічних, радіологічних, ядерних і 

вибухових речовин (ХБРЯВ) під управлінням Інтерполу. Його мета полягає у 

підвищенні забезпечення безпеки біологічних матеріалів у регіонах, де це найбільш 

необхідно. 

Опис Конвенції про заборону хімічної зброї: перелік хімічних речовин, які 

використовуються для застосування звичайних заходів перевірки, як зазначено в 

Конвенції. 

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ): міжнародна організація розташована 

в Гаазі, яка здійснює нагляд за виконанням Конвенцій про заборону хімічної зброї. 

Пагвоський рух учених: Пагвоська міжнародна організація, яка об'єднує вчених і 

громадських діячів, щоб працювати в напрямку зниження небезпеки збройного 

конфлікту. Вона була заснована в 1957 році в Пагуоші, Нова Шотландія, Канада. 

Пагуош і його співзасновник Сер Ротблат були відзначені Нобелівською премією миру 

в 1995 році. 

Патогенні мікроорганізми з пандемічним потенціалом (ПМПП): патогени, які 

потенційно дуже заразні, потенційно надзвичайно смертоносні, і в цей час не присутні 

в людській популяції. 

Педагогіка: метод і практика навчання. 

Продовольча і сільськогосподарська організація (ПСО): Продовольча і 

сільськогосподарська Організація Об'єднаних Націй відіграє провідну роль у зусиллях, 

щодо поліпшення сільського господарства, лісництва та рибальства в усьому світі. 

Проект «Берег»: Південноафриканська програма хімічної та біологічної зброї 1980- 

1990-х років. 

Пташиний грип: інфекційне вірусне захворювання птахів, зазвичай називають 

пташиний грип. 

Резолюція Ради Безпеки 1540: Резолюція Ради Безпеки Організацій Об'єднаних Націй 

прийнята 28 квітня 2004 році, зобов'язує держави:  

а) утримуватися від підтримки недержавними суб'єктами, які намагаються розробляти, 

здобувати, виробляти, володіти, перевозити, передавати або застосовувати ядерну, 

хімічну або біологічну зброю та засоби її доставки; 

б) прийняти і ввести в дію відповідні і ефективні закони, що забороняють діяльність, 

пов'язану з розповсюдженням такої зброї та засобів її доставки до недержавних 

суб'єктів, зокрема в терористичних цілях; 

в) здійснювати і забезпечувати належний контроль за матеріалами з метою обліку та 

збереження предметів при виробництві, застосуванні, зберіганні або транспортуванні; 
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фізичний захист таких матеріалів; виявлення, припинення, запобігання і протидія 

незаконному обігу і посередництву в відношенні таких предметів, за допомогою 

ефективного прикордонного контролю та правоохоронних зусиль; контролювати 

експорт, транзит, перевалку і реекспорт таких предметів, а також надання коштів і 

послуг, пов'язаних з таким експортом і перевалки, які сприятимуть поширенню; і 

відповідальність за порушення. 

Синтетична біологія: синтез складних біологічно обґрунтованих (або інспірованих) 

систем, які зображують функції, що не існують в природі. Ця технічна перспектива 

може застосовуватися на всіх рівнях ієрархії біологічних структур – від окремих 

молекул до цілих клітин, тканин і організмів. По суті, синтетична біологія забезпечить 

можливості для розробки «біологічних систем» раціональним та систематичним 

чином. 

Система запобігання: концепція комплексної політики, така як регулювання експорту 

та ефективне національне здійснення КБТЗ та КЗХЗ, що разом зводить до мінімуму 

можливість того, що біологія і хімія будуть вживатись неправильно. 

Системи нагляду (для експериментів): заходи спрямовані на збереження переваг 

досліджень біологічних наук, зводячи при цьому до мінімуму ризик зловживання 

знань, інформації, продуктів або технологій, що надаються такими досліджень 

Спалах хвороби: виникнення випадків захворювання більше ніж те, що зазвичай 

ймовірне в певному суспільстві, географічному районі чи сезоні. Спалах може 

відбутися в обмеженому географічному районі чи може проходити декількома 

країнами. 

Спектр біоризиків: концепція, в якій загроза з боку біологічних агентів 

передбачається в певному сенсі, починаючи зі звичайних хвороб з одного боку, через 

події з випадковим походженням, або недбалістю, до спроб спричинення навмисної 

шкоди. 

Спектр загроз: Концепція, в якій загроза від хімічних і біологічних агентів 

знаходиться в межах спектру, починаючи від класичної хімічної зброї до агентів 

середнього спектру (наприклад, токсинів і біорегуляторів), традиційних і генетично 

модифікованих біологічних агентів. 

Спеціальна група (СГ): Термін, узгоджений державами-учасницями  КБТЗ для групи, 

якій доручено розглядати заходи зі зміцнення Конвенції, включаючи заходи щодо 

забезпечення дотримання. СГ провела 24 засідання в період з січня 1995 року до 

липня/серпня 2001 року. 

Тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС): викликається Короновірусом 

(ТГРС КоВ), який вперше був ідентифікований у 2003 році, викликає серйозну 

пневмонію. 

Тест на визначення групової готовності (tRAT): тест, який проводиться після iRAT 

за допомогою вправ КОН для оцінки рівня підготовки команди в цілому. 

Тест на визначення індивідуальної готовності (iRAT): початковий індивідуальний 

тест, що проводяться для оцінки рівня готовності окремих учнів. 
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Технології подвійного використання: технології, які зазвичай використовуються для 

цивільних цілей, але які можуть мати військове застосування, або можуть сприяти 

поширенню зброї масового знищення. 

Технологія рекомбінатних ДНК (рДНК): методи об'єднання молекул ДНК з 

декількома організмами, і уміщення їх в організм донора для виробництва нових 

генетичних комбінацій. 

Токсин: нежива, отруйна речовина, що виробляється багатьма видами живих 

організмів, у тому числі тваринами, рослинами і бактеріями. Токсини не можуть 

розмножуватися і тому не можуть бути причиною інфекційних захворювань; вони 

впливають тільки на тих осіб, які безпосередньо контактували з ними.  

ХБРЯ: Хімічна, біологічна, радіологічна та ядерна. 

Хвороба, що спричинена вірусом Ебола (ХСВЕ): Хвороба, також відома як 

геморагічна лихоманка, спричинена вірусом Ебола, є рідкісним і смертельним 

захворюванням, викликаним інфекцією одного з видів вірусу Ебола. Вірус Ебола може 

викликати захворювання у людей і приматів (мавп, горил і шимпанзе). Ебола 

викликана інфекцією вірусу родини Філовіруси, роду вірусу Ебола. Є п'ять 

ідентифікованих видів вірусу Ебола, чотири з яких, як відомо, викликають 

захворювання у людини. 

Хімічна зброя: Відповідно до статті II.1. КЗХЗ, «хімічна зброя» означає наступне, 

разом або окремо: 

а) токсичні хімікати та їх прекурсори, за винятком тих, що призначаються для 

використання у цілях, не заборонених цією Конвенцією, доки види та кількість 

відповідають таким цілям; 

б) боєприпаси та пристрої, спеціально призначені для заподіяння смерті або іншої 

шкоди внаслідок токсичних властивостей, токсичних хімікатів, зазначені у підпункті 

(a), котрі будуть випущені в результаті застосування таких боєприпасів та пристроїв; 

в) будь-яке обладнання, спеціально призначене для використання безпосередньо у 

зв'язку із застосуванням боєприпасів та пристроїв, зазначених у підпункті (б). 

Центр біотехнології принцеси Хайї (ЦБПХ): був створений в Йорданському 

науково-технічному університеті у 2005 році. Складається з 16 науково-дослідних 

лабораторій і підтримує науку на національному та регіональному рівнях. 

Ядерна зброя: ядерний вибуховий пристрій, використаний у ворожих цілях. 

 


