
 

                            المتعلقة بالتنوع البيولوجي                          مؤتمر األطراف في االتفاقية
    شر ع    لث  ثا          االجتماع ال

      2016           كانون األول  /      ديسمبر    17- 4           ، المكسيك،       كانكون
                من جدول األعمال    17      البند 

 
  مر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر معتمد من مؤت

  البيولوجيا التركيبية  -  13/17المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

، الذي حث فيه األطراف ودعا الحكومات األخرى إلى تطبيق نهج 12/24المقرر  يؤكد من جديد - 1
 ؛11/11من المقرر  4تحوطي، وفقا للفقرة 

الكائنات الحية على بعض أيضا نطبق يمكن أن يأنه  ظويالح 12/24من المقرر  3الفقرة  يؤكد من جديد - 2
 ؛حركات الجيناتمالمحورة المحتوية 

الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا فريق عمل المنتدى على االنترنت وعلى عمل  يثني - 3
 فريق الخبراء كأساس لمزيد من المناقشة؛تقرير في توصيات الستنتاجات والبا ويرحب، التركيبية

 المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية بشأن التعريف العملي نفريق الخبراء التقنيي عملبأن نتيجة    قر ي - 4
                                                                                          هي مزيد من التطوير وب عد  جديد  للتكنولوجيا الحيوية الحديثة التي تجمع بين العلم والتكنولوجيا البيولوجيا التركيبية "هي 

أو تعديل المواد الوراثية، والكائنات الحية والنظم /تصميم، وتصنيع ووتصميم، وإعادة والهندسة لتيسير وتسريع فهم 
 تيسير المداوالت العلمية والتقنية في إطار االتفاقية وبروتوكوليها؛ مفيدا كنقطة بداية لغرضويعتبره ، "البيولوجية

لكائنات الحية التركيبية بأن ا المعني بالبيولوجيا الخبراء التقنيين المخصص استنتاج فريقب يحيط علما - 5
ة من البحث والتطوير في الوقت بكرمالتركيبية، أو التي هي في مراحل  التطبيقات الحالية للبيولوجيا من خالل تطورت التي

 قرطاجنة؛ بروتوكول على النحو المحدد فيكائنات الحية المحورة هي مشابهة لل الراهن،

ي إطار بروتوكول قرطاجنة وأطر السالمة أن المبادئ والمنهجيات العامة لتقييم المخاطر ف يالحظ - 6
األحيائية القائمة تقدم أساسا طيبا لتقييم المخاطر فيما يتعلق بالكائنات الحية التي تطورت من خالل تطبيقات حالية للبيولوجيا 

جيات إلى ولكن قد تحتاج مثل هذه المنه ة من البحث والتطوير في الوقت الراهن،مبكرمراحل أو التي هي في التركيبية، 
 تحديثها وتكييفها مع التطورات والتطبيقات الحالية والمستقبلية للبيولوجيا التركيبية؛

لمعارف، ما إذا كانت بعض كائنات البيولوجيا للحالة الراهنة لأنه ليس من الواضح، نظرا يالحظ أيضا  - 7
رج ضمن تعريف الكائنات الحية المحورة التركيبية، التي هي في مراحل مبكرة من البحث والتطوير في الوقت الراهن، تند
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المنتج من  يها توافق في اآلراء عما إذا كانأن هناك حاالت قد ال يكون ف ويالحظ كذلكبموجب بروتوكول قرطاجنة، 

 أو ال؛" حي"تطبيقات البيولوجيا التركيبية هو 

مراعاة، حسب مقتضى  ي المعمول به أو وفقا للظروف الوطنية، إلىمحلتشريع اللاألطراف، وفقا ل يدعو - 8
الحال، االعتبارات االجتماعية االقتصادية، والثقافية واألخالقية عند تحديد المنافع المحتملة والتأثيرات العكسية المحتملة 

 للكائنات، والمكونات والمنتجات الناشئة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية في سياق األهداف الثالثة لالتفاقية؛

الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، في سياق األهداف الثالثة لالتفاقية  دعووياألطراف،  يشجع - 9
القتصادية، االعتبارات االجتماعية ا األخذ في الحسبان، حسب االقتضاء، ووفقا للتشريع المحلي أو الظروف الوطنية، ومع

 :، إلى ما يليوالثقافية واألخالقية

على  التركيبية لبيولوجياامنتجات ومكونات كائنات وية لعكسال تأثيراتالالمنافع و إجراء بحوث حول  )أ(
  بروتوكوليها؛االتفاقية وأهداف ب هذه التأثيرات كيفية ربط وتحديد ثغرات في المعارفال سد بهدف التنوع البيولوجي،

المنافع بالمتعددين وأنشطة زيادة التوعية أصحاب المصلحة العامة ومع  حواراتتمكين التعزيز و  )ب(
التي يشترك على التنوع البيولوجي، التركيبية لكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا المحتملة والتأثيرات العكسية المحتملة 
  والمجتمعات المحلية؛ األصلية للشعوبوالفعالة  المشاركة الكاملة معوفيها جميع أصحاب المصلحة المعنيين 

العكسية المحتملة  تأثيراتوال المنافع المحتملة تقييم بهدف اتالقدر وأنشطة لبناء وضع إرشاد التعاون في  )ج(
الكائنات  لتقييم مخاطر المنهجيات الحالية التركيبية، وعند الضرورة، تحديث وتكييفالبيولوجيا  ومنتجاتلكائنات ومكونات 

 ، حسب مقتضى الحال؛البيولوجيا التركيبية الحية المحورة مع الكائنات الناتجة عن

والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  ،طراف، والحكومات األخرىاأل يدعو - 10
 :إلى تزويد األمين التنفيذي بمعلومات ووثائق داعمة بشأن ما يليالمعنية 

  أعاله؛ 9واألنشطة المشار إليها في الفقرة  والتعاونالبحوث،   )أ(
  لالتفاقية؛ األهداف الثالثة جيا التركيبية بالمقارنة إلىالعكسية للبيولو أدلة عن المنافع والتأثيرات  )ب(
بما في ذلك ، التركيبيةلكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا مخاطر ال في مجال إجراء تقييمات الخبرات  )ج(

  المستفادة والتأثيرات على أطر تقييم المخاطر؛ والدروس، ةواجهمأي تحديات 
 تأثيراتلمن اإلى أدنى حد  ها لمنع أو التقليلوضع التي تم ا من التدابيروغيره إدارة المخاطر أمثلة عن  )د(

االستخدام اآلمن وأفضل  في مجالبما في ذلك الخبرات التركيبية، ومنتجات البيولوجيا  ومكوناتلكائنات المحتملة  العكسية
 ؛للمناولة اآلمنة للكائنات التي طورت من خالل البيولوجيا التركيبية الممارسات

البيولوجيا ب مباشرة التي تتصل قيد التطويرالمبادئ التوجيهية الموجودة أو والسياسات و القواعد  )ه(
  ؛التركيبية

المعارف والخبرات واألبعاد الخاصة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في سياق العيش في تجانس   )و(
 ؛واآلثار المعاكسة للبيولوجيا التركيبيةوتحسين الفهم للمنافع المحتملة  المقارناتلعقد مع الطبيعة 

المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية وفقا الحالي والية فريق الخبراء التقنيين  تمديديقرر  - 11
المقرر من  2الفقرة وأيضا للمساهمة في استكمال التقييم على النحو المطلوب في بهذا المقرر لالختصاصات المرفقة 

  ؛12/24
لدعم عمل فريق الخبراء التقنيين  منتدى المفتوح العضوية على اإلنترنتوالية التمديد  يقرر أيضا - 12

المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية، ويدعو األطراف، والحكومات األخرى، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
 العضوية على االنترنت؛والمنظمات ذات الصلة إلى االستمرار في ترشيح خبراء للمشاركة في المنتدى المفتوح 
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إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية استعراض توصيات فريق الخبراء  يطلب - 13
بما في ذلك بشأن التحليل  ،التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية وتقديم توصيات أخرى إلى مؤتمر األطراف

 ؛9/29من المقرر  12ا في الفقرة باستخدام مجموعة المعايير المنصوص عليه

  :بتوافر الموارد                                         ًإلى األمين التنفيذي، االضطالع بما يلي، رهنا يطلب  - 14
في إطار المنتدى المفتوح العضوية على االنترنت بشأن المنظمة المناقشات تيسير إجراء مواصلة   )أ(

األخرى،  الحكومات، ودعوة األطراف مواصلةو، تبادل معلومات السالمة األحيائيةغرفة  البيولوجيا التركيبية من خالل
  ؛في هذا المنتدى خبراء للمشاركة ترشيح إلى والمنظمات ذات الصلةالمحلية والشعوب األصلية والمجتمعات 

 أعاله على االنترنت؛ 10الفقرة  من خاللة ستلمالمعلومات المإتاحة   )ب(

 من خالل لمزيد من المناقشةجعلها متاحة اله وأع إليه في الفقرات العمل المشار نتائج وليفتو تجميع  )ج(
 ؛التقنيين المخصص وفريق الخبراء منتدى المفتوح العضوية على اإلنترنتال

 رهنا بتوافرو، منتدى المفتوح العضوية على اإلنترنتال في إطار مناقشات منظمة عبر اإلنترنت عقد  )د(
بهذا  المرفقة االختصاصات معالمعني بالبيولوجيا التركيبية  المخصصفريق الخبراء التقنيين ل مباشر اجتماع األموال،

 وذلك لنظر الهيئة الفرعية              من ق بل األطراف الستعراض النظراء التقنيين المخصص فريق الخبراء تقرير وتقديم، المقرر
 ؛األطراف لمؤتمر الرابع عشر اجتماع يعقد قبل االجتماعالتقنية والتكنولوجية في العلمية و للمشورة

تتصل المنظمات الدولية األخرى التي المتحدة األخرى و منظمات األمم التعاون وإقامة أوجه التآزر مع  )ه(
 التركيبية؛ البيولوجياب والياتها

 المتعلقة األنشطة المستقبلية في المحلية األصلية والمجتمعات للشعوبوالفعالة  المشاركة الكاملة تعزيز  )و(
  إطار االتفاقية؛ في البيولوجيا التركيبيةب

 السيما ،بناء القدرات ودعم البلدان الناميةمؤسسات ومنظمات البحوث المعنية،                      أن ي يسر، بالتعاون مع   )ز(
األنشطة بشأن إجراء ، انتقاليةوالدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة  ،            ًالبلدان نموا أقل 

  ؛أعاله 9المبينة في الفقرة 
التوصية الصادرة عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بيرحب  - 15

مع األخذ في الحسبان البيولوجيا التركيبية، تجاه مسألة ، بشأن اتباع نهج منسق BS-VII/12للسالمة األحيائية، في مقرره 
 األطراف مؤتمرويدعو اتجة عن البيولوجيا التركيبية، أن أحكام البروتوكول يمكن أن تسري أيضا على الكائنات الحية الن

إلى األخذ في الحسبان المعلومات ذات الصلة الناشئة  للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة العامل كاجتماع لألطراف
 .قية وذلك في مداوالته المستقبليةعن العمليات في إطار االتفا

  مرفق
  لمخصص المعني بالتكنولوجيا التركيبيةالتقنيين ا اختصاصات فريق الخبراء

مع االستناد إلى العمل السابق للمنتدى على االنترنت وفريق الخبراء التقنيين المخصص، واالستعانة بالمعلومات  - 1
ذات الصلة التي تقدمها األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

أعاله، فضال عن المعلومات المتاحة من خالل المنتدى على االنترنت وبواسطة األمانة،  10ل الفقرة من خالالمعنية 
يضطلع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية بما يلي، بالتنسيق مع الهيئات األخرى في االتفاقية 

 :وبروتوكوليها

في مجال البيولوجيا التركيبية لتقييم ما إذا كانت التطورات استعراض التطورات التكنولوجية الحديثة   )أ (
 ، بما في ذلك اآلثار غير المتوقعة والمهمة؛لثالثة لالتفاقيةهداف ااأليمكن أن تؤدي إلى آثار على التنوع البيولوجي و



CBD/COP/DEC/XIII/17 
Page 4 

 
 تقنيات من خاللفي الوقت الراهن  البحث والتطوير قيد أو كائنات حية قد تطورت بالفعل أي تحديد  )ب (

 قرطاجنة؛ بموجب بروتوكول الكائنات الحية المحورة تندرج تحت تعريف التي ال البيولوجيا التركيبية

 التركيبيةلكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا  التأثيرات العكسيةللمنافع و األدلة مواصلة تحليل  )ج (
المخاطر، واالستخدام اآلمن وأفضل الممارسات  وجمع المعلومات عن تدابير إدارةتفاقية، األهداف الثالثة لالبالمقارنة إلى 
 ؛التركيبيةلكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا للمناولة اآلمنة 

من أجل تجنب أو تقليل أي تأثيرات سلبية محتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، تقييم   )د (
 يا التركيبية ورصدها؛لبيولوجامنتجات ومكونات، كائنات وتوافر األدوات للكشف عن 

تقديم توصيات، لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع   )ه(
بشأن البيولوجيا التركيبية  المناقشات واإلجراءات المستقبلية لتيسير امداوالته الرابع عشر لمؤتمر األطراف، على أساس

للمساهمة في استكمال  9/29من المقرر  12 عن تحليل مقابل المعايير المنصوص عليها في الفقرة بموجب االتفاقية، فضال
  ؛من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 12/24من المقرر  2التقييم المطلوب في الفقرة 

األقل قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر بتوافر األموال، مرة على                                           ًسيجتمع فريق الخبراء التقنيين المخصص، رهنا  - 2
 .اإلنترنت لتيسير عمله، حسب مقتضى الحالعلى دوات األاألطراف ويستخدم 

 
__________  


