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  رر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمق
 البيولوجيا التركيبية: القضايا الجديدة والناشئة  - 12/24المقرر 

  ،مؤتمر األطرافإن 
بوضع التكنولوجيات المرتبطة بالحياة التركيبية الذي أقر فيها ، 11/11 من المقرر 4الفقرة  ؤكد من جديديإذ 

وحاالت عدم اليقين العلمي التي تكتنف أثرها المحتمل على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه أو الخاليا أو الجينوم، 
، عند 14المستدام، يحث األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى تطبيق النهج التحوطي، وفقا لديباجة االتفاقية والمادة 

ات والمكونات والمنتجات الناشئة عن البيولوجيا معالجة تهديدات خفض أو فقدان التنوع البيولوجي التي تطرحها الكائن
  ،، وفقا للتشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلةالتركيبية

الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  BS-VII/12المقرر  وإذ يالحظ
ضية البيولوجيا التركيبية مع مراعاة أن أحكام بروتوكول سق بشأن قنقرطاجنة للسالمة األحيائية، الذي أوصى بنهج م

  قرطاجنة يمكن أن تطبق أيضا على الكائنات الحية الناشئة عن البيولوجيا التركيبية،
استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعها الثامن ب يحيط علما -1

ال  هإلى أن ويخلصالتفاقية ل ذات أهميةة قضيبأن هذه ال ويقر، 18/7توصية المن  1 عشر، على النحو الوارد في الفقرة
، 9/29 من المقرر 12في الفقرة  ةمحددالتحليل، باستخدام المعايير  الحالي إلجراءفي الوقت  يةكاف توجد معلومات

  المستدام؛ استخدامهو لوجيلتنوع البيواجديدة وناشئة متعلقة بحفظ  ةقضيما إذا كانت هذه  التخاذ قرار بشأن
  ؛9/29 من المقرر 12باستخدام المعايير في الفقرة  موثوقتحليل إكمال  ينتظر -2
 :11/11من المقرر  4لى اتباع نهج تحوطي وفقا للفقرة ع الحكومات األخرى ويدعواألطراف  يحث -3

م اإلطالق في البيئة ينظتلتنظيمية،  أو أنظمة/المخاطر ووإدارة إجراءات فعالة لتقييم وضع إعداد أو   )أ(
  ؛التفاقيةمن ا 3لمادة وا بما يتسق ؛ناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية ، أو مكونات أو منتجاتي كائناتأل

فقط بعد ة ميداني اتاختبارجراء إل عن تقنيات البيولوجيا التركيبية الناتجةالكائنات  على الموافقة  )ب(
  ؛حسب مقتضى الحالأو الدولية، /وفقا لألطر الوطنية واإلقليمية وللمخاطر  ةمناسبال ةعلميال اتتقييمال إجراء

البيولوجيا  اتوالمكونات والمنتجات الناتجة عن تقني ،لكائناتبخصوص ا ةعلمي اتإجراء تقييم  )ج(
مخاطر على ال، مع مراعاة واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياحفظ على ة محتمللا تأثيراتهاالتركيبية فيما يتعلق ب
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األمن مسائل أخرى مثل  ،أو اإلقليمية/والوطنية  للتشريعاتوفقا  ،معالجةحسب مقتضى الحال، و، صحة اإلنسان
  ؛ملة للمجتمعات األصلية والمحليةمع المشاركة الكاوحسب مقتضى الحال،  واالعتبارات االجتماعية االقتصادية،الغذائي 

البيولوجيا التركيبية مخاطر لبحوث في مجال منهجيات تقييم ا إلجراء التشجيع على تقديم التمويل  )د(
البحوث  تعزيز، وواستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياية على حفظ تركيباآلثار اإليجابية والسلبية للبيولوجيا الو
  ؛قتصادية ذات الصلةاالجتماعية الالتي تشتمل على االعتبارات ا متعددة التخصصاتال

، بما في ذلك منهجيات لتقييمات أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية/و ميةتنتعاون في ال  )ه(
أقل سيما  الو، في البلدان الناميةعلى التنوع البيولوجي، المحتملة  هافي مجال البيولوجيا التركيبية وآثار اطرخالم

والمنظمات بما في ذلك من خالل المؤسسات  ،التحول االقتصادي بلدان، والناميةالدول الجزرية الصغيرة البلدان نموا و
وفي هذا الصدد، ينبغي . المجتمع المدني تيسير مشاركةوعند االقتضاء، من خالل ، القائمةالعالمية واإلقليمية والوطنية 

من  يةالنامالدول الجزرية الصغيرة أقل البلدان نموا وسيما  الو، األطراف حتياجات البلدان الناميةال المراعاة الكاملة
 16بما يتسق والمادة  اونقلهالتكنولوجيا  علىصول حالوالموارد المالية؛ : من حيث التحول االقتصاديأطراف ، وبينها

والمكونات والمنتجات  ،الكائنات بإطالقأو تعزيز األطر التنظيمية؛ وإدارة المخاطر المتعلقة  ووضع من االتفاقية؛
  ؛ةالناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبي

في  ة، رهنا بتوافر الموارد، إنشاء فريق خبراء تقنيين مخصص، مع االختصاصات الوارديقرر -4
 أدناه؛ 7المرفق بهذا المقرر، على أن يجتمع بعد أن ينتهي األمين التنفيذي من النظر في الطلبات الواردة في الفقرة 

لى تقديم إ حة المعنيين، والمنظمات المعنية وأصحاب المصلوالحكومات األخرى ،األطراف يدعو -5
تتعلق بعمل فريق الخبراء التقنيين المخصص، على النحو الذي تم إنشائه في هذا المقرر، معلومات إلى األمين التنفيذي 

 من اإلرشادات؛تحديد االحتياجات بما في ذلك  ،أعاله 3التدابير المتخذة وفقا للفقرة  عنفضال 

والمجتمعات األصلية والمحلية  ،المعنيةوالمنظمات الدولية  ،األطراف، والحكومات األخرى يدعو -6
إلى األمين التنفيذي استجابة للمقرر تقديم المزيد من المعلومات االستمرار في وأصحاب المصلحة المعنيين إلى 

 ؛)أ(3، الفقرة 11/11

 :، رهنا بتوافر الموارد الماليةإلى األمين التنفيذي يطلب -7

أعاله من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات  6و 5ن لمبلغ عنها وفقا للفقرتيالمعلومات ا أن يتيح  )أ(
  ؛التابعة لالتفاقية وغيرها من الوسائل

لدعم عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص المنشئ  1أن ينظم منتدى مفتوح العضوية على االنترنت  )ب(
  في الوفاء باختصاصاته؛) أعاله( 4في الفقرة 
، مع 11/11من المقرر ) ج(3و) ب(3و) أ(3العمل المحدد في الفقرات عن  امحدث اتقريرأن يعد   )ج(

وتقديم هذا التقرير ) ب(7نتائج العملية المذكورة في الفقرة ل اأعاله وتجميع 6و 5مراعاة المعلومات المقدمة في الفقرتين 
  نظر فريق الخبراء التقنيين المخصص؛والتجميع إلى 

أعاله ) ج(7و) ب(7تي استعرضها النظراء لنتائج العملية المذكورة في الفقرتين التقارير ال أن يقدم  )د(
  إلى نظر اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

لنظر في اآلثار لى اإ ،المعنية مم المتحدةاألوهيئات  اتمنظم ها، بما فيالمعنيةالمنظمات  يدعو -8
  .اكل منه والياتحسبما تتعلق بلبيولوجيا التركيبية لالمحتملة 
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  مرفق
  لبيولوجيا التركيبيةلاختصاصات فريق الخبراء التقنيين المخصص 

سيشمل فريق الخبراء التقنيين المخصص تمثيال متوازنا من األطراف من جميع المناطق وتمثيال للمجتمعات 
ميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومات، التي لديها معرفة باالتفاقية األصلية والمحلية وج

إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل  هوسيقدم تقريرا عن عمل 2وبروتوكوليها،
  .االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

  :المخصص بما يليفريق الخبراء التقنيين  سوف يضطلعو
  اإلحاطة علما بتبادل اآلراء عن كيفية معالجة العالقة بين البيولوجيا التركيبية والتنوع البيولوجي؛  )أ(
ف في بروتوكول على النحو المعر(تحديد أوجه التشابه واالختالفات بين الكائنات الحية المحورة   )ب(
الحية  ت البيولوجيا التركيبية من أجل البت فيما إذا كانت الكائناتتقنيامن والكائنات، والمكونات والمنتجات ) قرطاجنة
 ة عن البيولوجيا التركيبية تقع ضمن نطاق بروتوكول قرطاجنة؛مشتقال المحورة

أو الدولية األخرى تنظم على نحو مالئم الكائنات /اإلقليمية ود ما إذا كانت الصكوك الوطنية وتحدي  )ج(
 تفاقية وبروتوكوليها؛االمن حيث أنها تؤثر على أهداف تقنيات البيولوجيا التركيبية من شتقة والمكونات أو المنتجات الم

العمل على إيجاد تعريف تشغيلي للبيولوجيا التركيبية، ومعايير الشمول واالستبعاد، مع استخدام كل   )د(
 تعراض النظراء؛المعلومات ذات الصلة، استنادا إلى الدراسات العلمية والدراسات التي خضعت الس

تقنيات الناشئة عن والمنتجات تحديد المنافع المحتملة والمخاطر المحتملة للكائنات والمكونات   )ه(
ولوجيا التركيبية على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والمتصلة بصحة اإلنسان واآلثار االجتماعية كنالت

 توكوليها؛االقتصادية ذات الصلة بوالية االتفاقية وبرو

منفذ من جانب بروتوكول قرطاجنة، البناء على العمل بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر المع   )و(
رصد التي تستخدمها حاليا األطراف في أنظمة التجميع المعلومات عن أفضل الممارسات في مجال تقييم المخاطر و

وطنية لتقييم المخاطر  ةنظمأ، إلعالم الذين ال يوجد لديهم تفاقية والحكومات األخرى، بما في ذلك النقل عبر الحدودالا
مساعدة هؤالء ولرصد، لهم إلدارة المخاطر أو تنظم، أو الذين يمرون في الوقت الحالي بعملية استعراض ألللرصدأو 

ركيبية على تنظيم الكائنات والمكونات والمنتجات الناشئة عن تقنيات البيولوجيا الت علىاألطراف والحكومات األخرى 
 النحو المالئم؛

مكونات التحديد ما إذا كانت الترتيبات القائمة تشكل إطارا شامال من أجل معالجة آثار الكائنات و  )ز(
صلة بأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها، السيما التهديدات ذات والمنتجات الناتجة عن البيولوجيا التركيبية 

  .موس في التنوع البيولوجيبإحداث خفض أو فقدان مل
  

  ـــــ
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