
 

 

 للمشورة العلميةالهيئة الفرعية 
 والتقنية والتكنولوجية

 االجتماع الرابع والعشرون
 ا  وموعد انعقاد االجتماع الحق ُيحدد مكان

 *من جدول األعمال المؤقت 4البند 

 ا التركيبيةالبيولوجي

 مذكرة من األمينة التنفيذية
 معلومات أساسية -أوال

 ُأقربشأن البيولوجيا التركيبية، الذي  01/01، المقرر 8102اعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه الرابع عشر في عام  -1
مقابل  يولوجيا التركيبيةلبمحتملة لمنافع محتملة وتأثيرات ضارة ، مع هي مسألة سريعة التطور وشاملة فيه بأن البيولوجيا التركيبية

منتظم بشكل و نطاق واسع ال يمسح أفق إجراء هناك حاجة إلىأن على  المؤتمر التفاقية التنوع البيولوجي. ووافقاألهداف الثالثة 
بيولوجيا لوتقييم ألحدث التطورات التكنولوجية الستعراض المعلومات الجديدة المتعلقة باآلثار اإليجابية والسلبية المحتملة ل ورصد

اسم بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقمقابل األهداف الثالثة لالتفاقية وأهداف  التركيبية
 المنافع.

 صبخصو األطراف والحكومات األخرى، مع مراعاة أوجه عدم اليقين الحالية  ،وباإلضافة إلى ذلك، دعا مؤتمر األطراف -2
 األطراف والحكومات األخرى ويدعو أيضاوفقا ألهداف االتفاقية،  1،تحوطي، إلى تطبيق نهج المحورة هندسيامحركات الجينات 

 إلطالقاتل في البيئة، بما في ذلك الكائنات التي تحتوي على محركات الجينات المحورة هندسياإدخال  إلى عدم النظر إال في
 :عندماالتجريبية وأغراض البحث والتطوير، 

 تقييمات سليمة علميا للمخاطر على أساس كل حالة على حدة؛ يكون قد تم إجراء )أ(
 تكون هناك تدابير إلدارة المخاطر لتجنب أو تقليل إلى أدنى حد اآلثار السلبية المحتملة، حسب االقتضاء؛ )ب(
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م  ن علعالموافقة الحرة والمسووبقة عن علم  أو  الموافقة المسووبقة يتم التماس أو الحصووول، حسووب االقتضوواء،   )ج(
المحتمل أن تتأثر، حيثما ينطبق وفقا للظروف والتشوووووووووريعات  للشوووووووووعوب األصووووووووولية والمجتمعات المحلية2 أو  القبول والمشووووووووواركة 

 الوطنية؛

ديدة والناشئة تحديد القضايا الجلاعترف مؤتمر األطراف بالحاجة إلى إجراء تحليل للبيولوجيا التركيبية مقابل معايير و  -3
من المقرر  01، والفقرة 08/81المقرر  من 8الفقرة  التحليل المطلوب في استكمال ، من أجل1/81من المقرر  08في الفقرة 

المنتدى اإللكتروني المفتوح العضوية بشأن البيولوجيا التركيبية وفريق الخبراء التقنيين المخصص  تمديد. وقرر المؤتمر 01/01
حكومات األخرى األطراف وال امرفق المقرر. كما دع الواردة فيختصاصات وفقا  لال ة متجددةعضويبالمعني بالبيولوجيا التركيبية 

همة في بالمعلومات ذات الصلة للمسا ةالتنفيذي ةوالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى تزويد األمين
 عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص.

 العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظر في عمل وعالوة على ذلك، طلب مؤتمر األطراف إلى الهيئة الفرعية للمشورة -4
 3ةالتنفيذي ةاألمينته أجر الحظ التحليل األولي الذي توفريق الخبراء التقنيين المخصص؛ أن المنتدى اإللكتروني المفتوح العضوية 

يا التركيبية لعالقة بين البيولوجبشأن امن فريق الخبراء التقني المخصص الواردة نظر في المزيد من التحليالت والمشورة توأن 
 ؛ وتقديم توصية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر.1/81والمعايير المنصوص عليها في المقرر 

، رهنا بتوافر الموارد، االضطالع بعدد من األنشطة المتعلقة 01/01أيضا في المقرر  ةالتنفيذي ةُطلب إلى األمينو  -5
كائنات ومكونات عن  كشفالبالتعاون وبناء القدرات وتحديث السلسلة التقنية بشأن البيولوجيا التركيبية وتقاسم الخبرات بشأن 

 .رصدهاو  هويتها وتحديد التركيبيةومنتجات البيولوجيا 

، نظرت الهيئة الفرعية، في اجتماعها الثالث والعشرين، المنعقد في 01/01إلى هذه العناصر من المقرر باإلضافة و  -6
 منها بالبيولوجيا التركيبية. مقترحان، في مقترحات بشأن القضايا الجديدة والناشئة، يتعلق 8101 /تشرين الثانينوفمبر

وني والمناقشات في المنتدى اإللكتر  تقارير المعلوماتيات عامة عن عمل نظرةالقسم الثاني من هذه الوثيقة  ويرد في -7
بينما يلخص القسم  ،الحالية بين الدورات ماواجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية خالل فترة 

. ويتناول القسم الرابع 01/01 مقررالفي  ةالتنفيذي ةالثالث األنشطة المضطلع بها استجابة للطلبات األخرى الموجهة إلى األمين
ية للمشورة يقدم القسم الرابع مشروع توصية لتنظر فيه الهيئة الفرعكما قضية االستعراض مقابل معايير القضايا الجديدة والناشئة، 

 العلمية والتقنية والتكنولوجية.

واجتماع فريق الخبراء التقنيين المعني اإللكتروني والمنتدى تقارير المعلومات  ةنظرة عامة على عملي ثانيًا.
 بالبيولوجيا التركيبية

بالدعوة )أ(  ةالتنفيذي ةاألمين ، قامتأعاله 1و 1على النحو الموجز في الفقرتين  01/01باإلضافة إلى عناصر المقرر  -8
محددة في  حول موضوعاتتحت إشرافها  إلكترونيةمعلومات عن البيولوجيا التركيبية؛ )ب( عقد مناقشات ال تقارير إلى تقديم

لتقنيين المخصص. لوجه لفريق الخبراء ا المفتوح العضوية؛ )ج( عقد اجتماع وجها   اإللكتروني من خالل المنتدى البيولوجيا التركيبية
 أدناه. الواردة يتم توفير المزيد من التفاصيل حول كل خطوة من هذه الخطوات في األقسام الفرعيةوس
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 البيولوجيا التركيبيةتقارير المعلومات بشأن  ألف.

، األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات 01/01من المقرر  01في الفقرة  ،دعا مؤتمر األطراف -9
شأن بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة بالفقرات )أ( إلى )د( ب ةالتنفيذي ةاألمينُتزود المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى أن 

 ةالتنفيذي ةألمينا تاستجابة لما سبق، أصدر و فريق الخبراء التقنيين المخصص على النحو الوارد في مرفق المقرر. اختصاصات 
 .8102 /كانون األولديسمبر 01، بتاريخ 011-8102 رقم اإلخطار

 ، وهي:دعا اإلخطار إلى تقديم معلومات حول أربعة مواضيعو  -11

، من أجل المسوووووووووووووواهمة في 1/81المقرر  من 08الفقرة  في الواردةالعالقة بين البيولوجيا التركيبية والمعايير  (أ)
 ةلوثيقفي ا ةالتنفيذي ةاألمين تهالتحليل األولي الذي أعدباالستناد إلى ، 08/81المقرر  من 8الفقرة  استكمال التقييم المطلوب في

SBSTTA/22/INF/17؛ 

قنيين فريق الخبراء التمنووذ االجتموواع األخير لوووووووووووووووووووووووووووووالبيولوجيووا التركيبيووة التطورات التكنولوجيووة الجووديوودة في   (ب)
المتعلقة في التطبيقات الملموسوووووة ، بما في ذلك النظر، من بين أمور أخرى، 8101 /كانون األول عامفي ديسووووومبرالمخصوووووص 

وعلى نحو  قواسووووووع النطا بشووووووكلمسووووووح أفقي إلجراء من أجل دعم عملية ، إذا كانت تتعلق بالبيولوجيا التركيبية بتعديل الجينات
 منتظم؛

 ياتاألدبتحليل المعلومات، بما في ذلك على سوووووووبيل المثال ال الحصووووووور، الحالة الراهنة للمعارف عن طريق  (ج)
حة اإلنسووووان اآلثار على صوووواآلثار البيئية اإليجابية والسوووولبية المحتملة، مع مراعاة المتعلقة بالمنشووووورة التي اسووووتعرضووووها النظراء، 

 وخاصووووووة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي للشووووووعوب األصوووووولية والمجتمعات المحلية،الثقافية واالجتماعية االقتصووووووادية، واآلثار 
على كائنات تحتوي  التطبيقات التي تنطوي بما في ذلك، القريب المسووووووووووووووتقبلوالمنتظرة في لتطبيقات البيولوجيا التركيبية الحالية 

 ؛، مع مراعاة السمات واألنواع المحتمل إطالقها وديناميات نشرهامحركات الجينات المحورة هندسياعلى 

 لتي قد تندرجامن خالل التطورات الحديثة في البيولوجيا التركيبية اآلن  الكائنات الحية التي تم تطويرها حتى (د)
 خارج تعريف الكائنات الحية المحورة حسب بروتوكول قرطاجنة؛

 منللمعلومات يرا  تقر  01 ُقدم، تقارير المعلومات التي ُقدمت. ومن بين تقريرا  للمعلومات 82تلقت األمانة ما مجموعه و  -11
الموقع  األصلية على اإلنترنت على وتُتاح تقارير المعلوماتمن المنظمات.  01، واألطرافواحد من غير و األطراف،  جانب

 ./https://bch.cbd.int/synbio/submissionsالتالي: 

يين فريق الخبراء التقن التي ُيجريها مداوالتالتحتوي على تجميع للتقارير المقدمة لدعم  4وثيقة معلوماتوُأصدرت  -12
 المخصص والهيئة الفرعية.

 التركيبيةالمنتدى اإللكتروني المفتوح العضوية بشأن البيولوجيا  باء.

ة لدعم المفتوح العضوية بشأن البيولوجيا التركيبي اإللكتروني المنتدى تمديدكما هو موضح أعاله، قرر مؤتمر األطراف  -13
 عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص.

األطراف  ةالتنفيذي ةاألمين ت، دع8102 /كانون األولديسمبر 01المؤرخ  011-8102 رقم بموجب اإلخطارو  -14
والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى ترشيح خبراء للمشاركة في المنتدى 
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 811مشارك في المنتدى:  111ذلك، تم تسجيل ما مجموعه واستجابة ل. البيولوجيا التركيبيةاإللكتروني المفتوح العضوية بشأن 
 من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. 00من المنظمات و 051ومات األخرى ومن الحك 1 نحومن األطراف و 

. وأدارت 8101 /آذارمارس 10إلى  1المفتوح العضوية في الفترة من اإللكتروني ُعقدت المناقشات في المنتدى و  -15
 المناقشات السيدة ماريا دي لورديس توريس )إكوادور( والسيد كاسبر لينيستاد )النرويج(.

 سبعة مواضيع للمناقشة في إطار المنتدى، على النحو التالي: وُحددت -16

: التطورات التكنولوجيووة الجووديوودة في البيولوجيووا التركيبيووة منووذ االجتموواع األخير لفريق الخبراء 0الموضوووووووووووووووع  (أ)
 التقنيين المخصص؛

ا في الفقرة شووار إليهالمنتظم، ورصوود وتقييم التطورات الم األفقي : توصوويات لخيارات تنفيذ المسووح8الموضوووع  (ب)
 ؛01/01من المقرر  1

: اسوووتعراض الحالة الراهنة للمعرفة بشوووأن التأثيرات البيئية اإليجابية والسووولبية المحتملة للتطبيقات 1الموضووووع  (ج)
ات لى محركات الجينالكائنات التي تحتوي عالحالية والمسوووووووتقبلية للبيولوجيا التركيبية، بما في ذلك تلك التطبيقات التي تتضووووووومن 

 ؛المحورة هندسيا

طوير المراحل األولى من البحث والتتمر بالتي التركيبية : اآلثار المحتملة لتطبيقات البيولوجيا 1الموضووووووووووووع  (د)
 األهداف الثالثة لالتفاقية؛ بشأن

من خالل تطورات جديدة تم تطورها حتى الوقت الحالي : النظر فيما إذا كانت أي كائنات حية 5الموضوووووووع  (ه)
 خارج تعريف الكائنات الحية المحورة وفقا  لبروتوكول قرطاجنة؛ تندرجالتي التركيبية البيولوجيا في 

 هويتها وتحديد التركيبيةكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا عن كشف ال: تقاسم الخبرات بشأن 1الموضوع  (و)
  ؛رصدهاو 

 .1/81الواردة في المقرر : العالقة بين البيولوجيا التركيبية والمعايير 1الموضوع  (ز)

مداخلة. ومن  112وكان هناك مداخالت بلغ عددها في المناقشات،  بصورة نشطةمشاركين  011ما مجموعه  وشارك -17
المنظمات، ق بل من مداخلة  010غير األطراف، و ق بل تدخالت من 5بل األطراف، ومن ق   مداخلة 022أُجري نحو هذا المجموع، 

 .ممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ق بل من 1و

ريق الخبراء لدعم مداوالت فاإللكتروني في المنتدى  التي ُأجريت ملخص لآلراء التي تم تبادلها من خالل المناقشات وُأعد -18
 اإللكترونيةالمداخالت ، يوصى بالرجوع إلى اآلراءلجميع سرد كامل  للحصول علىو   5التقنيين المخصص والهيئة الفرعية.

 .)ended/discussion/-https://bch.cbd.int/synbio/open( األصلية

 فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبيةاجتماع  جيم.

عضوية فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا  تمديدأعاله، قرر مؤتمر األطراف على النحو الموصوف  -19
التركيبية بعضوية متجددة، مع مراعاة أمور من بينها العمل بشأن تقييم المخاطر بموجب بروتوكول قرطاجنة. وبناء على ذلك، 

ف والحكومات األخرى والشعوب األطرا ةالتنفيذي ةاألمين تدع، 8101 /شباطفبراير 81المؤرخ  181-8101 رقم بموجب اإلخطار
م اختيار الخبراء تو األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى ترشيح خبراء إلى فريق الخبراء التقنيين المخصص. 

بشأن إجراء  01/11، المرفق الثالث( ومن خالل تطبيق المقرر 2/01للهيئة الفرعية )أنظر المقرر  ةالموحدلطريقة العمل وفقا  
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ريق ف توازن بين الخبراء الجدد والخبراء منإيجاد  الحاجة إلى مراعاةفي أفرقة الخبراء وكذلك تها أو إدار تجنب تضارب المصالح 
 .2017 لعام الخبراء التقنيين المخصص

-8101 قمر  بعد التشاور مع مكتب الهيئة الفرعية، في اإلخطار ،الخبراء التقنيين المخصصفريق  تشكيلعن  وُأعلن -21
 .8101 /نيسانأبريل 5المؤرخ  111

قد اجتماع لفريق الخبراء التقنيين المخصص في مكاتب األمانة من االتحاد األوروبي، عُ  المقدم بفضل الدعم الماليو  -21
 .8101 /حزيرانهيوني 1إلى  1من في الفترة في مونتلاير 

ا فيماختصاصات فريق الخبراء التقنيين المخصص  تتمثل، 01/01في مرفق المقرر وعلى النحو المنصوص عليه  -22
 :يلي

من المقرر  08المنصوووووووووص عليها في الفقرة تقديم مشووووووووورة بشووووووووأن العالقة بين البيولوجيا التركيبية والمعايير  )أ(
، باالسوووووتناد إلى التحليل األولي الذي 08/81من المقرر  8المطلوب في الفقرة ، من أجل المسووووواهمة في اسوووووتكمال التقييم 1/81

 ؛CBD/SBSTTA/22/INF/17في الوثيقة  ةالتنفيذي ةه األمينتأعد
لفريق الخبراء  6البيولوجيوووا التركيبيوووة منوووذ االجتمووواع األخير مجوووالالجوووديووودة في  التكنولوجيوووة قييم التطوراتت )ب(

ت تتعلق إذا كان المتعلقة بتعديل الجينات، في التطبيقات الملموسووة ذلك النظر، من بين أمور أخرىبما في  ،التقنيين المخصووص
 ؛منتظموبشكل نطاق واسع المسح أفقي إلجراء من أجل دعم عملية ، بالبيولوجيا التركيبية

عن طريق تحليل المعلومات، بما في ذلك على سوووووووووووبيل المثال ال  للمعارفاسوووووووووووتعراض للحالة الراهنة  جراءإ (ج)
ع مراعاة اآلثار على ، ماآلثار البيئية اإليجابية والسوولبية المحتملةالمتعلقة بالنظراء،  التي اسووتعرضووهاالمنشووورة  األدبياتالحصوور 

ية لتنوع البيولوجي للشووووووووعوب األصوووووووولصووووووووحة اإلنسووووووووان واآلثار الثقافية واالجتماعية واالقتصووووووووادية، وخاصووووووووة فيما يتعلق بقيمة ا
تطبيقات التي تنطوي بما في ذلك ال، القريب المسوووووووووووتقبلوالمنتظرة في لتطبيقات البيولوجيا التركيبية الحالية  والمجتمعات المحلية،

 ؛رهاشوووو، مع مراعاة السوووومات واألنواع المحتمل إطالقها وديناميات نمحركات الجينات المحورة هندسووووياعلى كائنات تحتوي على 
 وكذلك الحاجة إلى تجنب االزدواجية مع العمل المتعلق بتقييم المخاطر بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

النظر فيما إذا كان أي كائن حي مطور حتى اآلن من خالل التطورات الحديثة في البيولوجيا التركيبية يقع  (د)
 بروتوكول قرطاجنة؛خارج تعريف الكائنات الحية المحورة حسب 

إعداد تقرير اسووووووووووووووتشوووووووووووووورافي عن تطبيقات البيولوجيا التركيبية في المراحل المبكرة من البحث والتطوير مقابل  )ه(
المنشووووورة  اتاألدبي ،الحصوووور الاألهداف الثالثة لالتفاقية، عن طريق تجميع وتحليل المعلومات، بما في ذلك على سووووبيل المثال 

 التي استعرضها النظراء؛
 01/01من المقرر  1المشووووووووار إليها في الفقرة لتطورات لالمسووووووووح األفقي المنتظم التوصووووووووية بخيارات إلجراء  و()

 ؛ورصدها وتقييمها
عقد في اجتماع يُ  إعداد تقرير عن نتائج أعماله لتنظر فيه الهيئة الفرعية للمشووورة العلمية والتقنية والتكنولوجية )ز(

 األطراف.قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر 

                                                      
  .2117الذي عقد في ديسمبر/كانون األول فريق الخبراء التقنيين المخصص إلى اجتماع  هذا يشير6 
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. إللكترونيا من التقديمات والمناقشات في المنتدى الواردة المعلوماتاستنادا  إلى فريق الخبراء التقنيين المخصص عمل و  -23
وباإلضافة إلى ذلك، أعدت األمانة وثيقة إعالمية تحتوي على مجموعة من المراجع الببليوغرافية لدعم مداوالت فريق الخبراء 

  7نسخة محدثة من هذه الوثيقة لهذا االجتماع. وُأصدرتالتقنيين المخصص. 

بأن مصطلح  8105الفهم المشترك من اجتماعه لعام باالعتماد على  ا  عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص أيضو  -24
يشير مصطلح و  ،(حمض نووي  مكونات  يشير إلى األجزاء المستخدمة في عملية البيولوجيا التركيبية )على سبيل المثال، جزيء

عملية البيولوجيا التركيبية )على سبيل المثال، مادة كيميائية(، واعتبار كل من  المكونات  الناجم عن  المنتجات  إلى الناتج 
و المنتجات  ككيانات غير حية. وباإلضافة إلى ذلك، عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص على أساس التعريف التشغيلي 

لغرض تسهيل  بداية، واعتبره مفيدا  كنقطة 01/01من المقرر  1به مؤتمر األطراف في الفقرة  أقرالذي  8يةللبيولوجيا التركيب
 االتفاقية وبروتوكوالتها. في إطارالمداوالت العلمية والتقنية 

التقرير  تاحيُ و  وترد نتائج مداوالت فريق الخبراء التقنيين المخصص استجابة الختصاصاته في المرفق األول لهذه الوثيقة. -25
 .)CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/3(لالطالع، على الموقع التالي الكامل لوفريق الخبراء التقنيين المخصص 

 إجراءبقد ترغب الهيئة الفرعية في الترحيب بنتائج فريق الخبراء التقنيين المخصص، وتمشيا  مع هذه النتائج، توصي و  -26
ويرد مشروع توصية  .البيولوجيا التركيبية، ورصد وتقييم أحدث التطورات التكنولوجية في منتظمالنطاق وبشكل  واسع يمسح أفق

 في القسم الخامس. لهذا الغرض 

 41/41 المقررفي إلى األمينة التنفيذية الواردة طلبات أخرى  ثالثًا.

د . وير ةالتنفيذي ةإلى األمين التي ُقدمت عددا من الطلبات األخرى 01/01أعاله، تضمن المقرر  5الفقرة حسبما ورد في  -27
 جراءات المتعلقة بهذه الطلبات.عن اإل أدناه موجز

لتنظر فيها الهيئة الفرعية استنادا  إلى  9تحديث السلسلة التقنية بشأن البيولوجيا التركيبية ةالتنفيذي ةوقد ُطلب إلى األمين -28
وبدعم مالي من حكومتي النمسا وهولندا، بدأت األمانة . استعراض النظراء للمعلومات العلمية والمعلومات األخرى ذات الصلة

بالتعاون مع المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.  8101 /تشرين الثانيعملية تحديث السلسلة التقنية في نوفمبر
سيتم إصدار وثيقة و قبل االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية. النظراء الستعراض  التقنيةوستتاح المسودة األولى للسلسلة 

 كيبية.البيولوجيا التر بشأن إعالمية تحتوي على معلومات عن تحديث السلسلة التقنية 

التعاون  لمواصلة للسعياضطلعت األمانة بأنشطة تعاونية بشأن القضايا المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية، عقب الطلب و  -29
مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى، بما في ذلك المؤسسات األكاديمية والبحثية، من جميع المناطق، بشأن القضايا 

نشور من قبل م واستعراضبية. وشمل ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك توفير مدخالت المتعلقة بالبيولوجيا التركي
وتقييم االتحاد الدولي  10،الناشئة البيئية القضايا  8102/8101 أحدث التطورات في عاميتقرير  برنامج األمم المتحدة للبيئة،  

11البيولوجي.وحفظ التنوع  البيولوجيا التركيبيةلحفظ الطبيعة بشأن 
أيضا تبادل المعلومات كعضو في لجنة  األنشطة وقد تضمنت 

                                                      
  CBD/SBSTTA/24/INF/6 بشأن البيولوجيا التركيبيةقائمة المراجع 7 

8
تيسير وتسريع فهم وتصميم، والتكنولوجيا والهندسة لهي مزيد من التطوير وُبعٌد جديُد للتكنولوجيا الحيوية الحديثة التي تجمع بين العلم البيولوجيا التركيبية   

عادة تصميم، وتصنيع و/أو تعديل المواد الوراثية، والكائنات الحية والنظم البيولوجية .  وا 

.dfen.p-82-ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbd 
9

 

.https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27544/Frontiers1819_ch1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
10

 

 
11
 https://portals.iucn.org/library/node/48408‘‘ للحفاظ على البيئةالحدود الجينية ’’ 

https://www.cbd.int/doc/c/b2bb/cf58/b09729bb00be6abf72325a1a/synbio-ahteg-2019-01-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/b006/4abe/2f4e0cdaca9f3884c9b92607/sbstta-24-inf-06-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-82-en.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27544/Frontiers1819_ch1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://portals.iucn.org/library/node/48408
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بتنسيق من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  12األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بأخالقيات علم األحياء
 )اليونسكو(.

ات تيسير وتعزيز ودعم بناء القدر وسائل لستكشف تأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين 01/01)هو( من المقرر  01طلبت الفقرة و  -31
وتقاسم المعارف فيما يتعلق بالبيولوجيا التركيبية، مع مراعاة احتياجات األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما في 

لغات لما أمكن، بالوكلألمم المتحدة،  باللغات الرسمية يةمواد التدريبالذلك من خالل التمويل الالزم، والتصميم المشترك للمعلومات و 
لوجيا وغير ازدواجي بشأن القضايا المتعلقة بالبيو  وتكميليتمشيا مع هذا الطلب، وبالنظر إلى الحاجة إلى نهج منسق و . المحلية

نة موضوعات ، أدرجت األما01/01من المقرر  1التركيبية بموجب االتفاقية وبروتوكوالتها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
التي أجريت  13تقييم المخاطر بشأنفي نشاط بناء القدرات  التي تحتوي على محركات الجينات المحورة هندسيا تتعلق بالكائنات

 .الحالية بين الدوراتما خالل فترة 

الكائنات  عن كشفلالتعاون وعقد المناقشات، بما في ذلك من خالل شبكة المختبرات ل ةالتنفيذي ةُطلب إلى األمينو  -31
 هويتها وتحديد ةالتركيبيكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا عن كشف اللتقاسم الخبرات بشأن  هويتها،وتحديد  الحية المحورة

ل اإلخطار من خالدعت األمانة و ، ولمواصلة دعوة المختبرات، بما في ذلك المختبرات التحليلية، لالنضمام إلى الشبكة. رصدهاو 
عالوة على ذلك، استضافت األمانة، من و ، إلى ترشيح خبراء لشبكة المختبرات. 8101 /آبأغسطس 1المؤرخ  111-8101رقم 

/تشرين أكتوبر 82في الفترة من  14عبر اإلنترنت لشبكة المختبرات منظمة خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، مناقشات
كائنات ومكونات ومنتجات عن كشف المنت موضوع  تبادل الخبرات بشأن ، والتي تض8101 /تشرين الثانينوفمبر 00إلى  األول

يهدف هذا الموضوع إلى السماح للمشاركين بتبادل المعلومات حول )أ( األدوات و  . رصدهاو  هويتها وتحديد التركيبيةالبيولوجيا 
وتحديد ؛ )ب( أدوات الكشف رصدهاو  هويتها وتحديد التركيبيةكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا عن للكشف  ا  المتاحة حالي

؛ )ج( ما لتركيبيةاكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا بسبب الحداثة التي قد تقدمها بعض  الزمةوالرصد التي قد تكون  الهوية
لتي تحدث بشكل طبيعي أو اإذا كان يمكن استخدام التقنيات التحليلية الحالية للتمييز بين منتجات البيولوجيا التركيبية ونظيراتها 

ها عبر اإلنترنت كجزء من الوثيقة المتعلقة بالكشف وتحديد الهوية التي ستعدالمنظمة  المركبة كيميائيا . وسيقدم موجز المناقشات
 األمانة لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة.

 ا التركيبية.بمواصلة التعاون بشأن القضايا المتعلقة بالبيولوجي ةالتنفيذي ةتوصي األمين قد ترغب الهيئة الفرعية في أنو  -32

 اعتبارات القضايا الجديدة والناشئة والمعايير المرتبطة بها رابعًا.

 /نيسانأبريل 1المؤرخ  110-8101 رقم ، في اإلخطارةالتنفيذي ةاألمين ت، دع1/81وفقا لإلجراء الوارد في المقرر  -33
، إلى تقديم مقترحات بشأن القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتقاسم العادل 8101

لمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، للنظر فيها في االجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية، الذي عقد في لوالمنصف 
نه يجب أفي أحد تقارير المعلومات رح . واقتُ للمعلومات . واستجابة لذلك، تم تلقي ثمانية تقارير8101 اني/تشرين الثنوفمبر

آخر أن قرير معلومات ت كمسألة جديدة وناشئة لبرامج العمل المستقبلية بموجب االتفاقية، بينما اقترح التركيبيةتصنيف البيولوجيا 
اع استخدام األحماض النووية والبروتينات في الهواء الطلق لتغيير السمات والجينات أو األنو  -للبيولوجيا التركيبية  ا  محدد ا  تطبيق

م عتبر قضية جديدة وناشئة. تي -األخرى من المواد الجينية، التي قد تشكل مخاطر على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان 
 .CBD/SBSTTA/23/8 الوثيقة هذه تلخيص التقديمات في

                                                      
  technology/UNIACB-and-science-https://en.unesco.org/themes/ethics انظر الموقع التالي:12 

01-2019-CB-RARM-https://www.cbd.int/meetings/CP
 13

 

 http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_detection/2019discussions.shtml 
14

 

https://www.cbd.int/doc/c/f953/73af/c888a143932820e7ebccf129/sbstta-23-08-ar.pdf
https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/UNIACB
https://www.cbd.int/meetings/CP-RARM-CB-2019-01
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_detection/2019discussions.shtml
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، قررت الهيئة الفرعية أن ترجئ إلى 81/1 -الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من خالل توصيةو  -34
، ناشئةو البيولوجيا التركيبية يجب أن تصنف على أنها قضية جديدة الذي ُيفيد بأن  اجتماعها الرابع والعشرين النظر في الطلب

ج بشأن البيولوجيا التركيبية. وأوصت أيضا، ريثما تظهر نتائفريق الخبراء التقنيين المخصص ورة المقدمة من مع مراعاة المش
ضية جديدة ق االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية بشأن موضوع البيولوجيا التركيبية، بأن يقرر مؤتمر األطراف عدم إضافة

 .1/81عمال  باإلجراء المنصوص عليه في المقرر ، المقبلةفترة السنتين  جدول أعمال الهيئة الفرعية فيإلى وناشئة 

اختصاصاته، قدم فريق الخبراء التقنيين المخصص مشورة بشأن العالقة بين البيولوجيا لوب في وعلى النحو المط -35
. ويمكن 08/81المقرر  من 08الفقرة  التركيبية وكل معيار من المعايير لتحديد القضايا الجديدة والناشئة على النحو المبين في

 على نتائج هذه المناقشة في القسم السادس من المرفق األول. االطالع

وضع  التحدي المتمثل فيفريق الخبراء التقنيين المخصص في هذا الصدد، أدرك  التي أجراها كجزء من مناقشاتهو  -36
ص إلى تطبيق المعايير. وأشار فريق الخبراء التقنيين المخصوفهم المعايير، ونقص التوجيه حول كيفية ، سياقالالمعايير في 

مة وصياغة أسئلة تتعلق بمدى مالء ثمة، مثل البيولوجيا التركيبية، وكانت النطاق صعوبة تطبيق المعايير على موضوع واسع
15المعايير لتحديد القضايا الجديدة والناشئة.

  

يد القضايا المخصص بشأن العالقة بين البيولوجيا التركيبية ومعايير تحدفي ضوء نتائج مناقشات فريق الخبراء التقنيين و  -37
وكذلك المقترحات المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية التي تم ، 08/81المقرر  من 08الفقرة  الجديدة والناشئة على النحو المبين في

أن ما إذا كان أن تقدم توصية إلى مؤتمر األطراف بشالعشرين للهيئة الفرعية، ينبغي للهيئة الفرعية  االجتماع الثالث بحثها في
 قضية جديدة وناشئة أم ال. بمثابة التركيبيةينبغي اعتبار البيولوجيا 

في لمخصص فريق الخبراء التقنيين اواجهها ي يبالتحديات الت اإلقراراإلضافة إلى ذلك، قد ترغب الهيئة الفرعية في و  -38
رغب في توضع معايير القضايا الجديدة والناشئة في السياق، وفهم المعايير، ونقص التوجيه حول كيفية تطبيق المعايير. وقد 

التوصية بأن يدعو مؤتمر األطراف إلى تقديم اآلراء بشأن مقترحات لتحسين معايير تحديد القضايا الجديدة والناشئة وكيفية تطبيق 
، قد ترغب الهيئة الفرعية في أن 01/01)ب( من المقرر  02في الفقرة وعلى النحو المطلوب على ذلك، هذه المعايير. وعالوة 

  16.مقابل معايير تحديد القضايا الجديدة والناشئة ةالتنفيذي ةاألمين تهتحيط علما بالتحليل األولي الذي أجر 

 التوصيات المقترحة .خامسا

والتقنية والتكنولوجية في أن توصي مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر  قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية -39
 باعتماد مقرر على غرار ما يلي:

 إن مؤتمر األطراف،
النطاق وبشكل  واسعإجراء مسح أفقي هناك حاجة إلى أن  ، الذي اتفق فيه على14/19إلى المقرر  إذ يشير

لمحتملة االستعراض المعلومات الجديدة المتعلقة باآلثار اإليجابية ت التكنولوجية لتطوراحدث األمنتظم ورصد وتقييم 
للسالمة  نةوأهداف بروتوكول قرطاجللبيولوجيا التركيبية مقابل األهداف الثالثة لالتفاقية  المحتملة السلبيةاآلثار و 

 ؛األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

                                                      
15
  1رفق ممن ال 44انظر الفقرة  

16
 SBSTTA/22/INF/17  

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-23/sbstta-23-rec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-19-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/0bc5/ef82/a4da41e530a897de6abc3ca7/sbstta-22-inf-17-en.pdf
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ذ يرحب بنتائج اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية الذي عقد في مونتلاير،  وا 
 2119،17 ه/حزيرانيوني 7إلى  4من في الفترة كندا، 

 منتظم ورصد وتقييم أحدث التطورات التكنولوجية فيوبشكل نطاق واسع ال يمسح أفقجراء عملية إلإنشاء -0
 على النحو المبين في المرفق الثاني، القسم ألف؛البيولوجيا التركيبية 

ي مسح أفقجراء إ فريق الخبراء التقنيين متعدد التخصصات المعني بالبيولوجيا التركيبية لدعم عملية إنشاء -8
 م باء؛وفقا  لالختصاصات الواردة في المرفق الثاني، القسأحدث التطورات التكنولوجية ورصد وتقييم منتظم وبشكل نطاق واسع ال

أن االتجاهات في التطورات التكنولوجية الجديدة في البيولوجيا التركيبية التي حددها فريق الخبراء التقنيين  يقرر -1
 ؛لةالمقبوالرصد والتقييم لفترة السنتين  يلمسح األفقستوفر معلومات مفيدة ل 18التركيبيةالمخصص المعني بالبيولوجيا 

األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى أن  يدعو -1
 ؛قييموالرصد والت ياألفقالمسح  لتوفير معلومات مفيدة عنالمعلومات ذات الصلة باالتجاهات ب ةالتنفيذي ةاألمين ُتزود

 ، رهنا بتوافر الموارد:ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -5

 تقييمات التكنولوجيا لالتجاهات التي حددها فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيابإجراء تكليف ال (أ)
 التركيبية؛

 ؛القتضاءاعلى اإلنترنت لدعم عمل فريق الخبراء التقنيين متعدد التخصصات حسب  إلكترونية عقد مناقشات (ب)
أعاله وكذلك المعلومات المقدمة من خالل المناقشات المذكورة  4تجميع المعلومات المقدمة استجابة للفقرة  (ج)

 عبر اإلنترنت؛ اإللكترونية
عقد اجتماع واحد على األقل لفريق الخبراء التقنيين متعدد التخصصات للنظر في تقييمات التكنولوجيا وتجميع  (د)

ائنات أعاله، واستعراض المكونات والمنتجات والكالمذكورتين المعلومات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ج( 
أعاله والنظر في آثارها المحتملة على أهداف  3ها إلى الفقرة التي يجري تطويرها من خالل االتجاهات المشار إلي

 االتفاقية؛
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظر في نتائج عمل فريق الخبراء التقنيين  طلب إلىي -1

مر حسب االقتضاء، مؤتالمتعدد التخصصات وأن تقدم توصيات لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشر، و 
األطراف العمل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه الحادي عشر ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

 في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الخامس؛

مواصلة متابعة التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى، بما  ةالتنفيذي ةإلى األمين طلب أيضاي -1
 في ذلك المؤسسات األكاديمية والبحثية، بشأن القضايا المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية.

اع مقد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في أن توصي كل من مؤتمر األطراف العامل كاجتو  -41
لألطراف في بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا اإلحاطة علما بقرار مؤتمر 

 .األطراف بشأن هذه المسألة

  

                                                      
 17

 .انظر المرفق األول 

18
 .انظر المرفق األول 
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 المرفق األول
 ي الفترة منف نتائج اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية )مونتلاير، كندا،

 (9141 ه/حزيرانيوني 1-7
عض التداخل في ب ثمةاعترف فريق الخبراء التقنيين المخصص بأن العناصر المختلفة لواليته مترابطة وأنه قد يكون  -1

من جدول  1-3هذه العناصر. واعتبر أن التطورات التكنولوجية الجديدة )التي تم تناولها في إطار البند المتعلقة بالمناقشات 
بينما كانت تطبيقات البيولوجيا التركيبية في المراحل األولى من البحث والتطورات )التي  النطاق واسع ا  األعمال( كانت موضوع
في إطار عدد من البنود، وال سيما  التي أجريت أيضا أن المناقشات الفريق ( أكثر واقعية. والحظ2-3تم تناولها في إطار البند 

19 وتقييم ورصدمنتظم وبشكل نطاق واسع المسح أفقي إلجراء عملية ال، يمكن أن تفيد في النظر في 4-3، و2-3، و1-3 البنود

 .5-3التي يتم تناولها في إطار البند ت التكنولوجية لتطوراحدث األ
مفيدة لمداوالته. معلومات مهمة و  اوأقر فريق الخبراء التقنيين المخصص بأن تقديم المعلومات والمنتدى اإللكتروني قد وفر  -2

أو لتواصل ية لتقاليد شفهلديهم على سبيل المثال، ألولئك الذين  محدودا ،قد يكون اإللكتروني بأن المنتدى  ا  أيض أقر، بيد أنه
 .لغتهم األم ليست اللغة اإلنكليزية الذين

عن تقديره لتجميع المراجع الببليوغرافية  أيضا   أعرب فريق الخبراء التقنيين المخصصو  -3
(CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/INF/3 التي كانت بمثابة مصدر مفيد للمعلومات. ووافق على أنه سيكون من المفيد ،)

 إذا واصلت األمانة تحديث هذه الوثيقة مع نشر بحث جديد عن البيولوجيا التركيبية.
 البيولوجيا التركيبيةالتطورات التكنولوجية الجديدة في  أوال.

بيولوجيا حول التطورات التكنولوجية األخيرة في مجال ال التي ُأجريت المناقشاتفريق الخبراء التقنيين المخصص استذكر  -4
 ، وأشار إلى أن نتائج تلك المناقشة ال تزال ذات صلة.2117عام الذي ُعقد في  التركيبية خالل اجتماعه

مخصص أن التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن تجميعها في اتجاهات يمكن أن تفيد والحظ فريق الخبراء التقنيين ال -5
اف من االتجاهات على النحو التالي، مع االعتر  ا  عددالفريق  حددو . منتظم، ورصد وتقييم التطوراتاألفقي المسح الإجراء عملية 

 بأن هذه القائمة ليست شاملة:
 ؛جيا التركيبيةالبيولو زيادة االختبار الميداني للكائنات والمكونات والمنتجات المستمدة من التطورات الجديدة في  (أ)

 ؛الميدانالتي تعدل وراثيا الكائنات الحية مباشرة في تطوير التكنولوجيات زيادة  (ب)

التحول إلى تطوير البيولوجيا التركيبية لالستخدامات البيئية والحفظية والزراعية والصحية )ترد بعض األمثلة  (ج)
 أدناه(؛المذكورة  08في الفقرة 

هندسة التمثيل ، و ةالجديد الجيني تعديلال، بما في ذلك، على سبيل المثال، تقنيات التطور المتزايد لألساليب (د)
عادة ترميز الجينومات، واستخدام الذكاء االصطناعي/ التعلم اآللي إلعادة تصميم النظم البيولوجية؛ ،ا  الغذائي األكثر تعقيد  وا 

من  مزدوجةالالجزيئات استخدام التعديل العابر للكائنات، بما في ذلك، على سبيل المثال، من خالل استخدام  (ه)
 المعدلة وراثيا؛الجسيمات النانوية والفيروسات و  (الرنا) الريبوزيالحمض النووي 

                                                      
19
حدث ألنتظم ورصد وتقييم النطاق وبشكل مواسع إجراء مسح أفقي هناك حاجة إلى  ’’، وافق مؤتمر األطراف على أنه 14/19من المقرر  3في الفقرة  
ية مقابل األهداف الثالثة للبيولوجيا التركيب المحتملة السلبيةاآلثار و المحتملة الستعراض المعلومات الجديدة المتعلقة باآلثار اإليجابية ت التكنولوجية لتطوراا

 .لى هذه العمليةفي النص التالي لإلشارة إ ‘‘والرصد والتقييم يمسح األفقال’’ ة ُتستخدم عبار ‘‘. قرطاجنة وبروتوكول ناغويا؛ بروتوكولوأهداف لالتفاقية 
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 نية؛ديدة باستخدام النيوكليوتيدات واألحماض األمينية غير القانو بيولوجية تركيبية جالقدرة على إنتاج جزيئات  (و)

 .لبياناتفي تخزين ا استخدامها استخدام البيولوجيا التركيبية ألغراض غير بيولوجية، على سبيل المثال (ز)

االتجاهات المختلفة المشار إليها أعاله يمكن أن تكون في مراحل مختلفة  ولوحظ أن التطورات التكنولوجية المذكورة في -6
 .أكثر من غيرهافي بعض البلدان ُيحرز تقدم بشأنها من التقدم وقد 

خاوف بشأن م البيولوجيا التركيبية المحرز فيقد تثير الطبيعة ذات االستخدام المزدوج المحتمل لبعض أوجه التقدم و  -7
  20.يتعلق باألهداف الثالثة لالتفاقية األمن البيولوجي فيما

، بأهمية النظر يبيةالبيولوجيا التركعند تقييم التطورات التكنولوجية الجديدة في  ،أقر فريق الخبراء التقنيين المخصصو  -8
مكانية الوصول إليها.  ين أمور بقد تشكل هذه العوامل، من و في سرعة التطور واالنتشار الجغرافي وتوافر األدوات والخبرات وا 

 أخرى، تحديات للقدرة على إجراء تقييم المخاطر والقدرة على فهم النطاق الكامل للتأثيرات المحتملة.
لمراحل األولى من البحث والتطوير، في مقابل ثالثة التي تمر باتطبيقات البيولوجيا التركيبية  ثانيًا.

 أهداف لالتفاقية
والتطوير،  مراحل مختلفة من البحثتمر ب تطبيقات البيولوجيا التركيبيةأقر فريق الخبراء التقنيين المخصص بأن  -9

 .وبالتالي، ال ينبغي تعميم عالقتها بأهداف االتفاقية
، بأن تطبيقات 14/19من المقرر  5، في الفقرة قد أقر   وأشار فريق الخبراء التقنيين المخصص إلى أن مؤتمر األطراف -11

ييم درة بعض البلدان، وخاصة البلدان النامية التي قد تفتقر إلى القدرات الالزمة، لتقأمام قات شكل تحديقد تالبيولوجيا التركيبية 
ية قد يكون لهذه التطبيقات، على سبيل المثال،آثار ثقافية واجتماعو اآلثار المحتملة فيما يتعلق باألهداف الثالثة لالتفاقية. 

 بعيدة عن مكان االستخدام.الماكن األواقتصادية على منطقة جغرافية واسعة وفي 
ولوحظ أن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية يمكن أن يكون لها وجهات نظر مختلفة، وطرق مختلفة إلدراك  -11

العناصر  عدتُ التأثيرات المحتملة، وأن تتأثر بشكل مختلف بتطبيقات البيولوجيا التركيبية فيما يتعلق بأهداف االتفاقية، حيث 
عن المسبقة و  بالنسبة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. واسُتذكر أنه ينبغي البحث عن الموافقة الحرة يا  ح كيانا   الطبيعية

 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي يمكن أن تتأثر. علم
دراك ا ألوجه التشابه بين هذا الموضوع والمناقشةو  -12 لبيولوجيا التركيبية احول التطورات التكنولوجية الجديدة في  التي ُأجريت ا 

المحددة، والتي تم ية التركيبما يلي كأمثلة لتطبيقات البيولوجيا فريق الخبراء التقنيين المخصص )انظر القسم األول أعاله(، حدد 
صلة  (، التي قد تكون ذاتوالتطويرالبحث لمراحل األولى من البحث والتطوير )تمر بااختيارها بشكل أساسي من تلك التي 

 باألهداف الثالثة لالتفاقية:
 :والتي تعيش في البرالتطبيقات المعدة لالستخدام في البيئة في المجموعات المدارة  (أ)

بعضها  -البكتيريا المعدلة وراثيا المثبتة للنيتروجين وغيرها من البكتيريا/ الفيروسات المعدلة وراثيا للزراعة  (0)
 أو في التجارب الميدانية؛ على وشك

 -البيولوجي  التعدينو والتحلل البيولوجي  البيولوجيةالبكتيريا المعدلة وراثيا لتطبيقات بيئية مثل المعالجة  (8)
 ؛البحث والتطوير مراحل مختلفة من

الفئران ألغراض الحفظ، والسيطرة على األمراض  الذي ُيجرى علىالمعدل وراثيا نظام محرك الجينات  (1)
 ؛مرحلة البحث والتطوير المختبري المبكر -المنقولة بالنواقل واآلفات الزراعية، والبحوث الطبية 

                                                      

 .)CBD/SYNBIO/AHTEG/2017/1/3( 8101لعام  فريق الخبراء التقنيين المخصصمن تقرير  01الفقرة  ا  علىأيض اطلع20 

https://www.cbd.int/doc/c/aa10/9160/6c3fcedf265dbee686715016/synbio-ahteg-2017-01-03-en.pdf
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في عدد قليل من أنواع البعوض من أجل السيطرة المحتملة على وراثيا  ةالمعدلمحركات الجينات  (1)
رحلة م -القدرة على نقل المرض  تعطيلأو في األعداد  نهياراالاألمراض المنقولة بالنواقل إما من خالل 

 ؛البحث والتطوير المختبري

طوير ة البحث والتمرحل -( الُمبقع لآلفات الزراعية )جناح ذبابة الفاكهةوراثيا  ةالمعدلمحرك الجينات  (5)
 ؛المختبري

 -المعدلة وراثيا إلنتاج بروتين صناعي جديد لتحسين قابلية الهضم لألغذية واألعالف  البيضاءالذرة  (1)
 مرحلة التجارب الميدانية المبكرة؛

الحشرات للفيروسات المعدلة لتعديل المحاصيل )عوامل التغيير الجيني البيئية األفقية( للدفاع  نقل (1)
 ؛مرحلة البحث والتطوير المختبري المبكر -البيولوجي والزراعة 

لة ، على سبيل المثال قدرة الشعاب المرجانية المعدعلى التكيف الحيوانات البرية والنباتات قدرةتحسين  (2)
 ؛مرحلة البحث والتطوير المختبري المبكر - الضغوطوراثيا على تحمل 

مبيد ) تداخل الحمض النووي الريبوزيرش  ، على سبيل المثالتعديل عابر للنباتات الزراعية من خالل (1)
 ؛مرحلة البحث والتطوير المختبري -حيوي غير حي( 

منصات إنتاج البكتيريا الزرقاء )أي مصممة إلنتاج التمثيل الضوئي للوقود والمواد الكيميائية الدقيقة(  (01)
 .مرحلة البحث والتطوير المختبري -في المرافق البيئية المتضمنة 

 التطبيقات المعدة لالستخدام في المختبر: (ب)
 ؛مرحلة البحث المختبري المبكر - تطوير الخاليا األولية والحد األدنى من الخاليا للبحث األساسي (0)

بية معدلة تركيتطبيقات إلنتاج النيوكليوتيدات واألحماض األمينية غير األصلية داخل الخلية )مسارات  (8)
نتاج األدوية  وراثيا  ؛مرحلة البحث والتطوير المختبري المبكر -جديدة( للبحث األساسي وا 

( التركيبي النووي الغشاءاألدوية وتطبيقات اللقاحات ) لتقديم التركيبيةتطوير تجمعات شبيهة بالفيروسات  (1)
 ؛مرحلة البحث والتطوير المختبري المبكر -لصحة اإلنسان وربما صحة الحيوان 

معٍد منقرض من أجزاء الحمض النووي المركبة كيميائيا ، لغرض  خيولجدري مرض إعادة إنشاء فيروس  (1)
لفيروس معقد )اآلثار التخليق المتجدد مفهوم واضح على  هذا دليلو الجدري.  مرض إنشاء لقاح ضد

 الصحية، مخاوف األمن البيولوجي(؛

 التطبيقات ذات االستخدام المقصود في كل من البيئة والمختبر: (ج)

المعدلة وراثيا داخل الخلية، لالستخدام في البيئة في المقام األول ولكن أيضا  البيولوجيأنظمة االحتواء  (0)
 ؛البحث والتطوير مراحل مختلفة من -لمختبرية بعض التطبيقات ا

تي تقوم ( الذات الدرجة العالية من التشغيل اآللي مختبراتال)على سبيل المثال،  البيولوجية المصاهر (8)
في  ، والمنتجاتيوجد حاليا المصاهر البيولوجية –الميكروبات لمجموعة متنوعة من األغراض  بتصميم

 والتطوير وفي السوق؛مراحل مختلفة من البحث 

ر مرحلة البحث والتطوي -ضد سم الثعبان  ةالنباتات المعدلة وراثيا إلنتاج األجسام المضادة المؤتلف (1)
 .المختبري المبكر

خارج تعريف الكائنات الحية المعدلة حسب بروتوكول  تندرجالتي قد البيولوجيا التركيبية كائنات  ثالثًا.
 قرطاجنة

لبيولوجيا اأشار فريق الخبراء التقنيين المخصص إلى أن االعتبارات القانونية والتقنية تنبئ بالسؤال عما إذا كان كائن  -13
 وفق ا لبروتوكول قرطاجنة. ‘‘الكائن الحي المحور’’ضمن أو خارج تعريف  يندرجالتركيبية 
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الشعوب األصلية ’’حيث أشار إلى أن  2117استذكر فريق الخبراء التقنيين المخصص البيان الصادر عن تقريره لعام و  -14
 ‘‘.والمجتمعات المحلية تعتبر جميع مكونات الطبيعة األم ككيانات حية

 إللكترونيا من األمثلة التي تم تحديدها من خالل التقديمات والمنتدى ا  ناقش فريق الخبراء التقنيين المخصص عددو  -15
ثيقة الو  )انظر ‘‘الكائن الحي المحور’’خارج تعريف  تندرجالتي قد  البيولوجيا التركيبيةلكائنات 

CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/2 17، الفقرة.) 
 كائنات حية. األولية ليست والخالياالشبيهة بالفيروسات  اتمن هذه األمثلة، تم االعتراف بأن كل من تجمعات الجزيئيو  -16
جينوماتها دون استخدام األحماض النووية باستخدام  تعديلاختلفت اآلراء حول ما إذا كانت الكائنات الحية التي تم و  -17

، ستندرج تحت ZFN/TALEN/MNالكواشف البروتينية فقط التي تم إدخالها في الخلية، على سبيل المثال من خالل تطبيقات 
 ‘‘.الكائن الحي المحور’’تعريف 

 لمحورةاأنه من غير الواضح ما إذا كانت بعض الكائنات فريق الخبراء التقنيين المخصص ذلك، اعتبر  باإلضافة إلىو  -18
 .هأو خارج‘‘ الكائن الحي المحور’’ضمن تعريف  تندرجعابرة ال

الذي  2117في تقرير عام  وردتالمناقشة ذات الصلة التي فريق الخبراء التقنيين المخصص في ضوء ذلك، استذكر و  -19
 ا  اليمعظم الكائنات الحية التي تم تطويرها بالفعل أو قيد البحث والتطوير ح’’إلى أن فريق الخبراء التقنيين المخصص خلص فيه 

تحت  تندرج ،محركات الجينات المحورة هندسياتحتوي على  التيمن خالل تقنيات البيولوجيا التركيبية، بما في ذلك الكائنات 
ووافق فريق الخبراء التقنيين المخصص على أن هذا االستنتاج ال ‘‘. تعريف الكائنات الحية المحورة حسب بروتوكول قرطاجنة

 .يزال قائما  
ي هذا المجال، ف التي حدثت فريق الخبراء التقنيين المخصص أيضا أنه بالنظر إلى التطورات السريعةومع ذلك، الحظ  -21

 ‘‘الكائن الحي المحور’’تم تطويرها في المستقبل خارج تعريف سيكائنات البيولوجيا التخليقية التي  تندرجقد يكون من الممكن أن 
ذا نشأت مثل لبروتوكول. وفقا  ل  .التسليم بأن االلتزامات ذات الصلة في االتفاقية ستظل سارية جرىهذه الحالة، وا 
من بروتوكول قرطاجنة، نظر فريق الخبراء التقنيين المخصص  3في المادة  الواردة عند مناقشة استخدام المصطلحاتو  -21

التفسيرات التكنولوجية الجديدة اآلن لتفسيرات هذه التعاريف. ومع ذلك، لوحظ أن االتفاقية تحتوي على تعريف  رفضفي كيفية 
وكول قرطاجنة، في بروتالوارد ‘‘ األحيائية الحديثةلتكنولوجيا ا’’من تعريف  نطاقا   أوسع تعريف وهو ‘‘التكنولوجيا األحيائية’’

الكائنات الحية و  جميع األطراف في االتفاقية فيما يتعلق بالتكنولوجيا األحيائيةهناك التزامات تقع على عاتق  االعتراف بأن وجرى
 .التركيبية وأن مؤتمر األطراف قد اعتمد مقررات فيما يتعلق بكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا المحورة

بشأن  يازدواجووافق فريق الخبراء التقنيين المخصص على أنه سيكون من المهم اتباع نهج منسق ومتكامل وغير  -22
 القضايا المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية بموجب االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة.

 األدبياتتحليل، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الراهنة للمعارف عن طريق الحالة  رابعًا.
لتطبيقات لاآلثار البيئية اإليجابية والسلبية المحتملة المتعلقة بالمنشورة التي استعرضها النظراء، 

ة بما في ذلك تلك التطبيقات التي تشمل الكائنات الحي ،والمستقبلية للبيولوجيا التركيبيةالحالية 
اآلثار على صحة اإلنسان واآلثار مع مراعاة ، حركات الجينات المحورة هندسياالتي تحتوي على م

وخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي للشعوب األصلية الثقافية واالجتماعية االقتصادية، 
  والمجتمعات المحلية

ختصاصاته، بموجب النقطة )ج( من ابأداء واليته الضوء على التحديات المرتبطة فريق الخبراء التقنيين المخصص سلط  -23
 مهمة معقدة. يعد ارفمشيرا  إلى أن إجراء استعراض للحالة الراهنة للمع

https://www.cbd.int/doc/c/ce25/cb28/e5146103f15a131dd39103f0/synbio-ahteg-2019-01-02-en.pdf
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عملية  يمكن أن يوفر مساهمات قي مة نحوارف للمعوالحظ فريق الخبراء التقنيين المخصص أن استعراض الحالة الراهنة  -24
 .وتقييم ألحدث التطورات التكنولوجية ورصدمنتظم وبشكل نطاق واسع ال يمسح أفق إجراء

 ا  منظم ا  أو إطار  ا  إلى أن هناك عوامل متعددة تم إبرازها في االختصاصات التي قد تتطلب نهج الفريق أيضا   أشارو  -25
من المهم  ؛ سيكونا  ولكنه لن يكون كافي ا  مفيدأمرا  يعتبر النظر في الفوائد والمخاطر المحتملة و هذه المهمة بطريقة مناسبة. ألداء 
 في المستقبل. ا  سيظل مالئم عامتحديد الفجوات المعرفية من منظور  ا  أيض

بشرية، ، بما في ذلك األبعاد البيئية، والصحية الللمعارفشير إلى ضرورة مراعاة أبعاد متعددة عند تقييم الحالة الراهنة وأُ  -26
واألبعاد الثقافية واالجتماعية االقتصادية واألخالقية، وكذلك اآلثار المترتبة على الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. وبالمثل، 

فر التقييم انب مهم يمكن أن يو الضوء على الحاجة إلى النظر في نوع أدوات تقييم التكنولوجيا التي ينبغي استخدامها كج ُسلط
 المناسب لآلثار المحتملة.

 المحتملة فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات وكذلك األدوات الفجواتتحديد بشأن التالية  الراهنةشير إلى التحديات وأُ  -27
 :المعارفكأساس لتجميع وتقييم حالة  والصكوك

المعدة  لتركيبيةاكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا المحتملة وتفاعلها مع بعض  المتلقيةمعلومات عن البيئة  (أ)
 لإلطالق في البيئة؛

 ؛رصدهاو  هويتها وتحديد التركيبيةكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا عن بعض كشف للأدوات تحليلية  (ب)

تقييم المخاطر، على سبيل المثال فيما يتعلق بتقييم العوامل األخالقية والثقافية  طرائقأدوات الستكمال  (ج)
 .واالجتماعية االقتصادية، بما في ذلك الفوائد المحتملة، باإلضافة إلى العوامل البيئية وصحة اإلنسان

دارة المخاطر خالل اجتماعه التي ُأجريت مناقشتهفريق الخبراء التقنيين المخصص استذكر و  -28  حول تقييم المخاطر وا 
 قائمة.من التقرير عن ذلك االجتماع ووافق على أن هذه االعتبارات ال تزال  5-1كما هو موضح في القسم  8101لعام 

أشار فريق الخبراء التقنيين المخصص إلى أن المزيد من المعلومات لتقييم التأثيرات المحتملة قد تصبح متاحة في و  -29
 ا  (، مشدد، عن طريق النمذجةاإلطالق، التجارب الميدانية، في وقت المحدودالمستقبل )على سبيل المثال أثناء تجارب االستخدام 

 .كلما أصبحت المعلومات الجديدة متاح ستتطور باستمرار ارفعلى أن حالة المع

كذلك من تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة و  المكتسبة إلى أن الخبرة أيضا   أشار فريق الخبراء التقنيين المخصصو  -31
دارتها، يمكن أن تكون مصدر  بشأنالمجاالت األخرى، مثل تقييم التكنولوجيا والخبرة  للمعلومات  ا  مفيد ا  األنواع الغريبة الغازية وا 

 فائدة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية كمصدر للمعلومات. ُسلط الضوء علىلتوقع اآلثار المحتملة. كما 

والحظ فريق الخبراء التقنيين المخصص أن بعض تطبيقات البيولوجيا التركيبية التي تهدف إلى حفظ التنوع البيولوجي  -31
مية والقانونية فيما يتعلق بحالة األنواع المحمية أو المهددة، وتنظيم التجارة في منتجات من القضايا المفاهي يمكن أن تثير عددا  

ب هذه القضايا قد تتطلو لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. لوالممارسات الثقافية الحفظ  هج معالبرية ومواءمة هذه النُ  األحياء
ية اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البر سبيل المثال من الدراسة بالتعاون مع الهيئات المختصة، على  ا  مزيد

 .المعرضة لالنقراض

والحظ فريق الخبراء التقنيين المخصص أيضا أن البيولوجيا التركيبية يمكن أن تثير قضايا عامة تتعلق بطبيعة التنوع  -32
 البيولوجي.

بلية باآلثار المحتملة للتطبيقات الحالية والمستق المتعلقة المعارفأقر فريق الخبراء التقنيين المخصص بأن حالة و  -33
لية والمجتمعات للشعوب األصحرة والمسبقة عن علم الحصول على الموافقة ال ينبغي أنه راعيللبيولوجيا التركيبية ينبغي أن تُ 
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شهم واستخدام األراضي، مارساتهم وسبل عيتلك التطبيقات التي قد تؤثر على معارفهم التقليدية وابتكاراتهم ومفيما يتعلق بالمحلية، 
 ، وعادة ما يتم تقييم هذه التطبيقات بطريقة تشاركية تشمل المجتمع بأكمله.الخاصة بهمالموارد والمياه و 

ية أثارت والطلبات المقدمة بشأن البيولوجيا التركيب اإللكترونيأشار فريق الخبراء التقنيين المخصص إلى أن المنتدى و  -34
العتبارات العامة المتعلقة بالتأثيرات اإليجابية والسلبية المحتملة من التطبيقات الحالية والمستقبلية للبيولوجيا التركيبية، من ا ا  عدد
هذه االعتبارات ويرد موجز ل. 8105 عامل فريق الخبراء التقنيين المخصص في اجتماع وردتبأنها كانت مشابهة للنقاط التي  ا  معترف
 .1، الفقرة CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/INF/4الوثيقة  في

 المنتظم، ورصد وتقييم التطورات األفقي لمسحلخيارات  خامسًا.
 لمسحا، على أن 01/01من المقرر  1، في الفقرة وافق األطرافأشار فريق الخبراء التقنيين المخصص إلى أن مؤتمر  -35

أحدث التطورات التكنولوجية ضروري الستعراض المعلومات الجديدة المتعلقة باآلثار اإليجابية المنتظم، ورصد وتقييم  األفقي
بروتوكول ناغويا، بروتوكول قرطاجنة و  لبيولوجيا التركيبية مقابل األهداف الثالثة لالتفاقية وأهدافل المحتملة والسلبية المحتملة

 توصية بخيارات في هذا الصدد.بتقديم وكلفت فريق الخبراء التقنيين المخصص 

نظر فريق الخبراء التقنيين المخصص في هذا البند من جدول األعمال في ضوء بنود جدول األعمال األخرى التي و  -36
ذات الصلة في استعراض المعلومات المتعلقة باآلثار المحتملة للبيولوجيا التركيبية على االتفاقية  اتوفرت بعض الخبر 

 والبروتوكوالت.

الخطوات  اتخاذ بتتطل المنتظم، ورصد وتقييم التطورات األفقي لمسحا ورأى فريق الخبراء التقنيين المخصص أن عملية -37
 التالية:

 جمع المعلومات؛ (أ)

 ؛وتنظيمها وتوليفها تجميع المعلومات (ب)

 التقييم؛ (ج)

 اإلبالغ عن النتائج. (د)

 :هأن فريق الخبراء التقنيين المخصصواقترح  -38

 ينبغي أن تنسق األمانة خطوات جمع المعلومات وتجميع المعلومات وتنظيمها وتوليفها؛ (أ)

تقييم المعلومات واإلبالغ عن النتائج في المقام األول من قبل فريق خبراء تقنيين متعدد  ةينبغي أن تتخذ خطو  (ب)
قد يكون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية دور في الموافقة على و التخصصات، و/ أو هيئة تقييم أخرى. 

 االستنتاجات الرئيسية للعملية؛

 10ة األخرى في الخطوات على النحو المبين بمزيد من التفصيل في الفقرة مكن أن تشارك الجهات الفاعلي (ج)
 .والجدول الوارد في التذييل

وستستعرض الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية نتائج العملية وستقدم استنتاجاتها وتوصياتها إلى مؤتمر  -39
أن  يمكنو . فيها بروتوكول ناغويا، للنظر في قرطاجنة و/ أو األطراف األطراف في بروتوكولإلى األطراف، وعند االقتضاء، 

نتائج التقييم واالستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ُتستخدم 
بموجب االتفاقية  ِقبل هيئات أخرى من والمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف واألطراف في البروتوكوالت،

https://www.cbd.int/doc/c/b512/a227/b9ab92674c7c8d453a220f9d/synbio-ahteg-2019-01-inf-04-en.pdf
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إلى الهيئات ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة، ويمكن استخدامها إلبالغ ويمكن إبالغها البروتوكوالت )مثل لجان االمتثال( و 
 األطراف وغيرها، ويمكن استخدامها لدعم بناء القدرات.فرادى عملية صنع القرار من قبل 

 عملية دورية، حيث تحدث كل دورة خالل فترة ما بين الدوراتبمثابة وستكون العملية، التي تتألف من الخطوات األربع،  -41
)أي فترة سنتين(. وستبقى الهيئة قيد االستعراض من جانب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف 

 ية العملية.مع إجراء استعراض دوري لفعال

 والحظ فريق الخبراء التقنيين المخصص أيضا االعتبارات التالية: -41

جمع المعلومات ما يلي: تقديم المعلومات من خالل اإلخطارات، والتواصل  اتتشمل اآلليات المحتملة لخطو  (أ)
ير الوطنية، ، مثل التقار القائمةمع المؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، والمنتديات اإللكترونية وغيرها من األدوات 

 وآلية تبادل المعلومات؛

على مدخالت من مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة،  ينبغي أن تسعى آليات جمع المعلومات إلى الحصول (ب)
لذي تقوم به العمل ا واالستناد إلىوتيسير مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، من بين المجموعات الرئيسية األخرى، 

العمليات األخرى )بما في ذلك عمليات المسح ذات الصلة في األفق أو عمليات تقييم التكنولوجيا، مثل تلك الخاضعة لهيئات 
 وعمليات األمم المتحدة(؛

 يمكن إتاحة جميع المعلومات التي تم تجميعها وتوليفها، بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛ (ج)

خالل دورة واحدة إلى مواصلة النظر فيها في الدورات الالحقة بهدف  ُحددتتحتاج بعض القضايا التي  قد (د)
 دعم الرصد المستمر لهذه القضايا؛

 مرور الوقت؛ معإن االتساق في طريقة تنفيذ العملية سيكون مهما  بهدف الحصول على نتائج يمكن مقارنتها  (ه)

من مجموعة واسعة من التخصصات، باإلضافة إلى  توفرةم اتسيكون من الضروري الحصول على خبر  (و)
 التقييم؛ ةبالنسبة لخطو  ال سيمامتعددة التخصصات والثقافات،  اتالخبر 

لطريقة العمل  ا  سيتم اختيار الخبراء لفريق الخبراء التقنيين متعدد التخصصات و/ أو هيئة تقييم أخرى وفق (ز)
 الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

 يجب أن تستخدم خطوة التقييم أدوات ومناهج لتمكين عملية التقييم التشاركي؛ (ح)

ونية تقييم التكنولوجيا و/ أو أنشطة تعا ممارساتقد تكون خطوة التقييم مدعومة، من بين أمور أخرى، بتكليف  (ط)
 تقييم التكنولوجيا اإلقليمية والوطنية؛مع منصات 

، بما في المنتظم، ورصد وتقييم التطورات األفقي لمسحاينبغي أن تخضع الجهات الفاعلة الرئيسية في عملية  (ي)
رر المنصوص عليه في المق تهاأو إدار  ذلك الخبراء االستشاريون وأعضاء أي هيئة تقييم، إلجراء تجنب تضارب المصالح

 ؛01/11

أن تدعم الخطوات المختلفة للعملية، ولكن سيكون من الضروري عقد اجتماعات  اإللكترونيةيمكن لآلليات  (ك)
 وجها لوجه لخطوة التقييم؛

 خارجي لمشروع نتائج العملية لضمان جودتها؛ استعراضمن المستصوب إجراء سيكون  (ل)

 سعة من المستخدمين المحتملين، فيستكون هناك حاجة لبذل الجهود إلبالغ النواتج بفعالية إلى مجموعة وا (م)
 وباللغات الرسمية لألمم المتحدة، واللغات المحلية حيثما أمكن؛من الناحية الثقافية  شكل مالئم
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 ؛لذكرالسالفة ايتعين مراعاة قدرة العملية وآثارها من حيث التكلفة وفعاليتها، بما في ذلك االعتبارات  (ن)

تظم، المن األفقي لمسحايمكن استكشاف التعاون مع الهيئات األخرى في منظومة األمم المتحدة لدعم عملية  (س)
 ؛ورصد وتقييم التطورات

 ينبغي بذل الجهود لضمان شفافية العملية؛ (ع)

بادل تينبغي للهيئات األخرى بموجب االتفاقية والبروتوكوالت )مثل اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة  (ف)
المعلومات، واللجنة االستشارية غير الرسمية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية( أن تساهم في خطوات مختلفة من العملية 

 .واالستفادة من النتائج، حسب االقتضاء

 .21لمحة عامة عن خيارات العملية أيضا   أدناه 0يقدم الجدول و  -42
 9/19المقرر من  21الفقرة والمعايير المنصوص عليها في  التركيبيةالبيولوجيا العالقة بين  .سادساً 

ناقش فريق الخبراء التقنيين المخصص بشكل مكثف كيفية ربط تطورات البيولوجيا التركيبية بكل معيار من المعايير  -43
 .1/81المدرجة أدناه وفقا للمقرر 

توجيه معايير في سياقها، وفهم المعايير ونقص الالتحدي المتمثل في وضع الفريق الخبراء التقنيين المخصص  وأقر -44
، مثل البيولوجيا نطاقال صعوبة تطبيق المعايير على موضوع واسعفريق الخبراء التقنيين المخصص الحظ و حول كيفية تطبيقها. 

أشار  22واليته، وباإلشارة إلىكانت هناك أسئلة بشأن مدى مالءمة وصياغة المعايير لتحديد القضايا الجديدة والناشئة. و التركيبية. 
 يراعانسفريق الخبراء التقنيين المخصص إلى أن الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف 

 .البيولوجيا التركيبية قضية جديدة وناشئة اعتبارمشورته عند النظر فيما إذا كان ينبغي 

 المعيار )أ(

 تنفيذ أهداف االتفاقية وبرامج عملها القائمةل أهمية القضية

ووافق فريق الخبراء التقنيين المخصص على أن الكائنات والمنتجات والمكونات التي تم تطويرها من خالل استخدام  -45
 البيولوجيا التركيبية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية وبرامج عملها.

 المعيار )ب(

 وكبيرة على التنوع البيولوجيدليل جديد على تأثيرات غير متوقعة 

كان هناك نقاش موسع حول طبيعة األدلة وما و بهذا المعيار.  التي تتعلق التصوراتكان لدى الخبراء مجموعة من  -46
 .دليال   يمكن اعتباره

                                                      
 21

تعديل العنوان،  مأدناه هو نسخة معدلة من التذييل لتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص. وجاءت التغييرات التي تم إجراؤها كما يلي: ت 1الجدول  
كليف ، وتم نقل اإلشارة إلى التالمعهود إليها التنسيق وتم نقل اإلشارة إلى دور االستشاريين في دعم عمل األمانة إلى العمود الخاص الجهات الفاعلة

خصصات طوال الوقت. تبعمليات تقييم التكنولوجيا و/ أو األنشطة التعاونية من الخطوة  ج  إلى الخطوة  أ  وتم استخدام لغة فريق الخبراء التقنيين متعدد ال
 .CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/3يمكن العثور على النسخة األصلية من الجدول في تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص و 
 22

في الفقرة  البيولوجيا التركيبية مشورة بشأن العالقة بين البيولوجيا التركيبية والمعايير المنصوص عليهايقدم فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني ب’’ 
، باالستناد إلى التحليل األولي الذي أعدته األمينة 12/24من المقرر  2، من أجل المساهمة في استكمال التقييم المطلوب في الفقرة 9/29من المقرر  12

 ‘‘.CBD/SBSTTA/22/INF/17قة التنفيذية في الوثي
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 المعيار )ج(

علي الذي تسببه القضية للتنفيذ الفعال لالتفاقية وكذلك حجم األثر الف الوشيك معالجة القضية/ الخطر الحاجة الملحة إلى
 والمحتمل على التنوع البيولوجي

 لوشيكاالمحتمل  باإلطالقبهذا المعيار، بما في ذلك ما يتعلق التصورات التي تتعلق كان لدى الخبراء مجموعة من  -47
 .الترابط بين المعايير )ج( و )د( و )هو(كائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا التركيبية. ولوحظ ل

التسليم بأن اآلليات التنظيمية الحالية، بما في ذلك بروتوكول قرطاجنة، توفر بالفعل إطار عمل لمعالجة اآلثار  وجرى -48
تمل أن تنتجها حالسلبية المحتملة لمعظم الكائنات الحية الناتجة عن البيولوجيا التركيبية، بما في ذلك الكائنات الحية التي من الم

لجينات من ناحية أخرى، حدد بعض الخبراء االفتقار إلى استراتيجيات التحكم لمحركات او البيولوجيا التركيبية في المستقبل القريب. 
طرق عبر الحدود، وكذلك االفتقار إلى إمكانية التتبع و  للنقل، بما في ذلك تلك التي تنطوي على إمكانات أكبر المحورة هندسيا

 .بعض الكائنات المعدلة وراثيا ومنتجاتهاعن الكشف 

 المعيار )د(

الستعمال ، للمسألة المحددة المتعلقة بالحفظ وارالتغطية الجغرافية الفعلية واالنتشار المحتمل، بما في ذلك معدل االنتشا
 المستدام للتنوع البيولوجي

فت اآلراء حول التغطية الجغرافية الفعلية واالنتشار المحتمل، بما في ذلك معدل انتشار الكائنات والمكونات اختل -49
، لمحورة هندسيااوالمنتجات المنتجة من البيولوجيا التركيبية. ولوحظ أن بعض تطبيقات البيولوجيا التركيبية، مثل محركات الجينات 

لم يتم إصدارها، وبالتالي، ال يمكن تقييم االنتشار الجغرافي الفعلي لها. ولوحظ أيضا أن التطبيقات، مثل محركات الجينات أو 
 ، قد تنطوي على إمكانية االنتشار السريع على نطاق جغرافي واسع.عوامل التغيير الجيني البيئية األفقية

وم، فإن النقص الحالي في أدوات الكشف عن هذه الكائنات يمكن أن يؤدي ولوحظ أنه بالنسبة للكائنات المعدلة للجين -51
 إلى انتشارها على نطاق أوسع.

لط الضوء على التوسع المستمر في الوصول إلى أدوات البيولوجيا التركيبية فيما يتعلق بإمكانيته لتمكين االنتشار وسُ  -51
السريع للبيولوجيا التركيبية وتطبيقاتها. وبالمثل، فإن زيادة إمكانية الوصول إلى هذه األدوات يمكن أن تسهل إطالق كائنات 

، (ارسين والفنانينالمم ،نفسكبافعل ذلك ية من قبل جهات فاعلة جديدة )على سبيل المثال، ومكونات ومنتجات البيولوجيا التركيب
 مما قد يشكل تحديات للحفظ واالستخدام المستدام التنوع البيولوجي.

 المعيار )هو(

لى الحفظ ع حدتها قرائن على عدم وجود األدوات أو محدودية توافرها للحد من اآلثار السلبية للقضية المحددة أو تخفيف
 واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

 فيما يتعلق بهذا المعيار. التصوراتكان لدى الخبراء مجموعة من  -52

تم اإلقرار بأن اآلليات التنظيمية الحالية، بما في ذلك بروتوكول قرطاجنة، توفر إطارا  لمعالجة اآلثار السلبية المحتملة و  -53
سلط بعض الخبراء الضوء على عدم وجود أدوات تحليلية ، الناتجة عن البيولوجيا التركيبية. ومع ذلكلمعظم الكائنات الحية 

، ونقص تدابير الرقابة باعتبارها تطرح تحديات رصدهاو  هويتها وتحديد التركيبيةكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا عن كشف لل
 شكلتف النوكليوتيدات الفردية أو التغيرات الجينومية الصغيرة يمكن أن للتخفيف من اآلثار السلبية. ولوحظ أن قابلية اكتشا
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في األدوات المناسبة إلجراء تقييم المخاطر  عالوة على ذلك، الحظ البعض أن هناك نقصو تحديات أخرى لبعض البلدان. 
 للتصدي للتحديات المحددة من بعض كائنات ومنتجات ومكونات البيولوجيا التركيبية.

 المعياران )و( و )ز(

 حجم اآلثار الفعلية والمحتملة للمسألة المحددة على رفاهية اإلنسان

حجم األثر الفعلي والمحتمل للمسألة المحددة على القطاعات اإلنتاجية والرفاه االقتصادي فيما يتعلق بالحفظ واالستعمال المستدام 
 للتنوع البيولوجي

يما ف التصورات. كان لدى الخبراء مجموعة من ا  ي المعيارين )و( و )ز( معنظر فريق الخبراء التقنيين المخصص ف -54
 يتعلق بهذه المعايير.

ولوحظت اآلثار الصحية المحتملة فيما يتعلق بالحد من األمراض المنقولة بالنواقل، وخفض تكلفة المستحضرات  -55
نتاج لقاحات جديدة استخدام  . ولوحظت اآلثار المحتملة فيما يتعلق بتحدياتالصيدالنية من خالل استخدام البيولوجيا التركيبية، وا 

األصلية  للشعوب عن علمللمجتمع، واالفتقار إلى الموافقة الحرة المسبقة  عن علماألراضي المتغير، واالفتقار إلى الموافقة 
والمجتمعات المحلية، والخسائر االقتصادية لصغار المزارعين. ومع ذلك، لوحظ أن حجم آثار البيولوجيا التركيبية، اإليجابية 
والسلبية، ال يمكن التنبؤ به بشكل عام وينبغي تقييمه على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة مجموعة واسعة من المجاالت 

 .لبيئيخارج السياق ا

شار فريق الخبراء التقنيين المخصص إلى أن قضية معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية والتقاسم العادل وأ -56
، ويجري اآلن النظر فيها من خالل العملية المنصوص 8105والمنصف للمنافع قد تم تحديدها في البداية خالل اجتماعه لعام 

 .لبيولوجيا التركيبية والرفاه البشري واالقتصاديأهمية القضية ل الفريق . والحظ01/81عليها في المقرر 

  

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-20-ar.pdf
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 المرفق الثاني
 البيولوجيا التركيبية، ورصد وتقييم أحدث التطورات التكنولوجية في منتظمالو  النطاق واسعال يفقاألمسح ال

 والرصد والتقييم يمسح األفقالعملية  ألف.
 من الخطوات التالية:التطورات منتظم، ورصد وتقييم الو  النطاق واسعال يفقاألمسح التتكون عملية  -0

 جمع المعلومات؛ (أ)

 ؛وتنظيمها وتوليفها تجميع المعلومات (ب)

 التقييم؛ (ج)

 اإلبالغ عن النتائج. (د)

ئيسية والجهات الفاعلة األخرى واالعتبارات الر  الفاعلة المعهود إليها التنسيقبالنسبة لكل خطوة، يتم تحديد الجهات و  -8
 .0للعملية على النحو المبين في الجدول 

عداد ورصد يمسح األفقالتقوم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية باستعراض نتائج و  -1 ه وتقييمه وا 
 ستنتاجات وتوصيات بشأن التطورات التكنولوجية في البيولوجيا التركيبية وآثارها اإليجابية والسلبية المحتملة على أهداف االتفاقية.ا

ي البيولوجيا فمنتظم ورصد وتقييم التطورات التكنولوجية الو النطاق واسع ال يفعالية عملية المسح األفقوسيتم استعراض  -1
 ات من اعتمادها.بعد أربع سنو التركيبية 

دعم عملية ل التركيبيةاختصاصات فريق الخبراء التقنيين متعدد التخصصات المعني بالبيولوجيا  باء.
 التطورات منتظم، ورصد وتقييمالو  النطاق واسعال يفقاألمسح ال

 يقوم فريق الخبراء التقنيين متعدد التخصصات بما يلي: -0

الل وتقييم المعلومات التي تم جمعها من خ واستعراضلتمكين عملية التقييم التشاركي،  وُنهجاستخدام أدوات  (أ)
كنولوجية هذا األساس، النظر في التطورات التاستنادا إلى ، و التطورات منتظم، ورصد وتقييمالو  النطاق واسعال يفقاألمسح العملية 
 ؛االتفاقيةوآثارها على أهداف البيولوجيا التركيبية في 

يد القضايا التي تم تحديدها خالل دورة واحدة والتي قد تحتاج إلى مواصلة النظر فيها في الدورات الالحقة، تحد (ب)
 ؛المقبلةلفترة ما بين الدورات  ذات أولويةالقضايا اإلضافية التي يمكن اعتبارها فضال  عن 

 ية؛والتقنية والتكنولوج إعداد تقرير عن نتائج تقييمه لتقديمه إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية (ج)

زيدا  م تقديم توصيات إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن قضايا محددة قد تتطلب (د)
 من جانب مؤتمر األطراف و/ أو األطراف في بروتوكول قرطاجنة واألطراف في بروتوكول ناغويا.من النظر 

يقة طر لاء حا ورد في القسم لم ا  متعدد التخصصات المعني بالبيولوجيا التركيبية وفقسيتم تشكيل فريق الخبراء التقنيين و  -8
من مجموعة وفرة المتالموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، بما في ذلك، كلما أمكن ذلك، الخبرة  العمل

 .والثقافاتواسعة من التخصصات، باإلضافة إلى الخبرة المتعددة التخصصات 

على  01/11في أفرقة الخبراء المنصوص عليها في مرفق المقرر  تهاأو إدار  إجراء تجنب تضارب المصالح وينطبق -1
 فريق الخبراء التقنيين المتعدد التخصصات.
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 لتياسيعمل فريق الخبراء التقنيين متعدد التخصصات المعني بالبيولوجيا التركيبية من خالل مجموعة من االجتماعات و  -1
عبر  رونيةاإللكت ، حسب الحاجة من خالل المناقشاتيتم دعمها، إلكترونيةو/ أو  بصورة فعليةوالتي ُتعقد  وجها  لوجه،ُتعقد 

 اإلنترنت.
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 ، ورصد وتقييم أحدث التطورات التكنولوجية في البيولوجيا التركيبيةمنتظمالو  النطاق واسعال يفقاألمسح ال. 4الجدول 

الجهات الفاعلة المعهود إليها  العملية والخطوات
 التنسيق

 الجهات الفاعلة واالعتبارات األخرى

 عملية المسح 
د رصوال يفقاأل
 تقييموال

األمانة، بدعم من   ع المعلومات)أ( جم
 حسب االقتضاءاالستشاريين 

  تشمل اآلليات الممكنة تقديم المعلومات من خالل
اإلخطارات؛ االتصال بالمؤسسات والمنظمات الحكومية 

؛ التكليف اإللكترونيةالدولية ذات الصلة؛ المنتديات 
تقييم التكنولوجيا و/ أو األنشطة التعاونية مع  بممارسات

منصات تقييم التكنولوجيا اإلقليمية والوطنية؛ وغيرها من 
ات الموجودة مثل التقارير الوطنية وآلية تبادل األدو 

 المعلومات.
  البحث عن مدخالت من مجموعة متنوعة من الجهات

الفاعلة، وتسهيل مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات 
 العمل الذي تقوم به واالستناد إلىالمحلية، من بين آخرين، 

 األخرى ذات الصلة أو عمليات تقييم يمسح األفقالعمليات 
 التكنولوجيا.

  قد تحتاج بعض القضايا التي تم تحديدها خالل دورة واحدة
ق بشكل متسالنظر فيها في الدورات الالحقة، مواصلة إلى 

في طريقة تنفيذ العملية بهدف الحصول على نتائج يمكن 
 مرور الوقت.مع مقارنتها 

 تجميع المعلومات)ب( 
 ؛وتنظيمها وتوليفها

 

  األمانة، بدعم من
 حسب االقتضاءاالستشاريين 

  ستتاح المعلومات التي تم تجميعها وتوليفها، بما في ذلك
 .من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات

فريق الخبراء التقنيين متعدد   )ج( التقييم
التخصصات المعني 
 بالبيولوجيا التركيبية

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
قة والتكنولوجية )الموافوالتقنية 

على االستنتاجات الرئيسية 
 للعملية(

  من مجموعة واسعة من التخصصات، وكذلك المتوفرة الخبرة
 .الخبرة المتعددة التخصصات والثقافات الالزمة

 اإللكترونيةلوجه مع دعم اآلليات  ا  اجتماعات وجه. 
 األدوات واألساليب لتمكين عملية التقييم التشاركي استخدام. 
  سيتم اختيار الخبراء لفريق الخبراء التقنيين المتعدد

الموحدة للهيئة الفرعية  العملالتخصصات وفقا  لطريقة 
 .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  ألفقي استخضع الجهات الفاعلة الرئيسية في عملية المسح
والرصد والتقييم، بما في ذلك الخبراء االستشاريون وأعضاء 

خبراء التقنيين متعدد التخصصات، إلى اإلجراء فريق ال
المنصوص  أو إدارتها الخاص بتجنب تضارب المصالح

 .14/33عليه في المقرر 
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الجهات الفاعلة المعهود إليها  العملية والخطوات
 التنسيق

 الجهات الفاعلة واالعتبارات األخرى

يقدم فريق الخبراء التقنيين   اإلبالغ عن النتائج( د)
متعدد التخصصات تقارير 
إلى الهيئة الفرعية للمشورة 
 العلمية والتقنية والتكنولوجية

 الهيئة الفرعية للمشورة  تقدم
العلمية والتقنية والتكنولوجية 

إلى مؤتمر األطراف تقارير 
)و/ أو اجتماع األطراف في 
بروتوكول قرطاجنة واجتماع 

األطراف في بروتوكول 
 ناغويا(

  الخارجي لمسودة النتائج ستعراضاال. 
 المخرجات بشكل فعال لمجموعة واسعة من  إحالة

 افيا .بطريقة مالئمة ثقبلغة مناسبة و المستخدمين المحتملين، 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية   استخدام النتائج لدعم صنع القرار
والتقنية والتكنولوجية 

عداد  )استعراض النتائج، وا 
 االستنتاجات والتوصيات(

  مؤتمر األطراف و/ أو
اجتماع األطراف في 

بروتوكول قرطاجنة واجتماع 
ا ناغوياألطراف في بروتوكول 

 )صنع القرار(
  األطراف وغيرها، بما في ذلك

 هيئات األمم المتحدة األخرى

 

استنادا  إلى مؤتمر األطراف   العملية وفعاليتها استعراض
الذي االستعراض الدوري 

ة الهيئة الفرعية للمشور ُتجريه 
 العلمية والتقنية والتكنولوجية

 

 
__________ 

 


