
 2021أبريل 

S A Y A R I . C O M 1 صفحة 

 

 

 

تعاو ن معهد األبحاث في إعداد مؤلفات عن مضادات 

 غازات األعصاب 

في ضوء اإلجراءات األخيرة التي اتخذتها وزارات الخارجية والتجارة والخزانة في الواليات المتحدة األمريكية، أجرت شركة 

Sayari   تحقيق ا في التعاون بين الكيانات المحددة والمؤسسات البحثية واألكاديمية الدولية. ومع عمل العديد من المؤسسات البحثية

إن هذه الروسية كمنشآت متعددة   بحثية ومؤلفات.  أجنبية وأفراد في مشروعات  كيانات  المحتمل مشاركتها مع  فمن  األغراض، 

إعادة  يمكن  هامة  بمعلومات  روسية  ومؤسسات  روسيين  علماء  تزود  قد  بسيطة  تبدو  التي  األجنبية  المؤسسات  مع  المشاركات 

 استخدامها لتطوير األسلحة الكيميائية والبيولوجية.

 

التصن هذا  القومي إن  المعهد  يتضمن  مثال  تمييز  خالل  من  المشاركات  تلك  طبيعة  لتوضيح  يستخدم  التحذيري  النموذجي  يف 

والهيئة االستشارية العلمية  -وهو أحد الكيانات المحددة  -( GosNIIOKhTلألبحاث العلمية في مجال الكيمياء العضوية واألحياء )

ف تم  الكيميائية.  األسلحة  حظر  لمؤسسة  العضوية التابعة  الكيمياء  مجال  في  العلمية  لألبحاث  القومي  المعهد  على  عقوبات  رض 

التنفيذي رقم  GosNIIOKhTواألحياء ) األمر  بموجب  تسليمها.    13382(  أو طرق  الشامل  الدمار  أسلحة  تطوير  في  للمشاركة 

و األبحاث  في  طويل  دور  له  المعهد  أن  الخصوص  وجه  على  األمريكية  الخارجية  وزارة  باألسلحة  وذكرت  المتعلقة  التطوير 

 الكيميائية، وقد شارك في تطوير سالح "نوفيتشوك" الكيميائي الروسي. 

 

الكيميائية  األسلحة  لبرامج  الملموس  وغير  العر ضي  الدعم  لخطورة  عرضة  والخاصة  العامة  البحثية  المؤسسات  أن  كما 

 والجهات التي ينتمون إليها وفق ا لذلك.والبيولوجية الروسية، وينبغي تقييم المشاركين في األبحاث 

 

 تستهدف اللوائح األمريكية األخيرة معاهد األبحاث العلمية الروسية 

 

، قررت وزارة الخارجية األمريكية أن حكومة روسيا استخدمت سالح ا كيميائي ا بشكل يمثل انتهاك ا لمعاهدة 2021مارس    2في  

ت ذلك،  الكيميائية. ورد ا على  األسلحة  المعاهد حظر  التصدير على  والقيود على  العقوبات  في فرض  األمريكية  الحكومة  وسعت 

 العلمية الروسية: 

 

في قائمة عقوبات "قانون مكافحة   231إلى القسم رقم  ست معاهد بحثية روسية وزارة الخارجية األمريكيةأضافت  •

الذين يدعمون القطاعات الدفاعية أو أعداء أمريكا من خالل العقوبات" التي تشمل األشخاص المحددين 

 االستخباراتية الروسية.

ثالث معاهد بحثية وجهاز األمن الفيدرالي وإدارة االستخبارات  كما أضافت وزارة الخارجية األمريكية أيض ا •

 . 13382إلى القائمة بموجب األمر التنفيذي  وضابطين في إدارة االستخبارات الرئيسية  الرئيسية

 . 13382إلى قائمة العقوبات بموجب األمر التنفيذي.  مدير جهاز األمن الفيدرالي وزارة الخزانة األمريكيةكما أضافت  •

إلى  في روسيا وألمانيا وسويسرا كيان ا (BIS) 14وأضاف مكتب الصناعة واألمن التابع لوزارة التجارة األمريكية  •

 قائمة الكيانات.
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 ( GosNIIOKhTالذي قام به المعهد القومي لألبحاث العلمية في مجال الكيمياء العضوية واألحياء )التعاون الدولي 

 

(، حددت شركة GosNIIOKhTخالل سير التحقيقات مع المعهد القومي لألبحاث العلمية في مجال الكيمياء العضوية واألحياء )

Sayari    وكان 2019و  2018خمسة مؤلفات لمؤسسة حظر األسلحة الكيميائية شارك أحد علماء المعهد في تأليفها في الفترة بين .

( في كل منشور من المنشورات هو  GosNIIOKhTممثل المعهد القومي لألبحاث العلمية في مجال الكيمياء العضوية واألحياء )

( روبايلو  ليونيدوفيتش  فالنتين  لعضوية Валентин Леонидович Рубайлоالعالم  نتيجة  التعاون  عمليات  كانت  وقد   .)

واألحياء العضوية  الكيمياء  مجال  في  العلمية  لألبحاث  القومي  التابعة GosNIIOKhT)  المعهد  العلمية  االستشارية  الهيئة  في   )

والت العلوم  مجاالت  في  نصائح  تقدم  فرعية  جهة  وهي  الكيميائية،  األسلحة  حظر  في لمؤسسة  األعضاء  الدول  إلى  كنولوجيا 

 دولة  في ست قارات إلى قائمة مؤلفي تلك المؤلفات.   31المعاهدة. وقد تم تضمين ممثلين من 

 

واألحياء العضوية  الكيمياء  مجال  في  العلمية  لألبحاث  القومي  المعهد  االستشارية GosNIIOKhT)  تضفي عضوية  الهيئة  في   )

التابعة لمؤسسة حظر   الدولي. كما أن العلمية  لها وجودها على الصعيد  الشرعية عليه كمؤسسة بحثية  الكيميائية بعض  األسلحة 

المعارف  مشاركة  في  علم  دون  واألكاديمية  البحثية  الجهات  مشاركة  يسبب  قد  المؤلفات  وتلك  الهيئة  من  كل   في  المعهد  إدراج 

العلم لألبحاث  القومي  للمعهد  التابعين  الباحثين  مع  واألحياءوالتقنيات  العضوية  الكيمياء  مجال  في  بدون GosNIIOKhT)   ية   )

 التحقق من ذلك بشكل صحيح. 

 

الطبي لإلصابات  بالعالج  فيها كمؤلف مشارك، يختص مؤلفان بشكل مباشر  تم إدراج روبايلو  التي  الخمسة  المؤلفات  بين  ومن 

إرشادات حول الطرق البحثية المتعلقة بتحديد أمثلة التي تنشأ من التعرض لغازات األعصاب. وهناك منشور آخر يقدم نصائح و

 لهجمات غازات األعصاب. يرجى االطالع على قائمة الموضوعات كاملة أدناه:

 

الجزء   • الكيميائية:  األسلحة  لمؤسسة حظر  التابعة  العلمية  االستشارية  الهيئة  تقدمها  والحماية  المساعدة  بشأن  الطبية وعالج    1نصائح  الرعاية  حول 

 (2019)مارس بات بسبب غازات األعصاب اإلصا

الجزء   • الكيميائية:  األسلحة  حظر  لمؤسسة  التابعة  العلمية  االستشارية  الهيئة  تقدمها  والحماية  المساعدة  بشأن  التأثيرات    2نصائح  من  الوقاية  حول 

الطب  اإلجراءات  وتحديد  عالجها،  وكيفية  ومتكرر  وممتد  حاد  بشكل  األعصاب  لغازات  للتعرض  التأثيرات  الصحية  تقليل  يمكنها  التي  المضادة  ية 

 (2019)فبراير الصحية لغازات األعصاب على المدى الطويل أو الحد منها  

األ • حظر  بمعاهدة  المتعلقة  الشغب  مقاومة  مواد  حول  الكيميائية  األسلحة  حظر  لمؤسسة  التابعة  العلمية  االستشارية  الهيئة  من  مقدمة  سلحة  نصائح 

 ( 2018)ديسمبر الكيميائية 

التي  • الفراغية  والمتشكالت  الكيميائية  المواد  الكيميائية حول  األسلحة  لمؤسسة حظر  التابعة  العلمية  االستشارية  الهيئة  من  مقدمة  توسيمها    نصائح  تم 

 (2018)سبتمبر بالنظائر المشعة والمتعلقة بمعاهدة حظر األسلحة الكيميائية  

لزيادة القدرات نصائح حول استقرار عينات األسلحة الكيميائية وتخزينها مقدمة من الهيئة االستشارية العلمية التابعة لمؤسسة حظر األسلحة الكيميائية   •

 (2018)أبريل البحثية في مختلف أنحاء العالم 


