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الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
االجتماع الثاني والعشرون

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

*

البيولوجيا التركيبية
مذكرة من األمينة التنفيذية

معلومات أساسية
-2

اعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث ع شرر المرررر  27/21ب شرنن البيولوجيرا التركيبيرة ،مؤكردا مرن جديرد مرررر السراب

 ،22/22الررذح ررث فيرره األطر رراف ودعررا ال كومررات األ رررت ول ر اتبرراع ن ر ر ت رروطي ،وم شرري ار ولر ر أن الفر ررة  1مررن المر رررر 22/22

يمكرن أن تنطب ر أي ضرا عل ر بعرل الكاتنررات ال يرة الم ررورة التري ت ترروح علر م ركررات الجينرات وأثن ر مرؤتمر األط رراف علر عمررل
 )AHTEGالمعنري ب البيولوجيرا التركيبيرة ،ور ر بالنترات والتو ريات الرواردة
المنتردت اللكترونري وفرير ال بررات الترنيرين الم ر

في تررير الفري كنساس لموا لة المناقشة

وأ قر مؤتمر األطراف بنن نتيجرة عمرل فرير ال بررات الترنيرين الم ر المعنري بالبيولوجيرا التركيبيرة ب شرنن تعريرف تشرليلي
-2
هي "أن البيولوجيا التركيبية هي مزيرد مرن التطروير وب عرد جديرد للتكنولوجيرا ال يويرة ال ديثرة التري تجمرل برين العلرل والتكنولوجيرا وال ندسرة

لتي سررير وت س رريل ف ررل و/أو ت ررميل و/أو وع ررادة ت ررميل و/أو ت ررنيل و/أو تعررديل الم رواد الوراثي ررة والكاتنررات ال يررة والررنيل البيولوجي ررة"
واعتبر مفيدا كنرطة انطال للرل تيسير المداوالت العلمية والترنية في وطار االتفاقية وبروتوكولي ا

وق ررال م ررؤتمر األط ر رراف ب رردعوة األطر رراف ،وفرر ررا لت شر رريعات ا الوطني ررة ال سر ررارية أو يروف ررا الوطني ررة ،ول ر ر أن ت ارع رري ،س ر ر
-1
االقت ضرات ،االعتبرارات االجتماعيررة واالقت رادية والثرافيرة واأل القيررة عنرد ت ديرد الفواتررد وا ثرار ال ضرارة الم تملررة للكاتنرات والمكونررات
والمنتجات الناتجة عن ترنيات البيولوجيرا التركيبيرة فري سريا األهرداف الثالثرة لالتفاقيرة كمرا شرجل األطرراف ودعرا ال كومرات األ ررت

والمنيمرات ذات ال رلة ول ر اال ضرطالع بنن شررطة معنيرة متعلرررة بالب رث وال روار والتوعيررة وعلر التعرراون فري وضررل الرشرادات وبنررات
الردرات
-2

كمررا ق ررال م ررؤتمر األطر رراف ب رردعوة ا ألطر رراف وال كوم ررات األ رررت والمنيم ررات ذات ال ررلة وال ش ررعو األ ررلية والمجتمع ررات

-5

المعنر رري بالبيولوجير ررا التركيبير ررة وفرر ررا

الم لية ول ترديل المعلومات والوثات الداعمة بشنن البيولوجيا التركيبية ول األمين التنفيذح
وفر رري المرر رررر نف سر رره ،مر رردد مر ررؤتمر األط ر رراف والير ررة فري ر ر ال ب ر ررات الترنير ررين الم

رر

لال ت ا رات المرفرررة بررالمررر وللم سرراهمة أي ضررا فرري ا سررتكمال التريريل عمررال بررالفررة  2مررن المررررر  22/22ومرردد مررؤتمر األط رراف
أيضا المنتدت اللكتروني المفتوح العضوية لدعل عمل فري ال برات الترنيين الم
*
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وبال ضرافة ولر ذل ر  ،طلر مررؤتمر األطرراف ولر ال يتررة الفرعيرة للم شررورة العلميرة والترنيرة والتكنولوجيررة ا سرتعرال تو رريات
-6
فري ر ال بر ررات الترني ررين الم ر المعن رري ب البيولوجي ررا التركيبيررة وتر ررديل تو رريات أ رررت ول ر م ررؤتمر األطر رراف ،بمررا ف رري ذلر ر بش ررنن
الت ليل باست دال المعايير الواردة في المررر  ،29/9الفررة 22

وبنررات علر ر ذل ر  ،وض ررل األمررين التنفي ررذح عمليررة ت شر رتمل عل ر  :أ) تر ررديل معلومررات ع ررن البيولوجيررا التركيبي ررة؛ ) منت رردت
-7
وليكتروني مفتوح العضوية يتضمن مناقشات ول مواضيل م ددة مرتبطة ب البيولوجيرا التركيبيرة؛ ج) اجتمراع وا رد وج را لوجره لفرير
ال بررات الترنيررين الم

ر

؛ د) ا س ر تعرال نيررات لترريررر فرير ال ب ررات الترنيررين الم

ر

 ،عل ر الن رو الم شررار وليره بالتف رريل فرري

الر سرل ثاني را مررن هررذ المررذكرة وترررد نتررات فري ر ال ب ررات الترنيررين الم ر فرري المرف ر  ،ويترراح الترريررر الكامررل عل ر الموقررل الشرربكي
التفاقية التنوع البيولوجي  1وت ستكمل هذ المذكرة أيضا بوثات وعالمية عل الن و المشار وليه في الرسل ثانيا

ثانيا  -نظرة عامة على األنشطة
ألف -
-8

تقديم المعلومات المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية

ا سرتجابة للمررررر  ،27/20الفر ررة  ،20أ ردر األمررين التنفيررذح و طرا ار يرردعو األط رراف وال كومرات األ رررت والمنيمررات ذات

ال لة والشعو األ لية والمجتمعات الم لية لترديل معلومات ووثات داعمة بشنن ما يلي:

الب وث المتعلرة ب الفواتد وا ثرار ال ضرارة لكاتنرات البيولوجيرا التركيبيرة ومكونات را ومنتجات را علر التنروع البيولروجي؛
أ)
وال روارات وأن ش ررطة التوعيررة العام ررة والمتعررددة أ ر ر ا الم ررل ة؛ والتع رراون فرري وض ررل ورشررادات وأن ش ررطة ل بنررات الر رردرات عل ر الن ررو

المشار وليه في الفررة  9من ذل المررر؛
)

دليل عل فواتد البيولوجيا التركيبية وآثارها الضارة مرابل األهداف الثالثة لالتفاقية؛

ج)

ال بررات فري وجررات ترييمرات الم راطر لكاتنرات البيولوجيرا التركيبيرة ومكونات را ومنتجات را ،بمرا فري ذلر أح ت رديات

د)

أمثلررة عل ر ودارة الم رراطر ونيرهررا مررن الت رردابير الترري وضررعت لتجنر ر أو ترليررل ا ثررار ال ض ررارة الم تملررة لكاتن ررات

ه)

اللواتح والسياسات والمبادئ التوجي ية الراتمة أو الجارح تطويرها التي تت ل مباشرة بالبيولوجيا التركيبية؛

ودفت والدروس المستفادة وا ثار عل أطر ترييل الم اطر؛

البيولوجيررا التركيبي ررة ومكونات ررا ومنتجات ررا ،بم ررا ف رري ذلر ر ال بر ررات ف رري مج ررال اال س ررت دال ا م ررن وأف ض ررل الممارس ررات للمناول ررة ا منر رة
للكاتنات ال ية التي طورت من الل البيولوجيا التركيبية؛
المع ررارف وال بر ررات ووج ررات نير ررر ال ش ررعو األ ررلية والمجتمعر ررات الم لي ررة ف رري س رريا العر رري
و)
الطبيعة لعرد المرارنات وف ل الفواتد الم تملة للبيولوجيا التركيبية وآثارها الضارة
-9

ف رري تج ررانس مر ررل

وتلرت األمانة ما مجموعه  29ترري ار وكان من بين التررارير الرواردة 25 ،تررير ار مرردما مرن األطرراف ،وترريرر وا رد مرن نيرر

األطرراف ،و 21تررير ار مرن المنيمررات وتررد التررارير األ رلية عل ر الموقرل اللكترونري للرفرة تبررادل معلومرات ال سرالمة األ ياتيرة عل ر

 https://bch.cbd.int/synbio/submissions/2017-2018.shtmlوي ر رررد تجمي ر ررل ل ر ررمرات المست ل ر ررة م ر ررن التر ر ررارير ف ر رري الفر ر ر ررات 7
ول  22من الوثيرة CBD/SYNBIO/AHTEG/2017/1/2
باء -
- 20

المنتدى اإللكتروني ال مفتوح العضوية المعني بالبيولوجيا التركيبية

عررد المنتردت اللكترونري المفتروح الع ضرروية المعنري بالبيولوجيرا التركيبيرة مرن ررالل نرفرة تبرادل معلومرات السرالمة األ ياتيررة

بين يوليه/تموز وسبتمبر/أيلول  2027وقدمت  220تد الت الل تل الفترة

2

1

CBD/SYNBIO/AHTEG/ 2017/1/3

2

المناقشات المتعلرة بالمنتدت اللكتروني المفتوح متا ة في https://bch.cbd.int/synbio/open -ended/discussion
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واستمدت مواضيل المناقشة من ا ت ا ات فري ال برات الترنيين الم

- 22

عل الن و التالي:

ا سررتعرال التطررورات التكنولوجي ررة ال ديثررة فرري مج ررال البيولوجيررا التركيبي ررة لتريرريل مررا وذا كان ررت التطررورات يمك ررن أن
أ)
ترؤدح ولر آثررار علر التنرروع البيولروجي واألهررداف الثالثرة لالتفاقيررة ،بمرا فرري ذلر ا ثررار نيرر المتوقعررة والم مرة يررديرها السريد كاسرربر

لينستاد من النروي )؛

موا لة ت ليل األدلة عل فواترد كاتنرات البيولوجيرا التركيبيرة ومكونات را ومنتجات را وآثارهرا ال ضرارة مرابرل األهرداف
)
الثالثة لالتفاقية تديرها السيدة ماريا أندريا أور ويال ريستريبو من المكسي )؛
ج)

ت ديد أح كاتنات ية تل تطويرها بالفعل أو قيد الب رث والتطروير مرن رالل ترنيرات البيولوجيرا التركيبيرة وال تنردرج
بروتوكرول قرطاجنررة ،وتريريل مردت تروافر أدوات الك شرف عرن كاتنرات البيولوجيرا التركيبيررة

ت رت تعريرف الكاتنرات ال يرة الم رورة بموجر

ومكونات ا ومنتجات ا ور دها يديرها السيد نيكوالح تسفيتكوف من بللاريا)؛

جم ررل معلومر ررات عر ررن تر رردابير ودارة الم ر رراطر واال سر ررت دال ا مر ررن وأف ضر ررل الممارسر ررات لمناولر ررة كاتنر ررات البيولوجير ررا
د)
التركيبية ومكونات ا ومنتجات ا بطريرة آمنة يديرها السيد بنسون كينييانيا من كينيا)
ويررد تجميرل لرمرات التري يرتل ترا سررم ا مرن رالل المنتردت اللكترونري فري  ،CBD/SYNBIO/AHTEG/2017/1/2الفر ررات

- 22

 25ول 69

جيم  -اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعقود وجها لوجه
 - 21عررد فري ر ال بررات الترنيررين الم
ول  8ديسمبر/كانون األول 2027
- 22

ر

المعنرري بالبيولوجيرا التركيبيررة اجتماعرره المعررود وج ررا لوجره فرري مرونتل ،كنرردا ،مررن 5

وكانت ا ت ا ات فري ال برات الترنيين الم

تؤدح ول

أ)

هي:

ا سررتعرال التطررورات التكنولوجي ررة ال ديثررة فرري مج ررال البيولوجيررا التركيبي ررة لتريرريل مررا وذا كان ررت التطررورات يمك ررن أن

آثار عل التنوع البيولوجي واألهداف الثالثة لالتفاقية ،بما في ذل ا ثار نير المتوقعة والم مة؛

ت ديد أح كاتنات ية تل تطويرها بالفعل أو قيد الب رث والتطروير مرن رالل ترنيرات البيولوجيرا التركيبيرة وال تنردرج
)
ت ت تعريف الكاتنات ال ية الم ورة بموج بروتوكول قرطاجنة؛
ج)

موا لة ت ليل األدلة عل فواترد كاتنرات البيولوجيرا التركيبيرة ومكونات را ومنتجات را وآثارهرا ال ضرارة مرابرل األهرداف

الثالثة لالتفاقية ،وجمل معلومات عن تدابير ودارة الم راطر واال سرت دال ا مرن وأف ضرل الممارسرات لمناولرة كاتنرات البيولوجيرا التركيبيرة
ومكونات ا ومنتجات ا بطريرة آمنة؛

لتجن ر أو ترليررل أح تررنثيرات س ررلبية م تملررة عل ر ف رري التنرروع البيولرروجي وا سررت دامه الم س ررتدال ،تريرريل مرردت تر روافر
د)
األدوات لكشف كاتنات البيولوجيا التركيبية ومكونات ا ومنتجات ا ور دها؛
ه)

ترررديل ،لنيررر ال يت ررة الفرعيررة للم ش ررورة العلميررة والترنيررة والتكنولوجي ررة فرري اجتم رراع يعرررد قبررل االجتم رراع ال اربررل عش ررر

لمرؤتمر األطرراف ،تو رريات علر أ سرراس مداوالتره لتي سرير المناق شررات والجرراتات المتعلرررة ب البيولوجيرا التركيبيرة فرري المسرتربل بموج ر
االتفاقيررة ،ف ضررال ع ررن ت ليررل للمعررايير الر رواردة فرري الفر ررة  22م ررن المررررر  29/9للم سرراهمة ف رري ا سررتكمال التريرريل المطل ررو مررن ال يت ررة
الفرعية للمشورة العلمية والترنية والتكنولوجية في الفررة  2من المررر 22/22
- 25

الم

رر

وكر رران م ر ررن المرر رررر أن ي ر ررتل ذل ر ر م ر ررن ر ررالل اال س ر ررتناد ول ر ر العم ر ررل ال سر رراب للمنت ر رردت اللكترونر رري وفرير ر ر ال ب ر ررات الترني ر ررين
 ،واال س ررتفادة م ررن المعلوم ررات ذات ال ررلة المردم ررة مر ررن األطر رراف وال كوم ررات األ رررت والمنيم ررات ذات ال ررلة والشر ررعو
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األ ررلية والمجتمعررات الم ليررة ،وكررذل المعلومررات المتا ررة مررن ررالل المنترردت اللكترونرري واألمانررة ،وبالتن سرري مررل ال يتررات األ رررت
لالتفاقية وبروتوكولي ا
- 26

وتررد نترات مررداوالت فرير ال بررات الترنيررين الم

ر

ا سرتجابة للفر ررات  2أ) ولر

 27/21في الفررات من  22ول  51من تررير وأعيد نس ا في المرف ب ذ الوثيرة

د) مرن ا ت ا ررات ا الرواردة فري المررررر

3

 - 27وأو ر فري ر ال بر ررات الترنيررين الم ر ب ررنن تنيررر ال يتررة الفرعي ررة للم شررورة العلميررة والترني ررة والتكنولوجيررة فرري اجتماع ررا
الثراني والع ش ررين فرري نتررات هررذا االجتمرراع لتي سررير المناق شرات والج رراتات الم سررتربلية المتعلرررة ب البيولوجيررا التركيبيررة بموج ر االتفاقيررة
وبال ضرافة ولر ذلر  ،فيمرا يتعلر برالفررة  2ه) مرن ا ت ا رات فرير ال بررات الترنيرين الم

ر

 ،أ اطرت األمانرة علمرا برنن ال يترة

الفرعيررة سررتنير ،فرري اجتماع ررا ال ررادح والع ش ررين ،فرري معلومررات عررن كيفيررة تطبي ر المعررايير ،عل ر الن ررو المبررين فرري الفر ررة  22م ررن
المررررر  ،29/9ال تيررار الم س رراتل الجديرردة والنا شررتة المتعلر ررة ب فرري التنرروع البيول رروجي وا سررت دامه الم سررتدال ونتيج ررة لررذل  ،قرررر فرير ر
ال بررات الترنيرين الم ر  ،عنرد نيرر فرري الم سراتل األ ررت ،تنجيرل الت ليرل المطلرو فرري الفرررة  2ه) ولر أن يرردل مرؤتمر األط رراف
المزيررد مررن الرشررادات نيررر أن ال يتررة الفرعيررة لررل تررردل ،فرري اجتماع ررا ال ررادح والع ش ررين ،المزيررد مررن الرشررادات ررول كيفيررة تطبي ر
معرايير ا تيررار الم سرراتل الجديرردة والنا شررتة  4وفرري وقررت ال ر  ،أجرررت األمانررة ت لرريال للترري ررين المتعلرررين باالجتمرراعين األول والثرراني
لفرير ال ب ررات الترنيررين الم

ر

مرابرل المعررايير ال سرربعة ال تيررار الم سراتل الجديرردة والنا شررتة ،عل ر الن رو المبررين فرري الفر ررة  22مررن

المررر  29/9ويرد الت ليل كوثيرة وعالمية CBD/SBSTTA/22/INF/17

 - 28وفري وطررار نيرر فرري م سرراتل أ ررت أي ضررا ،أ رراط فرير ال ب ررات الترنيررين الم ر علمررا بنهميررة تنراول ا ثررار االجتماعيررة
واالقت ر ررادية الم تملر ررة للت سر رروي التجر ررارح لمنتجر ررات البيولوجير ررا التركيبير ررة التر رري لر ررت م ر ررل المنتجر ررات التر رري ت ر رردث بشر رركل طبيع ر رري
وبال ضررافة ول ر ذل ر  ،أقررر فري ر ال ب ررات الترنيررين الم ر بم شرراركة ممثلرري ال شررعو األ ررلية والمجتمعررات الم ليررة فرري االجتم رراع
وشجعت األمانة عل موا لة تيسير مشاركت ل الكاملة والفعالة في جميل االجتماعات ذات ال لة باألهداف الث الثة لالتفاقية
دال -

استعراض النظراء لنتائج العملية

 - 29ا سررتجابة للفرر ررة  22د) م ررن المر رررر  ،27/21أ رردرت األمينر رة التنفيذير رة و ط ررا ار 5ت ردعو في رره األطر رراف وال كوم ررات األ رررت
والمنيم ررات ذات ال ررلة وال ش ررعو األ ررلية والمجتمع ررات الم لي ررة ول ر ر ا س ررتعرال ترري ررر فرير ر ال بر ررات الترني ررين الم ر ر المعنر رري
بالبيولوجيررا التركيبي ررة وتلرررت األمان ررة مررا مجموع رره  22استع ارضررا وك رران مررن ب ررين هررذ االستع ارض ررات  8مررن مردم ررة مررن األطر رراف،
وا سرتعرال وا رد مررن نيرر األط رراف ،و 22مرن المنيمررات وتررد االستع ارضررات األ رلية عل ر https://bch.cbd.int/synbio/peer-

 reviewويرد تجميل للتعليرات المردمة من الل عملية استعرال النيرات في الوثيرة العالمية CBD/SBSTTA/22/INF/18

ثانيا  -التوصيات المقترحة
- 20

قد ترن

ال يتة الفرعية للمشورة العلمية والترنية والتكنولوجية في النير في تو ية عل نرار ما يلي:

ون مؤتمر األطراف،
وذ يشير ول المرررين  22/22و،27/21
ي ريط علمرا بنتررات اجتمراع فرير ال ب ررات الترنيرين الم
-2
6
كندا ،من  5ول  8ديسمبر/كانون األول 2027؛

3
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4

انير تو ية ال يتة الفرعية 7/22

5
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المعنرري بالبيولوجيرا التركيبيرة الررذح عررد فري مررونتل،
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ويال رري أن البيولوجيررا التركيبي ررة هرري م سررنلة ش رراملة قررد تكررون ذات ررلة بجميررل األهررداف الثالث ررة التفاقيررة التن رروع
-2
البيولرروجي ،ويرررر بال اجررة ول ر النيررر بدقررة فرري الفواتررد الم تملررة لتطبيرررات البيولوجيررا التركيبيررة وآثررار ال ضررارة الم تملررة مرابررل الثالثررة
أهداف االتفاقية؛
-1

ويال ي أيضا أن هنا

-2

ويررر برنن التررردل ال سرريل النا شررل عرن الب رث والتطرروير فري مجررال البيولوجيرا التركيبيرة قررد ي شركل ت ررديات أمرال قرردرة

اجة ول وجرات مسح أفري منرتيل ور رد وتريريل للتطرورات فري مجرال البيولوجيرا التركيبيرة

ال س ررتعرال المعلوم ررات الجدي رردة المتعلر ررة با ث ررار اليجابي ررة وال س ررلبية للبيولوجي ررا التركيبي ررة مراب ررل األه ررداف الثالث ررة لالتفاقي ررة وأه ررداف
بروتوكولي ا؛
بعر ررل البل ر رردان ،وال سر رريما البل ر رردان ذات ال ب ر ررة أو المر ر روارد الم ر رردودة ،ل تري ر رريل النطر ررا الكام ر ررل لمثر ررار الم تمل ر ررة لتطبيرر ررات البيولوجي ر ررا
التركيبية؛
ويرر أيضا بال اجة ول ن منس ونير ازدواجي بشنن الم سراتل المت رلة بالبيولوجيرا التركيبيرة بموجر االتفاقيرة
-5
وبروتوكولي ا ،وكذل بين االتفاقيات األ رت والمنيمات والمبادرات ذات ال لة؛
-6

ويررر كررذل بننرره فري ررين قررد تكررون هنرا منررافل م تملررة مرن تطرروير الكاتنررات ال يررة التري ت ترروح عل ر م ركررات

الجينررات الم ند س ررة ،فإن رره يل ررزل وج ررات المزي ررد م ررن الب رروث والرش ررادات قبررل الني ررر ف رري وط ررال أح كرراتن رري ي ت رروح علر ر م رك ررات
الجينررات الم ند سررة فرري البيت ررة ،بمررا فرري ذل ر ف رري أ ارضرري وأقرراليل ال ش ررعو األ ررلية والمجتمعررات الم ليررة ،ونير ر ار ل رراالت عرردل الير ررين

ال الية بشنن م ركات الجينات الم ندسة ،ي ث األطرراف وال كومرات األ ررت علر اتبراع ن ر ت روطي وزات تطروير طواطرال الكاتنرات
ال يرة الترري ت تروح عل ر م ركرات الجينررات الم ند سرة ،بمررا فري ذل ر الطالقرات التجريبيررة ،مرن أجررل تجنر أح تررنثيرات م تملرة ضررارة
كبيرة وال يمكن عكس اتجاه ا عل التنوع البيولوجي؛
ويردعو األط رراف ،وال ك ومررات األ رررت والمنيمررات ذات ال ررلة ولر وضررل وتنفيررذ ا سررتراتيجيات م ررممة ت ررميما
-7
جيردا مررن أجرل منررل أو ترليرل ول ر أدن ر رد تعرررل البيترة لكاتنررات البيولوجيرا التركيبيررة ومكونات ررا ومنتجات را مررن فري وطررار االسررت دال

المعزول؛

ويرردعو أي ضررا األط رراف وال كومررات األ رررت والمنيمررات ذات ال ررلة ول ر ن شررر المعلومررات وترا سررل برات را بشررنن
-8
الترييمررات العلميررة للفواتررد وا ثررار ال ض ررارة الم تملررة للبيولوجيررا التركيبيررة ،بم ررا فرري ذل ر الكاتنررات الت رري ت ترروح عل ر م ركررات الجين ررات

الم ند س ررة ،م ررل م ارع رراة المعلوم ررات الم س ررتندة ول ر ر النم رراذ ج وال س رريناريوهات والبيان ررات الم س ررتمدة مر ررن التج ررار الت رري أجري ررت ف رري وطر ررار
اال سررت دال المعررزول وال بر ررة المكت سرربة م ررن ررالل ودارة ا ف ررات واألن رواع اللريبررة اللازي ررة ومررن ا س ررت دال الكاتنررات ال ي ررة الم ررورة الت رري
أطلرت في البيتة ،وعدل التريد بتل المعلومات فرط؛

المعنري بالبيولوجيرا التركيبيرة ،وأن يعمرل الفرير بشركل أساسري
ويررر تمديد والية فري ال برات الترنيين الم
-9
علر النترنررت وبالتن سري مررل العمليررة الجاريرة بموج ر بروتوكررول قرطاجنرة ،س ر االقت ضرات ،مررن أجررل :أ) تريريل التطررورات الجديرردة
في مجال البيولوجيرا التركيبيرة منرذ االجتمراع األ يرر لفرير ال بررات الترنيرين الم ر مرن أجرل دعرل عمليرة لجررات مسرح أفرري بشركل
منرتيل؛
ال ال

) وعررداد ا سرتعرال شررامل لل الرة الراهنررة للمعرارف عررن طرير تجميررل وت ليرل المعلومررات ،بمرا فرري ذلر عل ر سربيل المثررال

ر األدبيات المنشورة التري استعرضر ا النيررات ،ب شرنن ا ثرار البيتيرة واالجتماعيرة والثرافيرة االجتماعيرة واالقت رادية اليجابيرة

وال سرلبية الم تملرة لتطبيرررات البيولوجيرا التركيبيررة ال اليرة والمنتيررة فرري الم سرتربل الرري ر  ،بمرا فري ذل ر تعرديل الجينررول والكاتنرات ال يررة

الت رري ت ت رروح علر ر م رك ررات الجين ررات الم ند س ررة؛ ج) وع ررداد ت لي ررل است شر ررافي ب ش ررنن ا ث ررار اليجابي ررة وال س ررلبية الم تمل ررة لتطبير ررات

البيولوجيا التركيبية التري تكرون فري الم ار رل المبكررة مرن الب رث والتطروير؛ د) وعرداد ترريرر عرن نترات أعمالره لتنيرر فيره ال يترة الفرعيرة
للمشورة العلمية والترنية والتكنولوجية؛
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- 20
الترنيرين الم ر

ويررر أيضا تمديد المنتدت اللكترونري المفتروح الع ضروية المعنري بالبيولوجيرا التركيبيرة لردعل مرداوالت فرير ال بررات
المعنري بالبيولوجيررا التركيبيررة ،ويردعو األط رراف ،وال كومرات األ رررت ،والمجتمعررات األ رلية والم ليررة والمنيمررات

ذات ال لة ول موا لة ترشيح برات للمشاركة في المنتدت اللكتروني المعني ب البيولوجيا التركيبية؛

 - 22وير رردعو األطر ر رراف ،وال كوم ر ررات األ ر رررت ،والمنيم ر ررات ذات ال ر ررلة ،وال ش ر ررعو األ ر ررلية والمجتمع ر ررات الم لي ر ررة،
وأ ر ا الم رل ة ا ررين ذوح ال رلة ول ر تزويرد األمينرة التنفيذي رة بالمعلومرات ذات ال ررلة لدراج را فري اال سررتعرال المشرار ولي ره

في الفررة  9أعال ؛

التركيبية؛

- 22

ويطل

أ)

وج ررات مناق ش ررات ولكتروني ررة علر ر النترن ررت ف رري وط ررار المنت رردت اللكترون رري المفت رروح الع ض رروية المعن رري بالبيولوجي ررا
)

ول األمينة التنفيذية:

تيسير عمل فري ال برات الترنيرين الم

ر

المعنري بالبيولوجيرا التركيبيرة ،رهنرا بتروافر األمروال ،مرن رالل جملرة

أمرور مررن بين را جمررل المعلومررات ذات ال رلة ال ا ضررعة ال سررتعرال النيررات وتوليف ررا وترتيب ررا ،وعررد اجتمرراع وا ررد علر األقررل وج ررا

لوجه؛

موا لة التعاون مرل المنيمرات واالتفاقيرات والمبرادرات األ ررت ،بمرا فري ذلر المؤس سرات األكاديميرة والب ثيرة ،مرن
ج)
جميررل المن رراط  ،ب شررنن الم س رراتل المتعلرررة بالبيولوجي ررا التركيبي ررة وكيررف يمك ررن أن ت س ر ل ف رري التر رردل ن ررو ط ررة التنميررة المس ررتدامة لع ررال
2010؛

7

د)

استكشاف طر لتيسير وتعزيز ودعرل بنرات الرردرات وترا سرل المعرارف فيمرا يتعلر بالبيولوجيرا التركيبيرة ،مرل م ارعراة

- 21

ويطلر ر

ا تياجررات األطر رراف وال ش ررعو األ ررلية والمجتمع ررات الم ليررة ،بم ررا ف رري ذلر ر م ررن ررالل التموي ررل ال ررالزل ،والت ررميل المش ررتر للمر رواد
التدريبية بالللات الرسمية لألمل المت دة ،وكلما أمكن ،بالللات الم لية؛
الترنيين الم

7

ولر ر ال يت ررة الفرعي ررة المعني ررة بالم ش ررورة العلمير ررة والترني ررة والتكنولوجي ررة أن تني ررر ف رري أعم ررال فرير ر ال ب ر ررات

المعني بالبيولوجيا التركيبية وأن تردل تو ية ول مؤتمر األطراف في اجتماعه ال امس عشر

قرار الجمعية العامة  ،2/70المرف
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المرف

نتائج فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية
1- 3

8

التطورات التكنولوجية األخيرة في مجال البيولوجيا التركيبية

 - 22أقر ررر فري ر ر ال ب ر ررات الترنير ررين الم ر ر فر رري مداوالتر رره بموج ر ر هر ررذا البنر ررد مر ررن جر رردول األعمر ررال ،بر ررنن التط ر ررورات
التكنولوجيررة ف رري مجررال البيولوجي ررا التركيبي ررة تتررردل بمع رردل مت س ررارع ،ممررا أدت ولر ر ت ازي ررد عرردد الكاتن ررات الت رري تم رت هندس ررت ا باس ررت دال

أدوات وترنيات م تلفة

 - 25وعند استعرال التطورات التكنولوجية ال ديثرة ب شرنن البيولوجيرا التركيبيرة ،ال ري فرير ال بررات الترنيرين الم
جملة أمور من بين ا ما يلي:
أ)
)

تعديل الكاتنات؛

ر

توسل بعل ترنيات البيولوجيا التركيبية ال ديثة نطا الكاتنات التي يمكن تعديل ا؛
ّ

أ رربح م ررن الممكررن ا ن تركير ر جينوم رات وكروموس ررومات كاملر رة ويمكررن أن يك ررون ل را آث ررار كبي ررة علر ر طرير ررة

ون تطروير أدوات م تلفررة لتعرديل الجينررات يم ّكرن اال سررت داف المترزامن لمواقررل متعرددة ،أو الم ضرراعفة ،دا رل جينررول
ج)
ما في طوة وا دة؛
والروارل؛

د)

يجررح تطروير م ركرات الجينرات الم ند سرة فري مجموعرة مررن الكاتنرات التري تستن سرن جن سريا ،مثرل بعرل ال ش ررات

ه)

أ رب ت أدوات التكنولوجيرا البيولوجيرة متا رة ب رورة مت ازيردة فرري بعرل البلردان ولر مجتمرل "أفعرل بنفسر " وعامررة

الجم ور ارج مراف الم تبرات الرسمية؛

ترردمت بعرل التطرورات ال ديثرة فري البيولوجيررا التركيبيرة ولر ال نرطرة التري يمكررن عنردها النيرر فري ود رال الكاتنررات
و)
في البيتة بمعدل متسارع؛
مثل تعلل ا لة والذكات اال طناعي والروبوتات وتل المتعلرة "بالبيانات ال ضر مة" ب ردف بنرات

ز)

يجرح تطبي ن

ح)

يسمح جمل أدوات التكنولوجيا البيولوجية الجديدة واألتمتة بالنتاج األكثر سرعة للكاتنات الم ورة؛

وهندسة الجينومات والدواتر الوراثية ،ومن المتوقل أن تتيح وعداد نماذج أولية بسرعة وا تبار كاتنات جديدة جدا؛

قررد تتطل ر الط الر ر الم ررورة ،الت رري ت سررت دل ف رري ونترراج المر رواد الكيمياتيررة ،أ ر روال/م ارف ر ونت رراج "مفتو ررة" نس رربيا
ط)
نتيجة ال اجة ول ضوت الشمس؛
و ارج ا؛

ح)

يجرررح العم ررل عل ر تط رروير مست شررعرات كامل ررة ال الي ررا و اليررة م ررن ال اليررا لمكاني ررة ا سررت دام ا دا ررل الم تبر ررات

يجرح تطوير طرات تنييل الجينول ال رارجي ،مثرل نواقرل ترد ل ال مرل الريبري النرووح  )RNAأو يجررح تطبير
)
وساتل الكشف في شكل رذاذ
- 26

في بعل البلدان

8

وقد تمثل ال سررعة المت ازيردة با سرتمرار فري مجرال البيولوجيرا التركيبيرة ت رديا أمرا الرردرة علر وجررات ترييمرات الم راطر

أعيد نس ا من تررير فري ال برات الترنيين الم

)CBD/SYNBIO/AHTEG/2017/1/3
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 - 27ويمكررن أن ت شرركل التط ررورات األ ي ررة فرري البيولوجي ررا التركيبيررة وا سررتمرار وتير ررة التطررورات ت ررديات للر رردرة عل ر ف ررل
ا ثررار الم تملررة عل ر التنرروع البيولرروجي و ر ة الن سرران وقررد تكررون هنررا اجررة ول ر النيررر ب شرركل أكثررر شررموال فرري الفواتررد وا ثررار
الضارة الم تملة عل مستوت النيال اليكولوجي ،و ا ة بالنسبة لبعل التطورات ،مثل م ركات الجينات الم ندسة

 - 28وقد تكون هنا اجة ول وضرل وتنفيرذ ا سرتراتيجي ات جيردة الت رميل ،بمرا فري ذلر اال تروات المرادح ونيرل مدمجرة
لل رد مرن البررات أو االنت شررار ب شركل فعرال ،مررن أجرل منرل أو ترليررل ولر أدنر ررد تعررل البيترة لكاتنررات البيولوجيرا التركيبيرة ومكونات ررا
ومنتجات ررا فر رري وطر ررار اال س ررت دال المعر ررزول
والمكونات والمنتجات

9

وينبلر رري أن تك ررون هر ررذ اال سر ررتراتيجيات متنا س رربة مر ررل الم ر رراطر التر ري تشر رركل ا الكاتنر ررات

 - 29وق ررد يثير ررر الطر ررابل الم تملر ررة المر ررزدوج اال سر ررت دال ل رربعل التطر ررورات فر رري البيولوجير ررا التركيبير ررة ش ر روانل وزات األمر ررن
البيولوجي فيما يتعل باألهداف الثالثة لالتفاقية
- 20

ولر أن م سرح األفر المنرتيل ور رد وتريريل التطرورات فري مجرال البيولوجيرا

وأشار فري ال برات الترنيين الم

التركيبيرة يمكرن أن تكرون مفيرد ة ال سرتعرال المعلومرات الجديردة المتعلررة با ثرار اليجابيرة وال سرلبية للبيولوجيرا التركيبيرة مرابرل األهرداف
الثالثة لالتفاقية وبروتوكولي ا

 - 22وال ي فري ال برات الترنيين الم ر أي ضرا أن معيرل الب رث والتطروير فري مجرال البيولوجيرا التركيبيرة جررت فري
البل رردان المتردم ررة وف رري ع رردد م رردود مر ررن البل رردان النامي ررة ،وأن العدي ررد م ررن البل رردان النامير ررة ف ض ررال ع ررن ال ش ررعو األ ررلية والمجتمعر ررات

الم لي ررة ق ررد ت ت رراج ول ر ر تنمي ررة الر رردرات لمواك ب ررة التطر ررورات ف رري ه ررذا المجر ررال وأب رررز فرير ر ال بر ررات الترنير ررين الم

رر

ال اج ررة ول ر ر

استك شراف وسرراتل لتي سررير وتعزيرز ودعررل بنررات الرردرات وترا سررل المعررارف فيمرا يتعل ر بالبيولوجيررا التركيبيرة وت ليررل الم رراطر والمسرراتل
ذات ال ررلة ،لتلبي ررة ا تياجر ررات البل رردان النامي ررة وال شر ررعو األ ررلية والمجتمعر ررات الم لي ررة ،بم ررا فر رري ذلر ر م ررن ر ررالل التموي ررل الر ررالزل،
والت ميل المشتر للبرام  ،مل توفير التدري بالللات الرسمية لألمل المت دة ،و يثما يمكن ،بالللات الم لية
2- 3

أدلة على فوائد كائنات البيولوجيا التركيبية ومكوناتها ومنتجاتها وآثارها الضارة مقابل األهداف الثالثة
لالتفاقية

- 22

ولر اال سرتنتاج الرذح ترل التو ررل

فري وطرار هرذا البنرد مرن جردول األعمرال ،أ شرار فرير ال بررات الترنيرين الم

ر

وليره فرري اجتماعره ال سرراب والرذح يفيررد بننره مررن المتوقررل أن يكرون للكاتنررات البيولوجيرا التركيبيررة ومكونات را ومنتجات ررا أنرواع مماثلررة مررن

ا ثار اليجابية والسلبية عل التنوع البيولوجي مثل ال ند سرة الجينيرة الكال سريكية نيرر أنره رأت أن ا ثرار اليجابيرة والسرلبية الم تملرة
للبيولوجيررا التركيبي ررة ق ررد تك ررون أوس ررل نطاق ررا وأكث ررر ات س رراعا ني ر ار لر رردرة البيولوجي ررا التركيبي ررة علر ر ونت رراج كاتن ررات وني ررل بيولوجي ررة ذات
مستويات م تلفة من التعريد لالست دال في مجموعة من التطبيرات

 - 21وأ شرار فري ر ال ب ررات الترنيررين الم ر ول ر أنرره ب ررالف ال ب ررة المكت سرربة مررن الكاتنررات ال يررة الم ررورة الترري تررل
وطالق را بالفعرل فرري البيترة ،كانرت هنررا تر ا ن أدلرة تجريبي رة م ردود ة علر فواتررد كاتنرات البيولوجيرا التركيبيررة ومكونات را ومنتجات ررا
عل التنوع البيولوجي وآثارها الضارة عليه
- 22

نيرر أن فري ر ال ب ررات الترنيرين الم

ر

ال رري أي ضررا تروافر أن رواع أ رررت مرن المعلومررات والمعررارف ذات الريمررة

العلميررة ف رري الب ررالو ع ررن الفوات ررد الم تمل ررة أو ا ث ررار ال ض ررارة للكاتنررات والمكون ررات والمنتج ررات الت رري ي ررتل تطويرهر ر ا م ررن ررالل ترني ررات

البيولوجيرا التركيبيرة ويمكرن أن ي شرمل ذلر معلومرات ت سرتند ولر وعرداد النمراذج وال سريناريوهات ،وبيانرات مرن تجرار أجريرت فري وطررار
اال سرت دال المعررزول ،كمررا فرري الم تب ررات ،وال ب ررة المكت سرربة مررن ررالل ودارة ا فررات واألن رواع اللريبررة اللازيررة ،بمررا فرري ذل ر المكاف ررة

البيولوجيرة ،وكرذل مرن ا سررت دال الكاتنرات ال يرة الم رورة الترري ترل وطالق را فري البيتررة كمرا أن المعلومرات التري تررل جمع را مرن األنشررطة

الترليدية لتربية ال يوانات وزراعة الم ا يل ،وال راجة ،وتربية األ يات الماتيرة ونيرهرا مرن الترد الت الب شررية فري البيترة ،بمرا فري ذلر
9

بردر ما تتس مل أ كال مؤتمر األطراف الواردة في المررر  ،5/5الفررة 21
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معرارف وابتكرارات وممارسرات ال شرعو األ رلية والمجتمعرات الم ليرة ،يمكرن أن تكرون مفيردة فري استك شراف ا ثرار اليجابيرة والسررلبية
الم تملة للكاتنات الناتجة عن البيولوجيا التركيبية
- 25

رر

وال رري فرير ر ال ب ررات الترني ررين الم

أن النيررر ف رري الفوات ررد الم تملررة وا ث ررار ال ض ررارة للكاتنررات المنتج ررة م ررن

الل البيولوجيا التركيبية يمكرن أن يكرون ذا أهميرة ا رة وعاجلرة بالن سربة للكاتنرات التري ترل تطويرهرا لت تروح علر م ركرات الجينرات

الم ند سرة ،فري ضروت ا ثرار التري قررد تكرون ل رذ الكاتنرات علر فري التنرروع البيولروجي وا سرت دامه الم سرتدال ،وكرذل معرارف وابتكررارات
وممارسرات ال شررعو األ رلية والمجتمعررات الم ليررة ،ال سريما وذا تررل وطالق ررا فري البيتررة ولرو ي عرردل اليرررين وزات فعاليرة وسررالمة نيررل
م ركررات الجينررات الم ند سررة ،ف ض ررال عررن الم رراطر الن س رربية الترري قررد تفرضر ر ا التطبيرررات الم تلفررة ل ررنيل م ركررات الجينررات الم ندس ررة
عل ر سرربيل المث ررال ،ال سررتبدال األن رواع أو كب ررا) وبال ضررافة ول ر ذلر ر  ،فرري ررين قررد تكررون هن ررا فواتررد م تملررة م ررن تطرروير ه ررذ
الكاتنرات ،أ شررير ولر أن هنررا اجرة ول ر مزيررد مرن الب رروث والرشرادات قبررل النيرر فرري وطررال أح كراتن رري ي تروح عل ر م ركررات

الجينرات الم ند سررة فري البيتررة ،بمررا فري ذل ر فري أ ارضرري وأقرراليل ال شرعو األ ررلية والمجتمعرات الم ليررة وأ شررار فرير ال ب ررات الترنيررين
الم ر ر أي ض ررا ولر ر ا تم ررال رردوث ت رك ررات ع ررابرة لل رردود نير ررر مر ررودة وانت ش ررار جل ارف رري للكاتن ررات الت رري أطلر ررت ف رري البيتر ررة
وبالنير ول أوجه عدل اليررين ال اليرة المتعلررة بم ركرات الجينرات الم ند سرة ،قرد ي سرتلزل األمرر وضرل ن ر ت روطي والتعراون مرل جميرل
البلرردان وأ ر ر ا الم ررل ة ال ررذين يمك ررن أن يت ررنثروا ،م ررل م ارع رراة ال اج ررة ولر ر الموافر ررة ال ر ررة والم س رربرة ع ررن عل ررل للش ررعو األ ررلية

والمجتمع ررات الم لير ررة ،عنر ررد تطر رروير طواطر ررال الكاتنر ررات التر رري ت تر رروح علر ر م ركر ررات الجينر ررات الم ند سر ررة ،بمر ررا فر رري ذل ر ر الطالقر ررات
التجريبية ،من أجل تجن ا ثار الضارة الم تملة للتنوع البيولوجي التي ال يمكن عكس اتجاه ا
- 26

كمرا تناول رت المناق شرة فرري وطرار هررذا البنرد مررن جردول األعمررال ا ثرار الم تملررة للبيولوجيرا التركيبي رة علر المعررارف

واالبتكررارات والممارسررات الترليديررة لل شررعو األ ررلية والمجتمعررات الم ليررة ،وكررذل كيررف تررؤثر البيولوجيررا التركيبيررة عل ر العالقررة بررين

ال ش ررعو األ ر ررلية والمجتمعر ررات الم لير ررة م ررل الطبيعر ررة األل وينبلر رري أن ير ررتل تطر رروير ه ررذ التكنولوجير ررات بالم شر رراركة الكاملر ررة والفعالر ررة
لل ش ررعو األ ررلية والمجتمعر ررات الم لي ررة ب رردف ا سر ررت داث رؤي ررة مر ررن ش ررنن ا أن توا ررل ت ري ر ر التر رردل والف ررل فر رري مج ررال البيولوجير ررا

التركيبية طوادماج شوانل الشعو األ لية والمجتمعات الم لية وا تياجات ا في

نل الررار

3- 3

الكائنات الحية التي يتم تطويرها من خالل البيولوجيا التركيبية والتي ال يمكن اعتبارها ككائنات حية محورة

- 27

هرذا البنررد علر أ سرراس م سراهمات المنترردت اللكترونري ووا ررل ت ليرل مررا

وفقا لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

نراق

فرير ال ب ررات الترنيرين الم

ر

وذا كانت الكاتنات ال ية التي طورت من الل البيولوجيا التركيبيرة ت سرتوفي معرايير تعريرف الكاتنرات ال يرة الم رورة وفررا للمرادة  1مرن

بروتوكول قرطاجنة وكيف تستوفي هذ المعايير

 - 28ونتيجرة لمداوالتره ،لر فرير ال بررات الترنيرين الم ر ولر أن معيرل الكاتنرات ال يرة التري ترل تطويرهرا بالفعررل
أو التري كانررت قيرد الب ررث والتطرروير مرن ررالل ترنيررات البيولوجيرا التركيبيررة ،بمرا فرري ذل ر الكاتنرات الترري ت ترروح علر م ركررات جينيررة
م ندسة ،تندرج ضمن تعريف الكاتنات ال ية الم ورة وفرا لبروتوكول قرطاجنة
- 29

ولررل ت سررفر الترنيررات الترري تنطرروح عل ر نيررل اليررة مررن ال اليررا عررن تطررور كاتنررات يررة وبالمثررل ،لررل تكررن هنررا

- 10

وبال ضرافة ول ر ذل ر  ،كانررت هنررا تف سرريرات م تلفررة ب شررنن مررا وذا كانررت أو لررل تكررن الكاتنررات الم ررورة مررن ررالل

اليا منيمة ذاتيا ،ت ا ن ،قادرة عل تكرار المرادة الجينيرة ،وبالترالي لرل تكرن كاتنرات يرة ومرل ذلر  ،يمكرن فري المسرتربل تطروير
اليا منيمة ذاتيا قادرة عل نرل أو تكرار المادة الجينية ويمكن اعتبارها ككاتنات ية م ورة
ال ند سررة الالجيني ررة ت ترروح علر ر مجموع ررات جديرردة م ررن المر رواد الجينيررة أل ال ،وبالت ررالي فإن ره يمك ررن أو ال يمك ررن اعتبررار ه ررذ الكاتن ررات

ككاتنات ية م ورة
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 - 12وال رري فري ر ال ب ررات الترني ررين الم
الطبيعة األل ككيانات ية
4- 3

ر

أي ضررا أن ال ش ررعو األ ررلية والمجتمعررات الم لي ررة ترررت جميررل مكون ررات

أدوات للكشف عن الكائنات البيولوجيا التركيبية ومكوناتها ومنتجاتها ورصدها

- 12

ال رري فرير ر ال بر ررات الترني ررين الم

- 11

وأ شرار فرير ال بررات الترنيرين الم

رر

أن معي ررل األدوات الم س ررت دمة الي ررا ف رري الك ش ررف ع ررن الكاتن ررات ال ي ررة

الم رورة وت ديرد هويت را ور ردها يمكرن أن ت سرت دل أي ضرا للكاتنرات الترري ير تل تطويرهرا مرن رالل البيولوجيرا التركيبيرة ،ولكرن قرد ت ترراج
هذ األدوات ول الت ديث والتكييف
ر

أي ضرا ولر أن الت رديات قرد تن شرن فري الرة الكاتنرات التري قرد ال يكرون ل را

عالمرة عالمرات) م سررت دفة منا سربة وعنردما يكررون الكراتن ال ري الم ررور النرات نيرر قابررل للتمييرز عرن النييررر الرذح ي ردث طبيعي را أو

ترليديا وفي مثل هذ ال االت ،قد تكون هنا

اجة ول تطوير أدوات وضافية للكشف عن هوية الكاتنات وت ديدها ور دها

 - 12وفيما يتعل بالكشف عن منتجات البيولوجيرا التركيبيرة ور ردها ،لرو ي أنره يمكرن ا سرت دال ترنيرات ت ليليرة للتمييرز
بين منتجات البيولوجيا التركيبيرة والمنتجرات النييررة التري ت ردث طبيعيرا أو المركبرة كيمياتيرا نيرر أنره قرد تكرون هنرا اجرة ولر مزيرد

من التطوير في هذا المجال

 - 15وال ري فري ر ال بررات الترنيررين الم ر كررذل أن االعتمراد عل ر قابليرة التتبررل والتوثير لل فرراي علر ال ويررة كانررا
أي ض ررا أدات ررين مفي رردتين وفع ررالتين م ررن ي ررث التكلف ررة لت دي ررد ال وي ررة والر ررد وبال ض ررافة ولر ر ذلر ر  ،كان ررت األدوات التنييمي ررة وآلير ررات
البرالو والت رير  ،ف ضرال عرن ا سررت دال قواعرد البيانرات الراتمرة عل ر النترنرت ،مثرل نرفرة تبررادل معلومرات ال سرالمة األ ياتيرة ومن ررة

سرالمة األنذيررة التابعررة لمنيمررة ا ألنذيررة والز ارعررة ل ألمررل المت رردة ،مفيرردة فرري تبررادل المعلومررات ب شررنن الك شررف عررن كاتنررات البيولوجيررا
التركيبية ومكونات ا ومنتجات ا ور دها
- 16

واقترح أن شبكة الم تبرات للكشف عن الكاتنات ال ية الم رورة وت ديرد هويت را،

10

مرن برين أمرور أ ررت ،يمكرن أن

ت س ر ل ف رري تريرريل تر روافر أدوات الك شررف ع ررن الكاتنررات ال ي ررة الترري ي ررتل تطويرهررا م ررن ررالل ترني ررات البيولوجيررا التركيبي ررة وت ديررد أفض ررل

الممارسررات ف ضررال عررن أح ثلر ررات وت ررديات فرري المن جي ررات الراتمررة يتعررين معالجت ررا واقتر ررح أي ضررا أنرره يمك ررن توسرريل الشرربكة لجم ررل
ال برات في مجال الكيميات الت ليلية من أجل تيسير ترييل توافر أدوات الكشف عن مكونات ومنتجات البيولوجيا التركيبية ور دها
- 17

ولررو ي أنرره فرري ررين أن األدوات الالزم ررة للك شررف عررن كاتنررات البيولوجي ررا التركيبيررة ومكونات ررا ومنتجات ررا وت دي ررد

هويت را ور رردها قررد تكررون متا رة ،فرررد ال تررتمكن بعررل البلرردان مرن الو ررول ول ر هررذ األدوات ب سرب عرردل كفايررة ال ياكررل األساسررية
الترنية والردرات الترنية ،وال واجز الرانونية ولذل  ،هن ا

اجة ول بنات الردرات والتعاون الرانوني والتكنولوجي

 - 18واقتررح أي ضرا أنره يمكرن ت ميرل مطررورح الكاتنرات ال يرة النا شرتة عرن البيولوجيررا التركيبيرة المرررر ود ال را فري البيتررة
أو طر ررا ف رري ال سررو الم س ررؤولية عررن ت رروفير أدوات وبيانررات التسل س ررل ذات ال ررلة والم رواد المرجعي ررة الت ري ت ررل الت ر ر من ررا ،بطرير ررة
يس ل الو ول ولي ا ،من شنن ا أن تيسر اكتشاف هذ الكاتنات ومنتجات را وت ديرد هويت را ور ردها ،كمرا كران ال رال بالفعرل بالنسربة

للكاتنات ال ية الم ورة بموج

بعل األطر

5- 3

تدابير إدارة المخاطر واالستخدام اآلمن وأفضل الممارسات للمناولة اآلمنة لكائنات البيولوجيا التركيبية
ومكوناتها ومنتجاتها

- 19

أنره سرريكون مرن الم رل النيررر فري تريريل الم رراطر وكرذل ودارة الم راطر فرري

رأت فرير ال بررات الترنيررين الم

المناقشة المتعلرة ب ذا البند من جدول األعمال

10

ر

يمكن االطالع علي ا في http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_detection/lab_network.shtml
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ترييل الم اطر
 - 20أكر ررد فري ر ر ال ب ر ررات الترنير ررين الم ر ر مر ررن جدير ررد أن المبر ررادئ والمن جير ررات العامر ررة لترير رريل الم ر رراطر فر رري وطر ررار
بروتوك ررول قرطاجن ررة واألط ررر الوطني ررة الراتم ررة لل س ررالمة األ ياتي ررة ،وك ررذل الرش ررادات الطوعير رة ،يمك ررن أن ت رروفر أساس ررا جي رردا لتري رريل

م اطر الكاتنات التي ي تل تطويرها من الل البيولوجيا التركيبية وقد ت تاج هذ المن جيات ول الت ديث والتكييف ب فة دورية
- 22

وقد تكون هنا

اجة لجرات ت ديثات وتكييفات لمراعاة:

عردل وجررود كاتنررات مرارنرة منا سرربة فرري ال راالت الترري ت ترروح في را الكاتنررات الم رورة مرن ررالل ترنيررات البيولوجيررا
أ)
التركيبية عل سمات ت تلف ا تالفا كبي ار عن الكاتنات الموجودة؛
)

فجوات المعارف في ترييل التنثيرات نير المر ودة التي قد تنجل عن تلييرات معردة وسمات جديدة؛

ج)

فج روات المعررارف فرري تري رريل تفرراعالت التررنثيرات االندماجيررة والتراكمي ررة للعديررد مررن الكاتنررات الت رري يررتل تطويرهررا م ررن

د)

نر ر

ال ب ررة ب شررنن ود ررال الكاتنررات ال يررة الترري ت ت رروح عل ر م ركررات الجينررات الم ند س ررة فرري مجموعررات أنر رواع

- 22

وأ شرار فرير ال بررات الترنيرين الم

- 21

وبال ضررافة ولر ر ذلر ر  ،أ شررار فرير ر ال بر ررات الترني ررين الم

الل البيولوجيا التركيبية والتي تطل في نفس البيتة؛
طبيعية

أي ضرا ولر وجررود وثرات ورشرادات طوعيرة يمكرن أ رذها فري االعتبرار عنررد

ر

ترييل م اطر الكاتنات التي يتل تطويرها من الل البيولوجيا التركيبية

11

ر

ولر ر ال اج ررة ولر ر وعررداد طواجر ررات ترييم ررات لمث ررار

اليجابي ررة وال س ررلبية الم تملر ررة للبيولوجي ررا التركيبي ررة عل ر ر األه ررداف الثالثر ررة لالتفاقي ررة ،م ررل األ ر ررذ ف رري االعتب ررار ا سر ررتمرار فر رردان التنر رروع
البيولروجي ،بمررا فري ذل ر انرررال األن رواع وتردهور الررنيل اليكولوجيررة ،والعالقرة بررين ال شرعو األ ررلية والمجتمعرات الم ليررة والطبيعررة

األل ،وال رو المعترف ب ا في وعالن األمل المت دة بشنن رو الشعو األ لية
- 22

وأ شرار فري ر ال ب ررات الترنيررين الم

ر

كررذل ول ر أن اعتبررارات ومن جيررات تريرريل الم رراطر ال اليررة قررد ال تكررون

كافيررة أو منا سرربة لتر رردير وتريرريل الم رراطر الت رري قررد تن شررن ع ررن الكاتنررات الترري ت ت رروح عل ر م ركررات الجين ررات الم ند سررة بسررب ال بر ررة
الم رردودة وتعري ررد ا ث ررار الم تمل ررة علر ر البيتررة وس رريكون م ررن المفي ررد ف رري ه ررذا ال رردد تط رروير أو موا ررلة تط رروير المب ررادئ التوجي ي ررة
المتعلر ررة بترير رريل م رراطر الكاتنر ررات ال ي ررة التر رري ت ت رروح عل ر ر م رك ررات الجينر ررات الم ند س ررة مر ررن جانر ر االتفاقير ررة ،والمنيم ررات الدولير ررة

األ رت ،وال كومات الوطنية وال يتات الم نية
وتجن

- 25

وأشار بعل ال برات أن اتباع ن ر تردريجي قرد يكرون منا سربا لجمرل المعلومرات الالزمرة ل سرد الفجروات فري المعرارف

ا ثار الضارة أو ترليل ول أدنر

قد يستلزل األمر ات اذ ن

وقاتي

رد ا تمرال ردوث ا نيرر أن طروة الطرال فري البيترة قرد تكرون نيرر قابلرة لغللرات ،ولرذل

 - 26وأ ش ررار فرير ر ال بر ررات الترني ررين الم ر ر ولر ر ال اج ررة ولر ر تعزي ررز ودع ررل بن ررات الر رردرات وترا س ررل المع ررارف بش ررنن
البيولوجيرا التركيبيررة وت ليرل الم رراطر وا لم سراتل ذات ال ررلة مرن أجررل تلبيرة ا تياجررات البلردان الناميررة وال شرعو األ ررلية والمجتمعررات

الم ليررة ،م ررل م ارع رراة المعررارف واالبتك ررارات الترليدي ررة والثراف ررة والموافرررة ال ر ررة والم س رربرة ع ررن علررل والممارس ررات العرفي ررة والبروتوكر روالت
المجتمعية في سيا المادتين  8ح) و 20ج) من االتفاقية ومبادئ أنواح:نو التوجي ية

 11مثل الرشادات المتعلرة ب ترييل الم اطر التي وضع ا فري ال برات الترنيين الم
وثات الرشادات ذات ال لة وفرا للمررر CP VIII/12

المعني ب ترييل الم اطر طوادا ةر الم اطر ونيرها من

CBD/SBSTTA/22/4
Page 12

ودارة الم اطر
- 27

أ شرار فرير ال ب ررات الترنيرين الم

ال ض ررارة ،م ررل م ارع رراة أوج رره ع رردل الير ررين ونرر ر

الم لية

ولر أنرره ينبلري فرررل تردابير ودارة الم رراطر بالرردر الررالزل لمنرل التررنثيرات

ر

المعر ررارف ،ووفر ررا للت شر رريل ال رروطني والر ررانون العرف رري لل ش ررعو األ ررلية والمجتمعر ررات

 - 28ويمكر ررن أن ت ر رروفر اال سر ررتراتيجيات ال الي ر ررة لدارة الم ر رراطر ور ر ررد الكاتنر ررات ال ي ر ررة الم ر ررورة أساس ر ررا جي ر رردا لدارة
الم راطر ور ررد ا ثررار الم تملررة للكاتنررات التري ي ر تل تطويرهررا مررن ررالل البيولوجيررا التركيبيرة وقررد يتعررين تكييررف هررذ االسررتراتيجيات
واستكمال ا من أجل معالجة ال
- 29

ات

الم ددة للكاتنات التي يتل تطويرها من الل البيولوجيا التركيبية

و يمكر ررن أن ي سر رراعد التعر رراون م ر ررل المنيمر ررات الدولير ررة وأ ر ر ر ا الم ر ررل ة المعنير ررين ا

ر ر ررين فر رري ت دير ررد أفض ر ررل

الممارسرات فرري األطررر األ رررت والترري كانررت ذات ال ررلة بررإدارة م رراطر كاتنررات البيولوجيررا التركيبيررة ومكونات ررا ومنتجات ررا ور رردها،
والتي تتس وأهداف االتفاقية
- 50

ونرراق

فرير ر ال ب ررات الترني ررين الم

م رردت مالتمررة ت رردابير اال ت روات ال الي ررة ،وال رري وج ررود مبررادئ توجي ي ررة

ر

لم تل ررف م سر ررتويات اال تر روات ،تت ر رراوح م ررن وعر رردادات الم تبر ررات ول ر ر الم ارف ر ر ف رري األمر رراكن ال ارجي ررة وال ر رري فرير ر ال ب ر ررات الترنير ررين
الم

أيضا أن متطلبات تنفيذ تدابير اال توات هذ ت تلف فيما بين البلدان

- 52

وفيما يتعل با توات الكاتنات التي ت توح عل م ركات الجينات الم ندسة ،أثيرت النراط التالية:

أ)

ينبلرري تكييررف وتطبي ر أف ضررل الممارسررات ال ا ررة بررا توات الكاتنررات ال يررة الم ررورة ب شرركل فعررال عل ر الكاتنررات

التي ت توح عل م ركات الجينات الم ندسة؛

الجررزر لي سررت بيتررات تت س ررل برراال توات التررال مررن النا ي ررة البيتيررة وال ينبلرري اعتبارهررا م س ررتوفية لل شررروط ال رواردة ف رري
)
تعريف االست دال المعزول وفرا للمادة  1من بروتوكول قرطاجنة وال وذا ثبت ذل ؛
ج)

مفيدة في تجن

- 52

قد تك ون المعايير المتف علي ا دوليرا ال تروات الكاتنرات التري ت تروح علر م ركرات الجينرات الم ند سرة ب شركل فعرال

الطالقات العرضية من المراف الم تبرية
وأ شرار فرير ال بررات الترنيرين الم

ر

ولر أن م سرح أفر البيولوجيرا التركيبيرة فري وطرار االتفاقيرة يمكرن أن يتررابل

أيضا التردل الم رز في تكييف ترييل م اطر طوادارة م اطر الكاتنات التي يتل تطويرها من الل البيولوجيا التركيبية

 - 51وسر ررلط فري ر ر ال ب ر ررات الترنير ررين الم ر ر ال ضر رروت عل ر ر ال اجر ررة ول ر ر م ارعر رراة ا ثر ررار االجتماعير ررة واالقت ر ررادية
ومنيرورات ال شررعو األ ررلية والمجتمعررات الم ليرة و روق ررا وأ ارضرري ا عنررد النيرر فرري الطررال الم تمررل للكاتنرات الترري يررتل تطويرهررا

من الل البيولوجيا التركيبية في أراضي وأقاليل الشعو األ لية والمجتمعات الم لية
__________

