
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشرونو  الثانياالجتماع 

 2028 يوليه/تموز 7-2 كندا ،مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 

 البيولوجيا التركيبية

 ةالتنفيذي ةمن األمين مذكرة
 معلومات أساسية

 السراب  مؤكردا مرن جديرد مرررر  ،التركيبيرةبشرنن البيولوجيرا  21/27اعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشرر المرررر  -2
 22/22 المررررررمررن  1أن الفررررة ولررر   ومشرريرا ،الررذح  ررث فيرره األطرررراف ودعررا ال كومررات األ ررررت ولرر  اتبرراع ن ررر  ت رروطي ،22/22

الجينرات  وأثنرر  مرؤتمر األطررراف علر  عمررل  التري ت ترروح علر  م ركرراتعلرر  بعرل الكاتنررات ال يرة الم ررورة أيضرا نطبرر  تيمكرن أن 
ور ر  بالنترات  والتو ريات الرواردة  ،التركيبيرةالبيولوجيرا المعنري ب( AHTEGالمنتردت اللكترونري وفرير  ال بررات الترنيرين الم  ر   

 المناقشة  لموا لةكنساس  الفري في تررير 
تعريرف تشرليلي  بشرننقر مؤتمر األطراف بنن نتيجرة عمرل فرير  ال بررات الترنيرين الم  ر  المعنري بالبيولوجيرا التركيبيرة أو  -2
عرد جديرد للتكنولوجيرا ال يويرة ال ديثرة التري تجمرل برين العلرل والتكنولوجيرا وال ندسرة "أن البيولوجيا التركيبية هي مزيرد مرن التطروير وب   يه
 "لكاتنررات ال يررة والررنيل البيولوجيرررةوا الوراثيرررةأو تعررديل المررواد /ت ررنيل وأو /ووعرررادة ت ررميل أو /وت ررميل و أ/ووتسررريل ف ررل  تيسرريرل

  وبروتوكولي ااالتفاقية  في وطارالمداوالت العلمية والترنية  تيسيركنرطة انطال  للرل  امفيد واعتبر 
 سرررر   ،أن تراعررريولرررر   ،أو يروف رررا الوطنيرررةالسررررارية وفرررررا لتشرررريعات ا الوطنيرررة  ،األطرررراف بررردعوةمرررؤتمر األطررررراف  وقرررال -1

االعتبرارات االجتماعيررة واالقت رادية والثرافيرة واأل القيررة عنرد ت ديرد الفواتررد وا ثرار الضرارة الم تملررة للكاتنرات والمكونررات  ،االقتضرات
مرا شرجل األطرراف ودعرا ال كومرات األ ررت فري سريا  األهرداف الثالثرة لالتفاقيرة  ك التركيبيرةوالمنتجات الناتجة عن ترنيات البيولوجيرا 

وبنررات  وضررل الرشراداتالتعرراون فري علر  و  التوعيررةبالب رث وال روار و معنيرة متعلرررة والمنيمرات ذات ال رلة ولرر  االضرطالع بننشررطة 
 الردرات 

ت ألطرررراف وال كومرررات األ ررررت والمنيمرررات ذات ال رررلة والشرررعو  األ رررلية والمجتمعرررابررردعوة امرررؤتمر األطرررراف  قرررالكمررا  -2
 ول  األمين التنفيذح  التركيبيةمعلومات والوثات  الداعمة بشنن البيولوجيا الالم لية ول  ترديل 

مرررردد مررررؤتمر األطررررراف واليررررة فريرررر  ال برررررات الترنيررررين الم  رررر  المعنرررري بالبيولوجيررررا التركيبيررررة وفرررررا  ،وفرررري المررررررر نفسرررره -5
مررؤتمر األطررراف    ومرردد22/22مررن المررررر  2 يل عمررال بررالفررةلمسرراهمة أيضررا فرري اسررتكمال التريرللال ت ا رات المرفرررة بررالمررر و 

 أيضا المنتدت اللكتروني المفتوح العضوية لدعل عمل فري  ال برات الترنيين الم    
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تو رريات  اسرتعرالال يتررة الفرعيرة للمشررورة العلميرة والترنيرة والتكنولوجيررة  ولر طلر  مررؤتمر األطرراف  بالضرافة ولر  ذلرر ،و  -6
بشرررنن بمررا فررري ذلررر   ،البيولوجيرررا التركيبيررة وتررررديل تو ررريات أ ررررت ولرر  مرررؤتمر األطررررافالمعنررري بفريرر  ال بررررات الترنيرررين الم  رر  

  22الفررة  ،9/29في المررر  الواردةالت ليل باست دال المعايير 
منتررردت    ( ؛التركيبيرررةتررررديل معلومررات عرررن البيولوجيررا  :  أ(علرر  ملتاألمررين التنفيرررذح عمليررة تشررر وضرررل ،وبنررات علررر  ذلرر  -7

اجتمراع وا رد وج را لوجره لفرير    ج( ؛التركيبيرةالبيولوجيرا مرتبطة بمناقشات  ول مواضيل م ددة يتضمن مفتوح العضوية  وليكتروني
فرري  المشررار وليره بالتف رريلعلرر  الن رو  ،تعرال نيررات لترريررر فرير  ال برررات الترنيررين الم  ر اسرر  د( ؛ال بررات الترنيررين الم  ر 

الترريررر الكامررل علرر  الموقررل الشرربكي  ترراحوي ،مررن هررذ  المررذكرة  وترررد نتررات  فريرر  ال برررات الترنيررين الم  رر  فرري المرفرر  االرسرل ثانيرر
  رسل ثانيافي ال المشار وليهعل  الن و  وعالميةل هذ  المذكرة أيضا بوثات  ستكم  وت   1التفاقية التنوع البيولوجي 

 نظرة عامة على األنشطة -ثانيا
 تقديم المعلومات المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية -ألف

يرردعو األطررراف وال كومرات األ رررت والمنيمررات ذات  و طراراأ ردر األمررين التنفيررذح  ،20الفررررة  ،20/27اسرتجابة للمررررر  -8
 ال لة والشعو  األ لية والمجتمعات الم لية لترديل معلومات ووثات  داعمة بشنن ما يلي:

 ؛علر  التنروع البيولروجي  راومنتجات  راومكونات التركيبيرةالبيولوجيرا كاتنرات الفواتد وا ثرار الضرارة لالمتعلرة بث و الب   أ(
بنررات الرررردرات علرر  الن رررو لأنشرررطة وضرررل ورشررادات و والتعررراون فرري  ؛متعررددة أ ررر ا  الم ررل ةالال رروارات وأنشرررطة التوعيررة العامرررة و و 

 ؛المرررذل  من  9المشار وليه في الفررة 
 ؛تفاقيةمرابل األهداف الثالثة لالالضارة  هاوآثار  التركيبيةلبيولوجيا ادليل عل  فواتد    (
بمرا فري ذلر  أح ت رديات  ، رامنتجات را و ومكونات التركيبيرةالبيولوجيرا لكاتنرات  بررات فري وجررات ترييمرات الم راطر ال  ج(

 ؛والدروس المستفادة وا ثار عل  أطر ترييل الم اطر  ودفت
ضررعت لتجنررر  أو ترليررل ا ثررار الضرررارة الم تملررة   د( لكاتنرررات أمثلررة علرر  ودارة الم ررراطر ونيرهررا مررن التررردابير الترري و 
 ةا منررر للمناولرررةاالسرررت دال ا مرررن وأفضرررل الممارسرررات  ال بررررات فررري مجرررالبمرررا فررري ذلررر   ، رررامنتجات رررا و ومكونات التركيبيرررةالبيولوجيررا 

 ؛التركيبية وجياالبيولللكاتنات ال ية التي طورت من  الل 
 ؛التركيبيةمباشرة بالبيولوجيا  تت لاللواتح والسياسات والمبادئ التوجي ية الراتمة أو الجارح تطويرها التي  (ه 
مررررل تجرررانس ووج رررات نيررررر الشرررعو  األ رررلية والمجتمعررررات الم ليرررة فررري سررريا  العرررري  فررري  المعرررارف وال بررررات ( و
 الضارة  هاوآثار  التركيبيةللبيولوجيا ملة وف ل الفواتد الم ت اتمرارنعرد الالطبيعة ل

مرن نيرر وا رد  ترريرر، و مرن األطررافترريررا مرردما  25 التررارير الرواردة،  وكان من بين ترريرا 29تلرت األمانة ما مجموعه و  -9
لرفرة تبررادل معلومرات السرالمة األ ياتيرة علرر  ل علرر  الموقرل اللكترونرياأل رلية  وتررد الترراريرمرن المنيمررات  ترريررا  21، واألطرراف

2018.shtml-https://bch.cbd.int/synbio/submissions/2017 7الفررررررررات فررررري  التررررررارير  ويررررررد تجميرررررل لرررررمرات المست ل رررررة مرررررن 
  AHTEG/SYNBIO/CBD/2017/1/2الوثيرة من  22 ول 

 التركيبية االبيولوجيالمعني بمفتوح العضوية الاإللكتروني منتدى ال -باء
مرن  ررالل نرفرة تبرادل معلومرات السرالمة األ ياتيررة  التركيبيرةعررد المنتردت اللكترونري المفتروح العضرروية المعنري بالبيولوجيرا  -20

 2تد الت  الل تل  الفترة  220 ق دمت  و 2027 /أيلولوسبتمبر ه/تموزبين يولي

                                                                 
1 CBD/SYNBIO/AHTEG/2017/1/3  
  ended/discussion-https://bch.cbd.int/synbio/open فيالمناقشات المتعلرة بالمنتدت اللكتروني المفتوح متا ة  2

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2017/ntf-2017-025-bs-en.pdf
https://bch.cbd.int/synbio/submissions/2017-2018.shtml
https://bch.cbd.int/synbio/submissions/2017-2018.shtml
https://www.cbd.int/doc/c/569d/77c1/9ff18af57c187298c981e357/synbio-ahteg-2017-01-02-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/aa10/9160/6c3fcedf265dbee686715016/synbio-ahteg-2017-01-03-en.pdf
https://bch.cbd.int/synbio/open-ended/discussion/
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 مواضيل المناقشة من ا ت ا ات فري  ال برات الترنيين الم    عل  الن و التالي: واست مدت -22
لتريرريل مررا وذا كانرررت التطررورات يمكرررن أن  التركيبيرررةاسررتعرال التطررورات التكنولوجيرررة ال ديثررة فرري مجرررال البيولوجيررا   أ(
نيرر المتوقعررة والم مرة  يررديرها السريد كاسرربر  ثرراربمرا فرري ذلر  ا  ،علر  التنرروع البيولروجي واألهررداف الثالثرة لالتفاقيررة آثررارترؤدح ولر  

 ؛لينستاد من النروي (
الضرارة مرابرل األهرداف  هراوآثار   رامنتجات را و ومكونات التركيبيرةكاتنرات البيولوجيرا ت ليل األدلة عل  فواترد  موا لة   (

 ؛السيدة ماريا أندريا أور ويال ريستريبو من المكسي ( االثالثة لالتفاقية  تديره
ال تنردرج و  التركيبيرةالبيولوجيرا ت ديد أح كاتنات  ية تل تطويرها بالفعل أو قيد الب رث والتطروير مرن  رالل ترنيرات   ج(

كاتنرات البيولوجيرا التركيبيررة وتريريل مردت تروافر أدوات الكشرف عرن  ،ت رت تعريرف الكاتنرات ال يرة الم رورة بموجر  بروتوكرول قرطاجنررة
 ؛السيد نيكوالح تسفيتكوف من بللاريا( ا يديره ور دهاومكونات ا ومنتجات ا 

كاتنررررات البيولوجيررررا  لمناولررررةجمرررل معلومررررات عررررن ترررردابير ودارة الم رررراطر واالسررررت دال ا مررررن وأفضررررل الممارسررررات   د(
 السيد بنسون كينييانيا من كينيا(  اآمنة  يديرهبطريرة   امنتجات ا و ومكونات التركيبية

الفررررات  ،AHTEG/SYNBIO/CBD/2017/1/2فري  اللكترونريالتري يرتل تراسررم ا مرن  رالل المنتردت  لرمراتويررد تجميرل  -22
  69ول   25

 المعقود وجها لوجه اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص -جيم 
 5مررن  ،كنرردا ،فرري مرونتل المعررود وج ررا لوجرهاجتماعرره  التركيبيررةعررد فريرر  ال بررات الترنيررين الم  ر  المعنرري بالبيولوجيرا  -21
  2027 ديسمبر/كانون األول 8ول  
 كانت ا ت ا ات فري  ال برات الترنيين الم    هي:و  -22

لتريرريل مررا وذا كانرررت التطررورات يمكرررن أن  التركيبيرررةاسررتعرال التطررورات التكنولوجيرررة ال ديثررة فرري مجرررال البيولوجيررا   أ(
 ؛ثار نير المتوقعة والم مةبما في ذل  ا  ،عل  التنوع البيولوجي واألهداف الثالثة لالتفاقية ارآثتؤدح ول  

ال تنردرج و  التركيبيرةت ديد أح كاتنات  ية تل تطويرها بالفعل أو قيد الب رث والتطروير مرن  رالل ترنيرات البيولوجيرا    (
 ؛ةت ت تعريف الكاتنات ال ية الم ورة بموج  بروتوكول قرطاجن

الضرارة مرابرل األهرداف  هراوآثار   رامنتجات را و ومكونات التركيبيرةت ليل األدلة عل  فواترد كاتنرات البيولوجيرا  موا لة  ج(
 التركيبيرةكاتنرات البيولوجيرا  لمناولرةجمل معلومات عن تدابير ودارة الم راطر واالسرت دال ا مرن وأفضرل الممارسرات ، و الثالثة لالتفاقية

 ؛آمنةبطريرة   امنتجات ا و ومكونات
تريرريل مرردت تررروافر  ، فررري التنرروع البيولرروجي واسررت دامه المسرررتدالم تملررة علرر  سرررلبية  تررنثيراتلتجنرر  أو ترليررل أح   د(

 ؛ ا ور دهامنتجات ا و ومكونات التركيبيةالبيولوجيا األدوات لكشف كاتنات 
عرررد قبررل االجتمررراع الرابررل عشرررر يلنيررر ال يترررة الفرعيررة للمشرررورة العلميررة والترنيررة والتكنولوجيرررة فرري اجتمررراع  ،ترررديل (ه 

بموجرر  فرري المسرتربل  البيولوجيرا التركيبيرةالمتعلرررة بالمناقشررات والجرراتات  تيسريرتو رريات علر  أسرراس مداوالتره ل ،لمرؤتمر األطرراف
مررن ال يترررة للمسرراهمة فررري اسررتكمال التريرريل المطلرررو   9/29مرررن المررررر  22فرري الفررررة  الرررواردةت ليررل للمعررايير  فضررال عرررن ،االتفاقيررة

  22/22من المررر  2في الفررة الفرعية للمشورة العلمية والترنية والتكنولوجية 
وفريررررر  ال برررررات الترنيرررررين  اللكترونرررريلرررر  العمرررررل السرررراب  للمنتررررردت االسرررررتناد وكرررران مرررررن المررررررر أن يرررررتل ذلرررر  مرررررن  ررررالل و  -25
واالسرررتفادة مرررن المعلومرررات ذات ال رررلة المردمرررة مررررن األطرررراف وال كومرررات األ ررررت والمنيمرررات ذات ال رررلة والشررررعو   ، ررر الم 

https://www.cbd.int/doc/c/569d/77c1/9ff18af57c187298c981e357/synbio-ahteg-2017-01-02-en.pdf
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وبالتنسرري  مررل ال يتررات األ رررت  ،واألمانررة اللكترونرريوكررذل  المعلومررات المتا ررة مررن  ررالل المنترردت  ،األ ررلية والمجتمعررات الم ليررة
  وبروتوكولي الالتفاقية 

 أ( ولر   د( مرن ا ت ا ررات ا الرواردة فري المررررر 2نترات  مررداوالت فرير  ال بررات الترنيررين الم  ر  اسرتجابة للفررررات  وتررد -26
  ذ  الوثيرة بفي المرف   وأعيد نس  ا 3من تررير  51ول   22في الفررات من  21/27
الم  رر  برررنن تنيررر ال يتررة الفرعيرررة للمشررورة العلميررة والترنيرررة والتكنولوجيررة فرري اجتماع رررا الترنيررين أو رر  فريرر  ال بررررات و  -27

بموجرر  االتفاقيررة   التركيبيررةالبيولوجيررا المتعلرررة بالثراني والعشرررين فرري نتررات  هررذا االجتمرراع لتيسررير المناقشرات والجررراتات المسررتربلية 
نن ال يترة علمرا براألمانرة  أ اطرت ،ا رات فرير  ال بررات الترنيرين الم  ر ( مرن ا ت ه 2فيمرا يتعلر  برالفررة  بالضرافة ولر  ذلر ،و 

مرررن  22علرر  الن ررو المبررين فرري الفررررة  ،فرري معلومررات عررن كيفيررة تطبيرر  المعررايير ،فرري اجتماع ررا ال ررادح والعشرررين ،الفرعيررة سررتنير
قرررر فريررر   ،  ونتيجرررة لررذل اسررت دامه المسررتدال فرري التنرروع البيولررروجي و الجديرردة والناشررتة المتعلررررة ب المسررراتلال تيررار  ،9/29لمررررر ا

( ولر  أن يرردل مرؤتمر األطررراف ه 2تنجيرل الت ليرل المطلرو  فرري الفرررة  ، ررتاألمسراتل النيرر  فرري  عنرد ،ال بررات الترنيرين الم  ر 
المزيررد مررن الرشررادات  ررول كيفيررة تطبيرر   ،فرري اجتماع ررا ال ررادح والعشرررين ،لررل تررردلال يتررة الفرعيررة  نيررر أنالمزيررد مررن الرشررادات  

األمانررة ت لرريال للترريرررين المتعلرررين باالجتمرراعين األول والثرراني  أجرررت ،وفرري وقررت ال ر  4الجديرردة والناشررتة  المسرراتلمعرايير ا تيررار 
مررن  22مبررين فرري الفررررة علرر  الن رو ال ،الجديرردة والناشررتة المسراتللفرير  ال برررات الترنيررين الم  رر  مرابرل المعررايير السرربعة ال تيررار 

  CBD/SBSTTA/22/INF/17 وعالميةالت ليل كوثيرة  ويرد  9/29المررر 
االجتماعيررة  ثررارا  تنراولنهميررة علمررا بفرير  ال برررات الترنيررين الم  ر   أ رراط ،أيضررا فرري مسرراتل أ ررت  وفري وطررار نيرر  -28

الترررري  لررررت م ررررل المنتجررررات الترررري ت رررردث بشرررركل طبيعررررري   التركيبيررررةواالقت ررررادية الم تملررررة للتسرررروي  التجررررارح لمنتجررررات البيولوجيررررا 
ممثلرري الشررعو  األ ررلية والمجتمعررات الم ليررة فرري االجتمررراع بمشرراركة أقررر فريرر  ال برررات الترنيررين الم  رر   بالضررافة ولرر  ذلرر ،و 

 الثة لالتفاقية األمانة عل  موا لة تيسير مشاركت ل الكاملة والفعالة في جميل االجتماعات ذات ال لة باألهداف الث تجعوش  
 استعراض النظراء لنتائج العملية -دال 

األطرررراف وال كومرررات األ ررررت  فيررره دعوترر 5و طرررارا ةالتنفيذيررر ةاألمينررر تأ رردر  ،21/27 د( مرررن المرررررر 22اسررتجابة للفرررررة  -29
 ررر  المعنرررري اسرررتعرال ترريرررر فريررر  ال بررررات الترنيرررين الم ولرررر  والمنيمرررات ذات ال رررلة والشرررعو  األ رررلية والمجتمعرررات الم ليرررة 

 ،األطرررراف مردمرررة مررن مررن 8 هررذ  االستعراضررراتاستعراضررا  وكررران مررن برررين  22 مررا مجموعررره بالبيولوجيررا التركيبيرررة  وتلرررت األمانرررة
https://bch.cbd.int/synbio/peer-األ رلية علرر   االستعراضررات وترردمنيمررات  المرن  22، ومررن نيرر األطررراف واسرتعرال وا رد

review 18في الوثيرة العالمية للتعليرات المردمة من  الل عملية استعرال النيرات  تجميل  ويرد/INF/22/SBSTTA/CBD  
 مقترحةالتوصيات ال -ثانيا

 :ما يليعل  نرار قد ترن  ال يتة الفرعية للمشورة العلمية والترنية والتكنولوجية في النير في تو ية  -20
 ،مؤتمر األطرافون 

 ،21/27و 22/22ول  المرررين  وذ يشير
 ،الررذح عررد فري مررونتل التركيبيرةبنتررات  اجتمراع فرير  ال برررات الترنيرين الم  ر  المعنرري بالبيولوجيرا  ي ريط علمرا -2

 6؛2027 ديسمبر/كانون األول 8ول   5من  ،كندا

                                                                 
3 CBD/SYNBIO/AHTEG/2017/1/3  
  22/7ر تو ية ال يتة الفرعية اني 4
5 SCBD/SPS/DC/MPM/MW/87112  
6 CBD/SBSTTA/22/4  المرف ، 

https://bch.cbd.int/synbio/peer-review
https://bch.cbd.int/synbio/peer-review
https://bch.cbd.int/synbio/peer-review
https://www.cbd.int/doc/c/aa10/9160/6c3fcedf265dbee686715016/synbio-ahteg-2017-01-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2018/ntf-2018-013-synthetic-biology-en.doc
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جميررل األهررداف الثالثرررة التفاقيررة التنررروع تكررون ذات  رررلة بشررراملة قررد  مسررنلةهرري  التركيبيرررةأن البيولوجيررا  يال رريو  -2
مرابررل الثالثررة وآثررار الضررارة الم تملررة  التركيبيررةبال اجررة ولرر  النيررر بدقررة فرري الفواتررد الم تملررة لتطبيرررات البيولوجيررا  ويرررر ،البيولرروجي

 ؛أهداف االتفاقية

 التركيبيرةلتطرورات فري مجرال البيولوجيرا لوجرات مسح أفري منرتيل ور رد وتريريل هنا   اجة ول  أيضا أن  يال يو  -1
 مرابرررل األهرررداف الثالثرررة لالتفاقيرررة وأهرررداف التركيبيرررةالسرررتعرال المعلومرررات الجديررردة المتعلررررة با ثرررار اليجابيرررة والسرررلبية للبيولوجيرررا 

 ؛ي ابروتوكول
قررد يشركل ت ررديات أمرال قرردرة  التركيبيرةي مجررال البيولوجيرا برنن التررردل السرريل الناشررل عرن الب رث والتطرروير فر ويررر -2

الم تملرررررة لتطبيرررررات البيولوجيرررررا  ثررررارتريررررريل النطررررا  الكامرررررل لمل ،وال سرررريما البلررررردان ذات ال برررررة أو المررررروارد الم رررردودة ،بعررررل البلررررردان
 ؛التركيبية

االتفاقيرة  بموجر  التركيبيرةالمت رلة بالبيولوجيرا  المسراتلبال اجة ول  ن   منس  ونير ازدواجي بشنن  أيضا ويرر -5
 ؛وكذل  بين االتفاقيات األ رت والمنيمات والمبادرات ذات ال لة ،وبروتوكولي ا
تطرروير الكاتنررات ال يررة التري ت ترروح علرر  م ركررات مرن بننرره فري  ررين قررد تكررون هنرا  منررافل م تملررة  كررذل  ويررر -6
م ركرررات أح كرراتن  ررري ي تررروح علررر  وطرررال  مرررن الب ررروث والرشرررادات قبررل النيرررر فررري  فإنررره يلرررزل وجرررات المزيرررد ،م  ندسرررةالجينررات ال
ونيررررا ل رراالت عرردل اليررررين  ،والمجتمعررات الم ليررةاأل ررلية أراضرري وأقرراليل الشرررعو  فررري بمررا فرري ذلرر   ،فرري البيترررةم  ندسررة الجينررات ال

طرال  الكاتنرات  وزاتاألطرراف وال كومرات األ ررت علر  اتبراع ن ر  ت روطي  ي ث ،م  ندسةالجينات الم ركات ال الية بشنن  تطروير واط
ضررارة أح تررنثيرات م تملرة مرن أجررل تجنر   ،بمررا فري ذلرر  الطالقرات التجريبيررة ،م  ندسرةالجينررات الم ركرات ال يرة الترري ت تروح علرر  

 ؛لتنوع البيولوجيعل  ا عكس اتجاه اوال يمكن كبيرة 
ومررات األ رررت والمنيمررات ذات ال ررلة ولر  وضررل وتنفيررذ اسررتراتيجيات م ررممة ت ررميما وال ك ،األطررراف يردعوو  -7

مررن فري وطررار االسررت دال   رامنتجات ررا و مكوناتو  التركيبيررةالبيولوجيرا لكاتنررات تعرررل البيترة جيردا مررن أجرل منررل أو ترليرل ولرر  أدنرر   رد 
 ؛المعزول

بشررنن  ااألطررراف وال كومررات األ رررت والمنيمررات ذات ال ررلة ولرر  نشررر المعلومررات وتراسررل  برات رر يرردعو أيضرراو  -8
الجينرررات م ركررات بمرررا فرري ذلرر  الكاتنررات التررري ت ترروح علرر   ،التركيبيررةالم تملررة للبيولوجيررا وا ثررار الضرررارة الترييمررات العلميررة للفواتررد 

مررررن التجرررار  التررري أجريرررت فررري وطررررار  المسرررتمدةج والسررريناريوهات والبيانرررات المعلومرررات المسرررتندة ولرررر  النمررراذ مرررل مراعررراة ،م  ندسرررةال
االسررت دال المعررزول وال بررررة المكتسرربة مرررن  ررالل ودارة ا فرررات واألنررواع اللريبررة اللازيرررة ومررن اسرررت دال الكاتنررات ال يرررة الم ررورة التررري 

 ؛، وعدل التريد بتل  المعلومات فرطفي البيتة أطلرت
بشركل أساسري  يعمرل الفرير  وأن ،تمديد والية فري  ال برات الترنيين الم    المعنري بالبيولوجيرا التركيبيرة يرررو  -9

تريريل التطررورات الجديرردة  مررن أجررل:  أ( ، سرر  االقتضرات ،بموجرر  بروتوكررول قرطاجنرةالجاريرة علر  النترنررت وبالتنسري  مررل العمليررة 
بشركل مسرح أفرري لجررات األ يرر لفرير  ال بررات الترنيرين الم  ر  مرن أجرل دعرل عمليرة منرذ االجتمراع  التركيبيرةالبيولوجيرا  مجالفي 

بمرا فرري ذلر  علرر  سربيل المثررال  ،عررن طرير  تجميررل وت ليرل المعلومررات للمعرارفوعررداد اسرتعرال شررامل لل الرة الراهنررة    ( ؛منرتيل
واالجتماعيرة والثرافيرة االجتماعيرة واالقت رادية اليجابيرة  بشرنن ا ثرار البيتيرة ،النيررات التري استعرضر االمنشورة  األدبياتال ال  ر 

الجينررول والكاتنرات ال يررة  تعرديلبمرا فري ذلرر   ،الرريرر  المسرتربلوالمنتيررة فرري ال اليرة البيولوجيرا التركيبيررة والسرلبية الم تملرة لتطبيرررات 
اليجابيرررة والسرررلبية الم تملرررة لتطبيررررات  ثررراربشرررنن ا  استشررررافيوعرررداد ت ليرررل   ج( ؛م  ندسرررةالجينرررات الم ركرررات التررري ت تررروح علررر  

وعرداد ترريرر عرن نترات  أعمالره لتنيرر فيره ال يترة الفرعيرة   د( ؛التري تكرون فري المرا رل المبكررة مرن الب رث والتطروير التركيبيةالبيولوجيا 
 ؛للمشورة العلمية والترنية والتكنولوجية
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لردعل مرداوالت فرير  ال بررات  التركيبيرةتمديد المنتدت اللكترونري المفتروح العضروية المعنري بالبيولوجيرا  يررر أيضاو  -20
والمجتمعررات األ رلية والم ليررة والمنيمررات  ،وال كومرات األ رررت ،األطررراف ويردعو ،الترنيرين الم  رر  المعنري بالبيولوجيررا التركيبيررة
 ؛التركيبيةالبيولوجيا المعني بفي المنتدت اللكتروني ذات ال لة ول  موا لة ترشيح  برات للمشاركة 

 ،والشرررررعو  األ رررررلية والمجتمعرررررات الم ليرررررة ،والمنيمرررررات ذات ال رررررلة ،وال كومرررررات األ ررررررت ،األطرررررراف يرررردعوو  -22
ه بالمعلومرات ذات ال ررلة لدراج را فري االسررتعرال المشرار وليرر ةالتنفيذيرر ةوأ ر ا  الم رل ة ا  رررين ذوح ال رلة ولرر  تزويرد األمينر

 ؛أعال  9في الفررة 
 :ةالتنفيذي ةول  األمين يطل و  -22
وجرررات مناقشرررات ولكترونيرررة علررر  النترنرررت فررري وطرررار المنتررردت اللكترونررري المفتررروح العضررروية المعنررري بالبيولوجيرررا   أ(

 ؛التركيبية
مرن  رالل جملرة  ،رهنرا بتروافر األمروال ،تيسير عمل فري  ال برات الترنيرين الم  ر  المعنري بالبيولوجيرا التركيبيرة   (

وج ررا وعررد اجتمرراع وا ررد علر  األقررل  ، رراوترتيب  رراوتوليفالسررتعرال النيررات ال اضررعة لمعلومررات ذات ال رلة اأمرور مررن بين را جمررل 
 لوجه؛

مرن  ،بمرا فري ذلر  المؤسسرات األكاديميرة والب ثيرة ،موا لة التعاون مرل المنيمرات واالتفاقيرات والمبرادرات األ ررت  ج(
المتعلرررة بالبيولوجيرررا التركيبيرررة وكيررف يمكرررن أن تسرر ل فررري الترررردل ن ررو  طرررة التنميررة المسرررتدامة لعرررال  المسررراتلشررنن ب ،جميررل المنررراط 

 7؛2010
مرل مراعراة  ،وتعزيز ودعرل بنرات الرردرات وتراسرل المعرارف فيمرا يتعلر  بالبيولوجيرا التركيبيرة تيسيراستكشاف طر  ل  د(

مرررواد للالمشرررتر  ت رررميل وال ،بمرررا فررري ذلررر  مرررن  ررالل التمويرررل الرررالزل ،ا تياجررات األطرررراف والشرررعو  األ رررلية والمجتمعرررات الم ليررة
 ؛ةالم ليبالللات الرسمية لألمل المت دة، وكلما أمكن، بالللات  يةالتدريب

كنولوجيرررة أن تنيرررر فررري أعمرررال فريررر  ال برررررات ولررر  ال يترررة الفرعيرررة المعنيرررة بالمشرررورة العلميررررة والترنيرررة والت يطلررر و  -21
 الترنيين الم    المعني بالبيولوجيا التركيبية وأن تردل تو ية ول  مؤتمر األطراف في اجتماعه ال امس عشر 

 
 
 
 

  

                                                                 
 ، المرف  70/2قرار الجمعية العامة  7

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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 المرف 

 8التركيبيةالبيولوجيا المعني بنتائج فريق الخبراء التقنيين المخصص 
 التركيبيةفي مجال البيولوجيا  األخيرةالتطورات التكنولوجية  3-1

بررررنن التطرررررورات  ،هررررذا البنررررد مررررن جرررردول األعمررررال بموجرررر فرررري مداوالترررره فريرررر  ال برررررات الترنيررررين الم  رررر  أقررررر  -22
هندسرررت ا باسرررت دال  تممررا أدت ولررر  تزايرررد عرردد الكاتنرررات التررري تمرر ،تتررردل بمعررردل متسرررارع التركيبيرررةالتكنولوجيررة فررري مجررال البيولوجيرررا 

  ةم تلفترنيات ت و أدوا
 فرير  ال بررات الترنيرين الم  ر  ال ري ،التركيبيرةالبيولوجيرا بشرنن عند استعرال التطورات التكنولوجية ال ديثرة و  -25
 ما يلي: من بين ا جملة أمور

 ؛ال ديثة نطا  الكاتنات التي يمكن تعديل ا التركيبيةبعل ترنيات البيولوجيا  توّسل  أ(
علررر  طريررررة  كبيرررةآثرررار  ايمكررن أن يكرررون ل ررو  ةكاملررركروموسرررومات و  اتأ رربح مرررن الممكررن ا ن تركيررر  جينومرر   (
 ؛تعديل الكاتنات
دا رل جينررول  ،المضرراعفةأو  ،ن االسررت داف المترزامن لمواقررل متعرددةمّكرون تطروير أدوات م تلفررة لتعرديل الجينررات ي    ج(

 ؛في  طوة وا دةما 
مثرل بعرل ال شرررات  ،الكاتنرات التري تستنسرن جنسريافري مجموعرة مررن م  ندسرة الجينرات الم ركرات يجررح تطروير   د(
 ؛والروارل
متا رة ب رورة متزايردة فرري بعرل البلردان ولر  مجتمرل "أفعرل بنفسر " وعامررة  البيولوجيرةأ رب ت أدوات التكنولوجيرا  (ه 

 ؛الجم ور  ارج مراف  الم تبرات الرسمية
الكاتنررات ود رال نرطرة التري يمكررن عنردها النيرر فري ولر  ال التركيبيرةبعرل التطرورات ال ديثرة فري البيولوجيررا  ترردمت  و(

 ؛في البيتة بمعدل متسارع
والذكات اال طناعي والروبوتات وتل  المتعلرة "بالبيانات الضر مة" ب ردف بنرات  ةتعلل ا ليجرح تطبي  ن    مثل   ز(

 ؛جديدة جداوا تبار كاتنات  بسرعةأولية  وعداد نماذجتوقل أن تتيح من المو  ،وهندسة الجينومات والدواتر الوراثية
 ؛الم ورةللكاتنات سرعة  األكثربالنتاج  واألتمتةالجديدة  البيولوجيةالتكنولوجيا جمل أدوات  يسمح  ح(
ونتررراج "مفتو ررة" نسررربيا  مرافرر /أ ررروال ،سررت دل فررري ونترراج المرررواد الكيمياتيررةالتررري ت   ،الم ررورةالط الررر  قررد تتطلرر    ط(

 ؛ال اجة ول  ضوت الشمس نتيجة
اسررت دام ا دا رررل الم تبررررات  لمكانيرررةو اليررة مرررن ال اليررا  ال اليررراكاملرررة  مستشررعراتيجرررح العمرررل علرر  تطررروير   ح(

 ؛و ارج ا
يجررح تطبير  أو ( RNA ال مرل الريبري النرووح مثرل نواقرل ترد ل  ،  تنييل الجينول ال رارجياتيجرح تطوير طر    (
  رذاذفي شكل وساتل الكشف 
لرردرة علر  وجررات ترييمرات الم راطر أمرا ات رديا  التركيبيرةوقد تمثل السررعة المتزايردة باسرتمرار فري مجرال البيولوجيرا  -26

 في بعل البلدان 

                                                                 
 ( CBD/SYNBIO/AHTEG/2017/1/3أعيد نس  ا من تررير فري  ال برات الترنيين الم      8
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ت ررديات للرررردرة علرر  ف رررل  التطرروراتالتطرررورات األ يرررة فرري البيولوجيرررا التركيبيررة واسررتمرار وتيررررة  ويمكررن أن تشرركل -27
لنيررر بشرركل أكثررر شررموال فرري الفواتررد وا ثررار ولرر  اقررد تكررون هنررا   اجررة و الم تملررة علرر  التنرروع البيولرروجي و رر ة النسرران   ثررارا 

  م  ندسةالجينات الم ركات مثل  ، ا ة بالنسبة لبعل التطوراتو  ،الضارة الم تملة عل  مستوت النيال اليكولوجي
مدمجرة  نيرلو  المرادحبمرا فري ذلر  اال تروات  ،ات جيردة الت رميلقد تكون هنا   اجة ول  وضرل وتنفيرذ اسرتراتيجيو  -28

ومكونات ررا  التركيبيرةالبيولوجيرا منرل أو ترليررل ولر  أدنر   ررد تعررل البيترة لكاتنررات مررن أجرل  ،بشركل فعرال لل رد مرن البررات أو االنتشررار
الكاتنررررات  اي تشرررركل ترررال الم رررراطرأن تكرررون هررررذ  االسررررتراتيجيات متناسررربة مررررل  وينبلرررري 9 لالمعررررزو  سرررت دالاالوطررررار ومنتجات رررا فرررري 

 والمكونات والمنتجات 
األمررررن شرررروانل وزات  التركيبيررررةفرررري البيولوجيررررا  لررربعل التطرررروراتالسررررت دال ا الم تملررررة المررررزدوج وقرررد يثيررررر الطررررابل -29

 البيولوجي فيما يتعل  باألهداف الثالثة لالتفاقية 
أشار فري  ال برات الترنيين الم    ولر  أن مسرح األفر  المنرتيل ور رد وتريريل التطرورات فري مجرال البيولوجيرا و  -20

اليجابيرة والسرلبية للبيولوجيرا التركيبيرة مرابرل األهرداف  ثرارالسرتعرال المعلومرات الجديردة المتعلررة با  ةكرون مفيردتيمكرن أن  التركيبيرة
  ي ابروتوكولو الثالثة لالتفاقية 
فري  تجرر  التركيبيرةوالتطروير فري مجرال البيولوجيرا  الب رثوال ي فري  ال برات الترنيين الم  ر  أيضرا أن معيرل  -22

الشرررعو  األ رررلية والمجتمعررررات  فضرررال عرررنوأن العديرررد مرررن البلررردان الناميررررة  ،البلررردان المتردمرررة وفررري عررردد م ررردود مررررن البلررردان الناميرررة
ال اجرررة ولرررر  فريررر  ال بررررات الترنيررررين الم  ررر  أبررررز و برررة التطررررورات فررري هرررذا المجررررال  الم ليرررة قرررد ت تررراج ولرررر  تنميرررة الرررردرات لمواك

فيمرا يتعلرر  بالبيولوجيررا التركيبيرة وت ليررل الم رراطر والمسرراتل  معررارفوتعزيرز ودعررل بنررات الرردرات وتراسررل ال تيسرريرل وسرراتلاستكشراف 
 ،بمرررا فرررري ذلررر  مرررن  ررررالل التمويرررل الررررالزل ،معررررات الم ليرررةلتلبيرررة ا تياجررررات البلررردان الناميرررة والشررررعو  األ رررلية والمجت ،ذات ال رررلة

  بالللات الم لية ،مكنيو يثما  ،مل توفير التدري  بالللات الرسمية لألمل المت دة ،والت ميل المشتر  للبرام 

مقابل األهداف الثالثة  الضارة هاوآثار  هامنتجاتها و ومكوناتالبيولوجيا التركيبية على فوائد كائنات  أدلة 3-2
 لالتفاقية

أشرار فرير  ال بررات الترنيرين الم  ر  ولر  االسرتنتاج الرذح ترل التو ررل  ،فري وطرار هرذا البنرد مرن جردول األعمرال -22
أنرواع مماثلررة مررن   رراومنتجات  راومكونات التركيبيررةالبيولوجيرا لكاتنررات لتوقررل أن يكرون ه مررن المننريفيررد بوليره فرري اجتماعره السرراب  والرذح 

اليجابيرة والسرلبية الم تملرة  ثرارأن ا  نيرر أنره رأتاليجابية والسلبية عل  التنوع البيولوجي مثل ال ندسرة الجينيرة الكالسريكية   ثار ا
بيولوجيرررة ذات  ونيرررلكاتنرررات علررر  ونتررراج  التركيبيرررةالبيولوجيرررا  لرررردرةوأكثرررر اتسررراعا نيرررا نطاقرررا قرررد تكرررون أوسرررل  التركيبيرررةللبيولوجيررا 
 من التعريد لالست دال في مجموعة من التطبيرات  م تلفةمستويات 

أشرار فريرر  ال برررات الترنيررين الم  رر  ولرر  أنرره ب ررالف ال برررة المكتسرربة مررن الكاتنررات ال يررة الم ررورة الترري تررل و  -21
  رراومنتجات  راكوناتوم التركيبيررةكاتنرات البيولوجيرا علر  فواتررد  ةم ردود ةتجريبيرر أدلرةهنررا   تر  ا ن  تكانر ،بالفعرل فرري البيترة وطالق را
  عليهالضارة  هاوآثار لتنوع البيولوجي عل  ا

أيضررا تروافر أنررواع أ رررت مرن المعلومررات والمعررارف ذات الريمررة ال رري فريرر  ال برررات الترنيرين الم  رر   نيرر أن -22
ترنيرررات  ا مرررن  ررراللالتررري يرررتل تطويرهرررالعلميررة فررري البرررالو عرررن الفواترررد الم تملرررة أو ا ثرررار الضرررارة للكاتنررات والمكونرررات والمنتجرررات 

وبيانرات مرن تجرار  أجريرت فري وطررار  ،سريناريوهاتوال وعرداد النمراذج  ويمكرن أن يشرمل ذلر  معلومرات تسرتند ولر  التركيبيرةالبيولوجيرا 
بمررا فرري ذلرر  المكاف ررة  ،وال برررة المكتسرربة مررن  ررالل ودارة ا فررات واألنررواع اللريبررة اللازيررة ،كمررا فرري الم تبرررات ،االسرت دال المعررزول

نشررطة األ المعلومرات التري تررل جمع را مرنكمرا أن فري البيتررة   اترل وطالق رالترري وكرذل  مرن اسررت دال الكاتنرات ال يرة الم رورة  ،البيولوجيرة
بمرا فري ذلر   ،وتربية األ يات الماتيرة ونيرهرا مرن الترد الت البشررية فري البيترة ،وال راجة ،الم ا يل وزراعةال يوانات  تربيةالترليدية ل

                                                                 
  21، الفررة 5/5مررر البردر ما تتس  مل أ كال مؤتمر األطراف الواردة في  9

https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7147
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يمكرن أن تكرون مفيردة فري استكشراف ا ثرار اليجابيرة والسررلبية  ،معرارف وابتكرارات وممارسرات الشرعو  األ رلية والمجتمعرات الم ليرة
  الم تملة للكاتنات الناتجة عن البيولوجيا التركيبية

ال رري فريررر  ال برررات الترنيرررين الم  ررر  أن النيررر فررري الفواترررد الم تملررة وا ثرررار الضرررارة للكاتنررات المنتجرررة مرررن و  -25
م ركرات الجينرات  لت تروح علر لكاتنرات التري ترل تطويرهرا ليمكرن أن يكرون ذا أهميرة  ا رة وعاجلرة بالنسربة  التركيبية الل البيولوجيا 

وابتكررارات  معرارفوكرذل   ، فري التنرروع البيولروجي واسرت دامه المسرتدال علر   رذ  الكاتنراتتكرون لالتري قررد  ثرارفري ضروت ا  ، ندسرةالم  
نيررل  فعاليرة وسررالمةوزات ال سريما وذا تررل وطالق ررا فري البيتررة  ولرو ي عرردل اليرررين  ،وممارسرات الشررعو  األ رلية والمجتمعررات الم ليررة

 ندسرررة الجينررات الم   م ركررات لرررنيلالتطبيرررات الم تلفررة  تفرضررر اقررد فضرررال عررن الم رراطر النسررربية الترري  ، ندسررةالجينررات الم   م ركررات
تطرروير هرررذ  مرررن م تملررة  فواترردفرري  رررين قررد تكررون هنرررا   بالضررافة ولرر  ذلررر ،(  و  ررراأو كب األنررواع السررتبدال  ، علرر  سرربيل المثرررال

 رري ي تروح علرر  م ركررات أح كراتن وطررال  أن هنررا   اجرة ولرر  مزيررد مرن الب رروث والرشرادات قبررل النيرر فرري  أشررير ولر  ،الكاتنرات
المجتمعرات الم ليررة  وأشررار فرير  ال برررات الترنيررين و  أراضرري وأقرراليل الشرعو  األ ررليةفري مررا فري ذلرر  ب ،فري البيتررة ندسررة الجينرات الم  

فررري البيتررررة   التررري أطلررررتلكاتنرررات جلرافررري لالم  ررر  أيضرررا ولررر  ا تمرررال  ررردوث ت ركرررات عرررابرة لل ررردود نيررررر مر رررودة وانتشرررار 
ت روطي والتعراون مرل جميرل ن ر   قرد يسرتلزل األمرر وضرل ، ندسرةالجينرات الم  بم ركرات أوجه عدل اليررين ال اليرة المتعلررة  وبالنير ول 

للشرررعو  األ رررلية  عرررن علرررلمرررل مراعررراة ال اجرررة ولررر  الموافررررة ال ررررة والمسررربرة  ،البلرردان وأ ررر ا  الم رررل ة الرررذين يمكرررن أن يترررنثروا
طررررال عنررررد تطرررروير  ،والمجتمعرررات الم ليررررة بمررررا فرررري ذلرررر  الطالقررررات  ، ندسررررةالجينررررات الم  الكاتنررررات الترررري ت ترررروح علررر  م ركررررات  واط

  التي ال يمكن عكس اتجاه اللتنوع البيولوجي من أجل تجن  ا ثار الضارة الم تملة  ،التجريبية
ة علر  المعررارف الم تملررة للبيولوجيرا التركيبيرر ثرارالمناقشرة فرري وطرار هررذا البنرد مررن جردول األعمررال ا  تتناولرركمرا  -26

علرر  العالقررة بررين  التركيبيررةوكررذل  كيررف تررؤثر البيولوجيررا  ،واالبتكررارات والممارسررات الترليديررة للشررعو  األ ررلية والمجتمعررات الم ليررة
تطرررروير هرررذ  التكنولوجيررررات بالمشرررراركة الكاملررررة والفعالررررة  يررررتلينبلرررري أن و األل  طبيعررررة الالشرررعو  األ ررررلية والمجتمعررررات الم ليررررة مرررل 

فرررري مجرررال البيولوجيررررا  ف رررلالترررردل وال توا رررل ت ريرررر رؤيرررة مررررن شرررنن ا أن  اسررررت داثاأل رررلية والمجتمعررررات الم ليرررة ب ررردف للشرررعو  
دماج شوانل الشعو  األ لية والمجتمعات الم لية  التركيبية  في  نل الررار وا تياجات ا واط

كائنات حية محورة كالتي ال يمكن اعتبارها و  التركيبيةتم تطويرها من خالل البيولوجيا يالكائنات الحية التي  3-3
 وفقا لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

ت ليرل مررا وا ررل و  اللكترونرينراق  فرير  ال برررات الترنيرين الم  رر  هرذا البنررد علر  أسرراس مسراهمات المنترردت  -27
مرن  1يرف الكاتنرات ال يرة الم رورة وفررا للمرادة معرايير تعر  يسرتوفت التركيبيرةوذا كانت الكاتنات ال ية التي طورت من  الل البيولوجيا 

  وكيف تستوفي هذ  المعايير بروتوكول قرطاجنة

ترل تطويرهرا بالفعررل  لر  فرير  ال بررات الترنيرين الم  ر  ولر  أن معيرل الكاتنرات ال يرة التري  ،نتيجرة لمداوالترهو  -28
بمرا فرري ذلرر  الكاتنرات الترري ت ترروح علر  م ركررات جينيررة  ،التركيبيررةن  ررالل ترنيررات البيولوجيرا كانررت قيرد الب ررث والتطرروير مرأو التري 
 وفرا لبروتوكول قرطاجنة  الم ورةتعريف الكاتنات ال ية  ضمنتندرج  ،م  ندسة

لررل تكررن هنررا   ،  وبالمثررل يررة  اليررة مررن ال اليررا عررن تطررور كاتنررات نيررلولررل تسررفر الترنيررات الترري تنطرروح علرر   -29
يمكرن فري المسرتربل تطروير  ،وبالترالي لرل تكرن كاتنرات  يرة  ومرل ذلر  ،الجينيرةقادرة عل  تكرار المرادة  ، ت  ا ن،  اليا منيمة ذاتيا
 كاتنات  ية م ورة ك هاويمكن اعتبار  الجينيةالمادة  تكرارقادرة عل  نرل أو   اليا منيمة ذاتيا

مررن  ررالل  الم ررورةكاتنررات الأو لررل تكررن مررا وذا كانررت بشررنن كانررت هنررا  تفسرريرات م تلفررة  بالضرافة ولرر  ذلرر ،و  -10
هرررذ  الكاتنرررات  ه يمكرررن أو ال يمكرررن اعتبرراروبالترررالي فإنرر ،ال ندسررة الالجينيرررة ت ترروح علررر  مجموعرررات جديرردة مرررن المرررواد الجينيررة أل ال

 كاتنات  ية م ورة ك
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جميررل مكونرررات  ترررتال رري فريرر  ال برررات الترنيرررين الم  رر  أيضررا أن الشرررعو  األ ررلية والمجتمعررات الم ليرررة و  -12
 يانات  ية كالطبيعة األل ك

  ها ورصدهامنتجاتتها و ومكونا التركيبيةالبيولوجيا لكائنات عن اأدوات للكشف  3-4
فريررر  ال بررررات الترنيرررين الم  ررر  أن معيرررل األدوات المسرررت دمة  اليرررا فررري الكشرررف عرررن الكاتنرررات ال يرررة  ال رري -12

ولكرن قرد ت ترراج  ،تل تطويرهرا مرن  رالل البيولوجيرا التركيبيرةيرضرا للكاتنرات الترري سرت دل أي را ور ردها يمكرن أن ت  هويت الم رورة وت ديرد
 تكييف وال ت ديثالهذ  األدوات ول  

أشرار فرير  ال بررات الترنيرين الم  ر  أيضرا ولر  أن الت رديات قرد تنشرن فري  الرة الكاتنرات التري قرد ال يكرون ل را و  -11
أو  اطبيعيررالرذح ي ردث نييررر الن عرنيرر قابررل للتمييرز النرات  عالمرة  عالمرات( مسررت دفة مناسربة وعنردما يكررون الكراتن ال ري الم ررور 

 وت ديدها ور دها الكاتنات قد تكون هنا   اجة ول  تطوير أدوات وضافية للكشف عن هوية  ،في مثل هذ  ال االتو   اترليدي
لرو ي أنره يمكرن اسرت دال ترنيرات ت ليليرة للتمييرز  ،ور ردها التركيبيرةالبيولوجيرا بالكشف عن منتجات وفيما يتعل   -12

قرد تكرون هنرا   اجرة ولر  مزيرد  نيرر أنرهركبرة كيمياتيرا  لم  أو ا اطبيعيرالنييررة التري ت ردث  والمنتجرات التركيبيرةالبيولوجيا  منتجاتبين 
 من التطوير في هذا المجال 

التتبررل والتوثير  لل فرراي علر  ال ويررة كانررا  قابليرةوال ري فريرر  ال بررات الترنيررين الم  ر  كررذل  أن االعتمراد علرر   -15
كانرررت األدوات التنييميرررة وآليررررات  ،ولررر  ذلررر  مرررن  يرررث التكلفرررة لت ديرررد ال ويرررة والر رررد  وبالضرررافة تينوفعرررال تينمفيرررد أداترررينأيضرررا 
مثرل نرفرة تبررادل معلومرات السرالمة األ ياتيرة ومن ررة  ،علرر  النترنرتالراتمرة فضرال عرن اسررت دال قواعرد البيانرات  ،والت رير  البرالو

البيولوجيررا كاتنررات عررن كشررف المفيرردة فرري تبررادل المعلومررات بشررنن  ،ألمررل المت رردةلألنذيررة والزراعررة اسرالمة األنذيررة التابعررة لمنيمررة 
  هاور د ا منتجات ا و مكوناتو  التركيبية

يمكرن أن  ،مرن برين أمرور أ ررت 10،وت ديرد هويت راالكاتنات ال ية الم رورة عن لكشف لرح أن شبكة الم تبرات اقت  و  -16
وت ديررد أفضرررل  كيبيرررةالتر ترنيرررات البيولوجيررا  الترري يرررتل تطويرهررا مرررن  ررالللكشررف عرررن الكاتنررات ال يرررة افررري تريرريل تررروافر أدوات  تسرر ل

 جمرررلتوسرريل الشرربكة لأنرره يمكرررن رح أيضررا   واقت ررريتعررين معالجت ررا الراتمررةأح ثلررررات وت ررديات فرري المن جيرررات  فضررال عررن الممارسررات
  ور دها التركيبيةومنتجات البيولوجيا  برات في مجال الكيميات الت ليلية من أجل تيسير ترييل توافر أدوات الكشف عن مكونات ال

وت ديرررد   رراومنتجات  رراومكونات التركيبيررةالبيولوجيرررا كاتنررات عررن كشررف لأنرره فرري  ررين أن األدوات الالزمرررة لولررو ي  -17
فرررد ال تررتمكن بعررل البلرردان مرن الو ررول ولرر  هررذ  األدوات بسرب  عرردل كفايررة ال ياكررل األساسررية  ،قررد تكررون متا رة ور رردها هويت را

 بنات الردرات والتعاون الرانوني والتكنولوجي  ا   اجة ول نه ، ذلول  وال واجز الرانونية ،الترنية والردرات الترنية
ود ال را فري البيتررة  المرررر التركيبيرةمطررورح الكاتنرات ال يرة الناشرتة عرن البيولوجيررا  ه يمكرن ت ميرلواقت ررح أيضرا أنر -18

بطريررررة  ،ي ترررل الت ررر  من ررراالترر عررن تررروفير أدوات وبيانررات التسلسرررل ذات ال رررلة والمررواد المرجعيرررة المسرررؤوليةفررري السررو   طر  رراأو 
كمرا كران ال رال بالفعرل بالنسربة  ،هويت را ور ردها وت ديردومنتجات را هذ  الكاتنات اكتشاف  تيسرأن  امن شنن  ،يس ل الو ول ولي ا

 بعل األطر  بموج للكاتنات ال ية الم ورة 
 التركيبيةالبيولوجيا لكائنات ة اآلمن للمناولةتدابير إدارة المخاطر واالستخدام اآلمن وأفضل الممارسات  3-5

  هاومنتجات هاومكونات
مرن الم رل النيررر فري تريريل الم رراطر وكرذل  ودارة الم راطر فرري سرريكون رأت فرير  ال بررات الترنيررين الم  ر  أنره  -19

  ذا البند من جدول األعمال المتعلرة بمناقشة ال

                                                                 
  http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_detection/lab_network.shtmlيمكن االطالع علي ا في  10

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_detection/lab_network.shtml
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 ترييل الم اطر
المبررررادئ والمن جيررررات العامررررة لتريرررريل الم رررراطر فرررري وطررررار أن مررررن جديررررد أكررررد فريرررر  ال برررررات الترنيررررين الم  رررر   -20

يمكرررن أن تررروفر أساسرررا جيررردا لتريررريل  ،ةالطوعيررر الرشررراداتوكرررذل   ،بروتوكرررول قرطاجنرررة واألطرررر الوطنيرررة الراتمرررة للسرررالمة األ ياتيرررة
  ب فة دورية تكييفالو  ت ديثالقد ت تاج هذ  المن جيات ول  و   التركيبيةتل تطويرها من  الل البيولوجيا يلكاتنات التي ام اطر 

 :لمراعاةقد تكون هنا   اجة لجرات ت ديثات وتكييفات و  -22

مرن  ررالل ترنيررات البيولوجيررا ورة  ررالمفي را الكاتنررات  ت ترروحمناسرربة فرري ال راالت الترري  ةمرارنركاتنررات عردل وجررود   أ(
 ؛عل  سمات ت تلف ا تالفا كبيرا عن الكاتنات الموجودة التركيبية

 ؛نير المر ودة التي قد تنجل عن تلييرات معردة وسمات جديدة التنثيراتفي ترييل  معارففجوات ال   (
التررري يررتل تطويرهررا مرررن االندماجيررة والتراكميرررة للعديررد مررن الكاتنررات  التررنثيراتفرري تريررريل تفرراعالت  معررارففجرروات ال  ج(

 ؛التي تطل  في نفس البيتةو  التركيبيةالبيولوجيا   الل
أنرررواع مجموعررات  فرري الم  ندسرررة الجينرراتود رررال الكاتنررات ال يررة الترري ت تررروح علرر  م ركررات  بشررننال برررة  نررر   د(

 طبيعية 
طوعيرة يمكرن أ رذها فري االعتبرار عنررد  ورشراداتأشرار فرير  ال بررات الترنيرين الم  ر  أيضرا ولر  وجررود وثرات  و  -22

 11 التركيبيةالبيولوجيا  التي يتل تطويرها من  اللترييل م اطر الكاتنات 
جررررات ترييمرررات لم وعرردادأشررار فريررر  ال بررررات الترنيرررين الم  رر  ولررر  ال اجرررة ولررر   ،بالضررافة ولررر  ذلررر و  -21  ثرررارواط

مرررل األ ررررذ فررري االعتبرررار اسررررتمرار فرررردان التنرررروع  ،علرررر  األهرررداف الثالثررررة لالتفاقيرررة التركيبيرررةاليجابيرررة والسرررلبية الم تملررررة للبيولوجيرررا 
العالقرة بررين الشرعو  األ ررلية والمجتمعرات الم ليررة والطبيعررة و  ،تردهور الررنيل اليكولوجيررةبمررا فري ذلرر  انرررال األنررواع و  ،البيولروجي

 وال رو  المعترف ب ا في وعالن األمل المت دة بشنن  رو  الشعو  األ لية  ،األل
أن اعتبررارات ومن جيررات تريرريل الم رراطر ال اليررة قررد ال تكررون ولرر  فريرر  ال برررات الترنيررين الم  رر  كررذل   شرارأو  -22

بسررب  ال بررررة  الجينرررات الم  ندسررةوتريرريل الم رراطر التررري قررد تنشررن عرررن الكاتنررات الترري ت تررروح علرر  م ركررات  مناسرربة لتررررديرفيررة أو كا
تطررروير المبرررادئ التوجي يرررة موا رررلة الم تملرررة علررر  البيتررة  وسررريكون مرررن المفيرررد فررري هرررذا ال رردد تطررروير أو  ثرررارالم رردودة وتعريرررد ا 

والمنيمرررات الدوليررررة  ،االتفاقيررررة مررررن جانررر  الجينررررات الم  ندسرررةم ركرررات ت ال يرررة الترررري ت تررروح علرررر  تريرررريل م ررراطر الكاتنرررراالمتعلررررة ب
 وال كومات الوطنية وال يتات الم نية  ،األ رت

فري المعرارف  الفجرواتبعل ال برات أن اتباع ن ر  تردريجي قرد يكرون مناسربا لجمرل المعلومرات الالزمرة لسرد  وأشار -25
ولرذل   ،نيرر قابلرة لغللراتقرد تكرون  طروة الطرال  فري البيترة  نيرر أنا تمرال  ردوث ا   ول  أدنر   رد ترليلوتجن  ا ثار الضارة أو 

 ات اذ ن   وقاتي يستلزل األمر قد 
أشرررار فريررر  ال بررررات الترنيرررين الم  ررر  ولررر  ال اجرررة ولررر  تعزيرررز ودعرررل بنرررات الرررردرات وتراسرررل المعرررارف بشرررنن و  -26
لمسراتل ذات ال ررلة مرن أجررل تلبيرة ا تياجررات البلردان الناميررة والشرعو  األ ررلية والمجتمعررات وت ليرل الم رراطر وا التركيبيررةالبيولوجيرا 
المسررربرة عرررن علررل والممارسرررات العرفيرررة والبروتوكررروالت ال ررررة و والثرافرررة والموافرررة  الترليديرررة اتاالبتكرررار و مرررل مراعررراة المعررارف  ،الم ليررة

 التوجي ية نو ومبادئ أنواح:  ج( من االتفاقية20و  ح(8دتين المجتمعية في سيا  الما

                                                                 
دارة الم اطر ونيرها من المعني بفري  ال برات الترنيين الم     ترييل الم اطر التي وضع االمتعلرة برشادات المثل  11 ترييل الم اطر واط

  CP VIII/12وفرا للمررر ذات ال لة  الرشاداتوثات  

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13521
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 ودارة الم اطر
 التررنثيراتأنرره ينبلري فرررل تردابير ودارة الم رراطر بالرردر الررالزل لمنرل ولر  فرير  ال برررات الترنيرين الم  رر   أشرار -27

الررروطني والررررانون العرفررري للشرررعو  األ رررلية والمجتمعررررات  ووفررررا للتشرررريل ،معررررارفنرررر  المرررل مراعررراة أوجررره عررردل اليررررين و  ،الضرررارة
 الم لية 

تررررروفر االسررررتراتيجيات ال اليرررررة لدارة الم رررراطر ور رررررد الكاتنررررات ال يرررررة الم ررررورة أساسرررررا جيررررردا لدارة  يمكررررن أنو  -28
هررذ  االسررتراتيجيات  يتعررين تكييررفقررد و   التركيبيرةتل تطويرهررا مررن  ررالل البيولوجيررا يررالم تملررة للكاتنررات التري  ثررارالم راطر ور ررد ا 

 البيولوجيا التركيبية  التي يتل تطويرها من  اللواستكمال ا من أجل معالجة ال  ات  الم ددة للكاتنات 
يمكررررن أن يسرررراعد التعرررراون مرررررل المنيمررررات الدوليررررة وأ ررررر ا  الم ررررل ة المعنيررررين ا  ررررررين فرررري ت ديررررد أفضرررررل و  -29

 ،هاور ررد  ررامنتجات ررا و ومكونات التركيبيررةالبيولوجيررا رة م رراطر كاتنررات ذات ال ررلة بررإداوالترري كانررت الممارسرات فرري األطررر األ رررت 
 والتي تتس  وأهداف االتفاقية 

وال رري وجرررود مبررادئ توجي يرررة  ،مررة تررردابير اال ترروات ال اليرررةتمالمررردت نرراق  فريررر  ال برررات الترنيرررين الم  رر  و  -50
ال ارجيرررة  وال رررري فريررر  ال برررررات الترنيررررين فررري األمرررراكن تتررررراوح مرررن وعرررردادات الم تبررررات ولرررر  المرافرررر   ،لم تلرررف مسررررتويات اال تررروات

 الم    أيضا أن متطلبات تنفيذ تدابير اال توات هذ  ت تلف فيما بين البلدان 
 أثيرت النراط التالية: ،الجينات الم  ندسةفيما يتعل  با توات الكاتنات التي ت توح عل  م ركات و  -52
علرر  الكاتنررات  بشرركل فعررال توات الكاتنررات ال يررة الم ررورة  ررة برراال اينبلرري تكييررف وتطبيرر  أفضررل الممارسررات   أ(

 ؛الجينات الم  ندسةم ركات التي ت توح عل  
مررن النا يرررة البيتيررة وال ينبلرري اعتبارهررا مسرررتوفية للشررروط الررواردة فررري التررال  تتسرررل برراال تواتالجررزر ليسررت بيتررات    (

 ؛طاجنة وال وذا ثبت ذل من بروتوكول قر  1تعريف االست دال المعزول وفرا للمادة 
الجينرات الم  ندسرة بشركل فعرال م ركرات لكاتنرات التري ت تروح علر  اال تروات ون المعايير المتف  علي ا دوليرا قد تك  ج(

 مفيدة في تجن  الطالقات العرضية من المراف  الم تبرية 
فري وطرار االتفاقيرة يمكرن أن يتررابل  التركيبيرةلبيولوجيرا اأشرار فرير  ال بررات الترنيرين الم  ر  ولر  أن مسرح أفر  و  -52

دارة م اطر    التركيبيةالبيولوجيا  التي يتل تطويرها من  الللكاتنات اأيضا التردل الم رز في تكييف ترييل م اطر واط
االجتماعيررررة واالقت ررررادية  ثررررارال اجررررة ولرررر  مراعرررراة ا الضرررروت علرررر  فريرررر  ال برررررات الترنيررررين الم  رررر   وسررررلط -51
للكاتنرات الترري يررتل تطويرهررا   ا عنررد النيرر فرري الطررال  الم تمررلوأراضرري  ررا روقو  ة والمجتمعررات الم ليرةالشررعو  األ ررلي ومنيرورات

  الشعو  األ لية والمجتمعات الم ليةفي أراضي وأقاليل  من  الل البيولوجيا التركيبية
 

__________ 

 


