
 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع الثاني عشر
 4172تشرين األول /أكتوبر 71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 من جدول األعمال المؤقت 42البند 
 

 تقارير محّدثة: خليقيةلبيولوجيا التا
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
بحفظ  ذات الصلةبالمقترحات للقضايا الجديدة والناشئة  ،77/77، في المقرر أحاط مؤتمر األطراف علمًا -7

 .التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

جينوم، الخاليا أو الاة التركيبية أو ات المرتبطة بالحيبتطور التكنولوجي األطراف إقرارًا من مؤتمرو -4
 ثح فقدأثرها المحتمل على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وحاالت عدم اليقين العلمي التي تكتنف 

، عند معالجة 72تحوطي، وفقا لديباجة االتفاقية وللمادة  جنه تطبيقاألطراف ودعا الحكومات األخرى إلى 
أو المكونات أو المنتجات  بيولوجي الذي يتسبب فيه الكائناتبير أو فقدان في التنوع الالتهديدات بإحداث خفض ك

 .وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة ةالمحلي اتللتشريع ، وفقًاخليقيةعن البيولوجيا الت شئةالنا

 :وطلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي -3

األصلية والمحلية  مجتمعاتوال ،المعنيةالدولية والمنظمات األخرى، والحكومات  ،دعوة األطراف (أ)
، معلومات إضافية عن المكونات 9/49من المقرر  74و 77إلى تقديم، وفقا للفقرتين  ينخراآل وأصحاب المصلحة

ع البيولوجي واستخدامه ية التي قد تؤثر على حفظ التنوخليقتقنيات البيولوجيا الت الناشئة عنوالكائنات والمنتجات 
 اعتبارات اجتماعية واقتصادية وثقافية؛وما يرتبط بها من المستدام 

 ؛المتاحة، إلى جانب البيانات المرفقةذات الصلة تجميع وتلخيص المعلومات  (ب)
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النظر في الثغرات وأوجه التداخل المحتملة مع األحكام المعمول بها في االتفاقية وبروتوكوليها  (ج)
 ية؛خليقتقنيات البيولوجيا الت الناشئة عنذلك من االتفاقات ذات الصلة بالمكونات والكائنات والمنتجات وغير 

المعايير المحددة في الفقرة عن كيفية تطبيق تحليل  إجراء المعلومات أعاله، بما في ذلك تلخيص (د)
اجتماع الهيئة الفرعية  نظرل د ذلكلالستعراض النظير وتقديمه بع في هذا الشأن، المتاحة 9/49من المقرر  74

من المقرر  73وفقا للفقرة  ،قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافيعقد للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
9/49. 

 المرجع رقم) 018-2013 خطار رقماإلواستجابة لهذا المقرر، أصدر األمين التنفيذي  -2
SCBD/STTM/DC/RH/VA/81439)،  يدعو إلى تقديم معلومات إضافية والذي ، 4173شباط /فبراير 44المؤرخ

األمين التنفيذي  أتاحو. 77/77من المقرر  5للفقرة  للمعلومات وفقًا ًااستعراض ىوأجر خليقيةيولوجيا التعن الب
وبشأن الثغرات  التخليقيةوثائق بشأن اآلثار اإليجابية والسلبية المحتملة للبيولوجيا شاريع الستعراض النظراء م

تعليقات استعراض النظراء على  كوليها واالتفاقات األخرى ذات الصلة ونشرتووبرو مع االتفاقية أوجه التداخلو
يرلندا الشمالية، بمراجعة متحدة لبريطانيا العظمى وأكة الوقام األمين التنفيذي، بدعم مالي من الممل. رنتنتاإل

تتاح الوثائق الكاملة لعلم الهيئة الفرعية كوثائق إعالمية و. واستكمال هذه الوثائق في ضوء التعليقات المستلمة
UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/3 وINF/4في الوثيقة  تتاح الرسائل الرئيسية، وUNEP/CBD/SBSTTA/18/10. 

بشأن  71/1الهيئة الفرعية، في اجتماعها الثامن عشر، في الرسائل الرئيسية واعتمدت التوصية ونظرت  -5
البيولوجيا التخليقية، بما في ذلك مشروع مقرر لينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه : القضايا الجديدة والناشئة

إضافية إلجراء استعراض النظراء إلى األمين التنفيذي أن يتيح فرصًا  71/1وطلبت التوصية . الثاني عشر
الوثائق المحدثة قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر  أعاله وإتاحة 2للوثائق اإلعالمية المشار إليها في الفقرة 

 .األطراف

 رقم المرجع) 191-4172 اإلخطار األمين التنفيذي أصدر الطلب، واستجابة لهذا -6
SCBD/SAM/DC/SS/AC/83708 )المنظمات ذات الصلة األطراف ووالذي يدعو ، 4172 زتمو/يوليو 2 المؤرخ

وقد . مستقل خبير من واحد قريروت، منظمة 79و طرفًا 77 وردت تعليقات منو .الوثائق مواصلة استعراض إلى
الوثيقتين اإلعالميتين في قدمت و نظراءاستعراض ال تعليقات مراعاةمع نقحت الوثائق 

UNEP/CBD/COP/12/INF/11 وUNEP/CBD/COP/12/INF/12. وثائقلل الرسائل الرئيسية هذه المذكرة وتتضمن 
 وما يرتبط بها منالمستدام  ستخدامهاو البيولوجيلتنوع ا حفظعلى  والسلبية المحتملة اآلثار اإليجابية منقحة بشأنال

 المطبَّقة األحكامع م الممكنة تداخلالو وأوجهالثغرات  بشأنو، (القسم الثاني) ثقافيةواقتصادية و اجتماعية اعتبارات
في  األطراف يطلعل هذه الوثيقة وتتاح. (القسم الثالث) األخرى ذات الصلة واالتفاقات هايبروتوكولو االتفاقية من

 .هايبروتوكول في االتفاقية أو األطراف حقوق والتزامات على التأثير وال يراد منها عليها االتفاقية

http://www.cbd.int/doc/notifications/2013/ntf-2013-018-emerging-issues-en.pdf
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العلمية  للمشورة الصادرة عن الهيئة الفرعية 71/1 في التوصية، على النحو الوارد مقررال مشروعيتاح و -1
تفاقية اال األطراف في لمؤتمر الثاني عشر الجتماعالُمعّدة ل تجميع مشاريع المقررات فيالتقنية والتكنولوجية، و

 1.التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

 مجاالت البحوث والتطبيقات التي ينظر إليها عادة على أنها-  أواّل
 خليقيةيولوجيا تب

 المتعلقة تفاقيةاال على النحو المحدد في، حياييةالتكنولوجيا األ في نطاق خليقيةالبيولوجيا الت تندرج -1
مشتقاتها،  الكاينات الحية أو تستخدم النظم البيولوجية أو أية تطبيقات تكنولوجية... "أي  التنوع البيولوجي،ب
 التخليقية تقنيات البيولوجيامنهجيات و تشتركو ."جل استخدامات معينةمن أ أو العملياتصنع أو تغيير المنتجات ل

تطبيق "، تحديدعلى وجه الو، "الحديثة حيائيةالتكنولوجيا األ" التي تخص مع تلك من التداخل بدرجات متفاوتة
حواجز  لىع تتغلب والتي...[ ]تقنيات داخل أنابيب اإلختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص األوكسجين 

على  "التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة اإلئتالف، وال تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية واإلنتخاب الطبيعيين
 .للسالمة األحيائية بروتوكول قرطاجنةالنحو المحدد في 

 السمات الرييسية إاّل أن ،"خليقيةالبيولوجيا الت" لمصطلح دوليًا متفق عليه تعريف هناك وليس -9
 والكاينات مكوناتاللتطوير  الهندسةقايم على نهج و من جديد المادة الوراثيةللبيولوجيا التخليقية تشمل تركيب 

 تمثل تكنولوجيا الحديثة حيائيةالتكنولوجيا األ وتقنيات منهجيات التخليقية إلىالبيولوجيا وتستند  .والمنتجات
خليقية البيولوجيا الت عمليات اتفاق عام على أن هناكو. حيائيةاألالمعلوماتية و عاليةالنتاجية ذي اإل الحمض النووي

في تصميم وخصائص وتركيب أألجزاء البيولوجية واألجهزة والنظم من أجل وضع نظم  إلى التحكم تهدف
لى الدوائر القائمة ع" تخليقيةبيولوجيا "التي تعتبر ث مجاالت البح وتشمل. بيولوجية يمكن التنبؤ بها على نحو أكبر

الحمض النووي، ومسارات الهندسة االستقالبية، والهندسة على مستوى الجينوم، وبناء الخاليا األولية، والبيولوجيا 
 :غريبةال

التصميم الرشيد لتسلسل الحمض النووي تنطوي على الدواير القايمة على الحمض النووي  (أ) 
 .بطريقة نمطية في مختلف الخاليا المضيفة دوائر بيولوجية مع وظائف يمكن التنبؤ بها ويمكن جمعها وضعل
 ؛، مثل المفاتيح والتذبذباتااللكترونية منطقيةال تعمل بطريقة مماثلة للمكونات الدوائر الجينية يبدو أنو

تهدف إلى إعادة تصميم أو إعادة بناء المسارات  الهندسة التركيبية للمسارات االستقالبية (ب)
 المستند)ويضاف المسار التركيبي إلى الخلية ". مصنع الخاليا"ئيات محددة من االستقالبية، من أجل تركيب جزي

بواسطة " على أفضل وجه هاترشيد" والتي يجريطبيعي  ت الحمض النووي التي تحدث بشكلإلى تسلسال عادة
 ؛ه، وبعد ذلك يمكن استخدام أدوات الهندسة االستقالبية التقليدية لزيادة المنتج المرغوب في(وبالحاس

                                                           
1  UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2. 
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 الجينوماتوتبدأ . للخلية" المحرك السببي"تركز على الجينوم على أنه  الجينومات التركيبية (ج)
غير الضرورية بالتدريج للوصول إلى أصغر "يقوم الباحثون بإزالة الجينات وبجينوم بأكمله،  التنازلية التركيبية

 فيويتمثل الهدف األولي . المرغوب فيهحجم ممكن من الجينوم الذي يمكن أن تعمل الخلية عنده على النحو 
 الجينومات التركيبيةوتهدف . الحمض النووي االستقالبي فيه" أجزاء"مبسط يمكن إضافة " هيكل"الوصول إلى 

وفي هذه المرحلة، هناك حاجة إلى . إلى بناء جينوم وظيفي من أجزاء من الحمض النووي التركيبي التصاعدية
 .ألن الكثير من تسلسالت الحمض النووي الالزمة ليس لديها وظائف معروفة بعد جينومات طبيعية كنماذج نظرا

التكاثر، والصيانة الذاتية،  يهدف إلى إنشاء مكونات بسيطة ممكنة الستمرار بناء الخاليا األولية (د)
بدال من ) اليامستوى الخعلى  ويسعى هذا البحث بالتالي إلى التصميم على نحو أقل تعقدًا. والتطورواالستقالب، 

 (. على مستوى الجينوم كما في حالة الهندسة على مستوى الجينوم

األشكال  وتطور هي دراسة( التخليقيةالكيميائية  بالبيولوجيا وتعرف أيضًا) غريبةالبيولوجيا ال (ه)
جيا إلى تغيير وتهدف هذه البيولو. غير العادية للحياة استنادا إلى الكيمياء الحيوية غير الموجودة في الطبيعة

 وإنتاج" أحماض نووية جديدة"إلنتاج  الحمض النووي الريبي المنزوع األكسجين والحمض النووي الريبي
لمنع  لالحتواء البيولوجي محتملة" داخلية"يولوجيا على أنها آلية هذا النوع من البويشار إلى  .بروتينات جديدة

 . االنحراف الجيني إلى كائنات برية

خليقية إلى قات التجارية والصناعية الحالية وفي المستقبل القريب للتكنولوجيا التوتهدف التطبي -71
 .عطوروالوالنكهات  المواد الكيمياييةو مستحضرات الصيدالنيةوال الوقود منتجات استحداث كاينات دقيقة تصنع 

 (E. coli) كية القولونيةاإلشري، مثل التخليقية ميكروبات البيولوجياب المتعلقة هذه التطبيقات غالبية صمموت
للجزيئات  بدائل، إلنتاج الدقيقة الطحالبو( Saccharomyces cerevisiae) الخباز خميرةو المستخدمة بشكل متكرر

في  األرتيميسينك حمض إنتاج في أحد األمثلة على ذلكويتمثل . النفطية المصدر أو الجزيئات طبيعيًا التي تنشأ
من ويشتق ، والذي ينشأ طبيعيًا للمالريا مضادال األرتيميسينين لعقار بديل تصنيع بهدف هندسيًاالمركبة  الخميرة
 باستخدام تقنيات يزوبوتانولواإل األحيائيل يالديز مثل  وقودال إنتاج ويتمثل أحد األمثلة األخرى في. شيحال نباتات

 مثل) العقاقير الصيدالنية إلنتاج لتخليقيةا تقنيات البيولوجيا واستخدام استكشاف أيضًا يجريو .ةتخليقيال البيولوجيا
( 4من النوع  المصابين بداء السكري لدى البالغين مستويات السكر في الدم خفضتلك التي تستخدم ل

هي نتائج  تخليقيةال لبيولوجيال المتوقعة العديد من النتائج على الرغم من أن (.الفانيلين مثل) العطور/المنكهاتو
منتجات تجارية  ،الحديثة حيائيةالتكنولوجيا األد، فإن البيولوجيا التخليقية تنتج، بالتزامن مع افتراضية إلى حد بعي

السوق العالمية للبيولوجيا التخليقية بما يصل إلى وقدرت . وعمليات صناعية في الوقت الحاضر والمستقبل القريب
وتشمل السوق . 4176دوالر بحلول عام  مليار 71.1، ومن المتوقع أن تصل إلى 4171مليار دوالر في عام  7.7

ومجموعة  والمتاحة تجاريًا منتجات لممارسة تقنيات البيولوجيا التخليقية، مثل تمديدات الحمض النووي المركبة
BioBrickتركيب 

TMخليقيةعن المنتجات التي تصنع باستعمال تقنيات البيولوجيا الت ، فضاًل .  
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 بية المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستداماآلثار اإليجابية والسل-  ثانيًا
 وما يرتبط بها من اعتبارات اجتماعية واقتصادية وثقافية 

لتنوع احفظ  على اآلثار اإليجابية بعض على تخليقيةال البيولوجيا  كاينات ومنتجاتمكونات وقد تنطوي  -77
أكثر كفاءة  سبلتطوير  إلى خليقيةالبيولوجيا الت اتتطبيق العديد منوتهدف  .واستخدامه المستدام البيولوجي

 .الكيميائي واإلنتاج والزراعة والصحةوالحياة البرية  والبيئة حيائيةبالطاقة األ التحديات المرتبطة لمواجهة وفعالية
 :على سبيل المثال منها الطرق، بعدد من السبل اآلثار اإليجابية ومن المحتمل أن تتحقق

، مما يؤدي إلى أجهزة االستشعار البيولوجيةو لعالج البيولوجيبقصد ا دقيقةت كائنا ريتطو (أ)
 ؛وإصالح األوساط البيئية مكافحة التلوث

مصادر نباتية أو  من حاليًا التي تستخرج سالئف العقاقير أو المواد الكيميائية منتجات مثل وليفت (ب)
 أو الصيد الحصاد بسبب في الوقت الحالي المهددة ريةاألنواع الب علىالمفروض الضغط  خفيفت من ثم، وحيوانية

 ؛المفرطين

 مصادر االعتماد على إلى انخفاض مما قد يؤدي الوقود الحيوي توليد بقصدكائنات  تطوير (ج)
  المتجددة؛ الطاقة غير

مل تتحالتي  المحاصيل الزراعية في إنتاج الحديثة حيائيةالتكنولوجيا األ إنجازات إلى ستناداالب (د)
لمعلوماتية ل األكثر استخدامًا تخليقيةال تقنيات البيولوجيا ، فمن المحتمل أن تكون لدىةحيائيغير اإل واآلفات إلجهادا

 ؛الكائن داخل البيئي للمنتجات ثباتالو مظهرال تحسين مواصلة القدرة علىالحاسوب استعانة بو حيائيةاأل

 إحياء األنواع" حتى أو، المنقرضة األليالت إدخالإعادة  من خالل جينيالتنوع ال استعادة (ه)
 ."المنقرضة

حفظ  علىاآلثار السلبية  بعض على تخليقيةال البيولوجيامنتجات و ويمكن أن تنطوي أيضًا كاينات -74
 :على سبيل المثال ومنها ،واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجيا

البقاء  قدرتها على بسبب آثار سلبية لىعالبيئة  المراد إطالقها في الميكروباتيمكن أن تنطوي  (أ)
 ؛األخرى الكائنات الدقيقة إلى جينيةال المادة ونقلستمرار واال

 سماتال نشرل" اتالجيناستياق " استخدام نظم عن غير مرغوب فيها يمكن أن تنتج آثار محتملة (ب)
غير  اآلثارإحدى  تمثلأن تيمكن و(. البعوض مثل) األمراض واقلن مجموعات استئصال أو كبت التي تهدف إلى

 ناقل محل مجموعة"( استبدال األعشاش)"إحالل نوع آخر ناقل  من خالل أمراض جديدة إدخالفي  مرغوب فيهاال
 ؛األصلي األمراض

مثل الكائنات  غير المستهدفة محتملة على الكائناتال من اآلثار السلبية وغيرها السميةاآلثار  (ج)
  األخرى؛ والحيوانات والنباتات ،المفيدة والحشرات ،الموجودة في التربة الدقيقة
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المادة  نقل من واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياحفظ  على محتملةآثار سلبية  يمكن أن تنشأ (د)
 .داخليالنجبال االو النقل العمودي للجينات عن طريق البرية إلى مجموعات الكائنات جينيةال

لتنوع احفظ  غير مباشرة على آثار سلبية على أيضًا التخليقية لوجياالبيو تطبيقاتويمكن أن تنطوي  -73
 الكثير من تركزو .حياييةالكتلة األ في استخدام الكبيرة الزيادة من، وهي تنشأ واستخدامه المستدام البيولوجي

والمواد  الوقود تاجإلن أوليةكمادة  ةحيائيالكتلة األ التي ستستخدم الكائنات على تصميمخليقية البيولوجيا الت بحوث
الكتلة  من كبيرة كمياتالوقود،  إنتاج مثل بعض التطبيقات،وتتطلب  .الصيدالنية ستحضراتوالم الكيميائية

فقدان التنوع ساهم في يو، وتدهور لقوامها التربة خصوبة في إلى انخفاض سريع قد يؤدي وهو ما، حيائيةاأل
 .بشكل مباشر وغير مباشر م األراضيتغيير استخداتغير المناخ من خالل البيولوجي و

بالسالمة  المتعلقة شواغلال مستوى التخليقية البيولوجيا ومنتجات لكاينات البيية مستوى تعرضيحدد و -72
واستخدامه  لتنوع البيولوجياحفظ  السلبية المحتملة على بعض اآلثار من حدة تخفيفال من أجلو .األحيايية
استراتيجيات فإنه من الممكن استخدام ، خليقيةالبيولوجيا الت من خالل المطورة اتالكائن والتي تسببت فيها، المستدام

 المعدة الكائنات الحيةالقريب في المستقبل الحالية و البيولوجيا التخليقية تطبيقات معظموتشمل . مناولتها أثناء عزلال
 لسالمة األحيائيةتتعلق با محدودة غلشوا وقد أثيرت. المواقع الصناعيةث ووالبح في مختبرات لالستخدام المعزول

التدابير  اتخاذعلى ضمان  والتركيز صارمة عزلشروط في ظل  االحتفاظ بها التي يجري لكائناتبالنسبة إلى ا
ويمكن  .مصرح بهاالغير  أو اإلطالقات غير المقصودة من خالل مع البيئة الخارجية لمنع االتصال المناسبة

 المعزول االستخدام تخليقية في إطار نظامال البيولوجيا المنتجة من خالل لكائناتا وضع ، عند االقتضاء،أيضًا
ومع  .لبيئةمخاطر ال اتعرضه من ترمي إلى الحد ماديةتدابير  باستخدامالمنشآت الصناعية و ختبراتالم خارج

البيولوجيا  لمن خال المطورة للكائنات الضروري العزل المادي درجة توافق في اآلراء بشأن، ال يوجد ذلك
 الكائنات لتطوير خليقيةالت تقنيات البيولوجيا استخدام في الناشئة خرىاأل اتستراتيجيوتتمثل إحدى اال. خليقيةالت

تضمن هذه ت ويمكن أن .السالمة األحيائية جزء ال يتجزأ من تدابيرك االحتواء البيولوجي سمات التي أدمجت
، أي البيولوجيا الغريبة أو انتحارية جينات، وإدخال تغذويال تواءاالح استخدام سبيل المثال، ، علىالخطوات
 معتهجينها ال ينبغي  من ثم، فإنه، والطبيعة مكونات ال توجد في التي تحتوي على األحماض النووية استخدام

 وجياالحتواء البيول استراتيجيات فعالية فهناك نقاش يجري بشأنومع ذلك، . بشكل طبيعي نشأالكائنات التي ت
 .دون إخفاق أوبشكل كامل  دومًا مهامها ستؤديالنظم كانت هذه  لمعرفة ما إذاو

في إطالقها  يراد كاينات ،تخليقيةال تقنيات البيولوجيا باستخدام ،فيها التي أنتجت التطبيقاتقد تثير و -75
قد و. لالستخدام المعزول دةعالم الكاينات أكثر من تلك التي تثيرها السالمة األحياييةشواغل مختلفة تتعلق ب البيية

التنوع  ضارة على حفظ آثار على البيئةفي  وأدخلت خليقةالبيولوجيا الت من خالل تي أنتجتال الكائناتتنطوي 
سلبي  تأثير إحداث قد يؤدي إلىما م على الغزو،قدرة الكائن  وتتضمن هذه اآلثار. واستخدامه المستدام البيولوجي

أن تنتقل الجينات الموجودة ويمكن أيضًا . السلسلة التغذوية ليتعط أو الموائل ل تدميرمن خال األنواع المحلية على
أو  نقل األفقيال من خالل صلة لها بهاال  أنواع إلى التخليقية البيولوجيا من خالل تقنيات المطورةالكائنات  في

قد و. ظاهريةال لسمات األنماط صودغير مقانتشار و جينيلتنوع الل إلى فقدان ا قد يؤديوهو م للجينات، العمودي
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 ألحكام واإلجراءاتلويمكن . على حدة على أساس كل حالة تقييمهايجب  غير مقصودة أخرى سلبية آثار نجمت
 التشريعاتمن  العديد، وفي على المستوى الدولي للسالمة األحيائية، قرطاجنة المنشأة بموجب بروتوكول الحالية
المتعلقة دواعي القلق بشكل فعال  تغطي أن، على المستوى الوطني المة األحيائية،لسفي مجال ا القائمة الوطنية

 .بالسالمة األحيائية

على السالمة األحيايية كافية لتقييم  المخاطر األطر القايمة في مجال تقييم  تكون ومن المرجح أن -76
التنوع البيولوجي واستخدامه  حفظ علىالقريب  وفي المستقبلالحالية  البيولوجيا التخليقية تطبيقات مخاطر

 معظموتعتمد  .هذا التقييم كون من الضروري إعادة النظر فيقد يف، ةخليقيالبيولوجيا الت مع تطورو .المستدام
 كل حالة من حاالت تقييم على للسالمة األحيائية، قرطاجنة بما في ذلك بروتوكول القائمة، السالمة األحيائية لوائح

 استخداماتهالكائن و هذا ، وخصائصلكائنا لها سوف يتعرض التي البيئة تراعىحيث على حدة  المخاطر
التكنولوجيا  تقنيات التخليقية إلىالتطبيقات التجارية الحالية وفي المستقبل القريب للبيولوجيا وتستند  .ةالمقصود

ن من المتوقع أفإنه  ا النحو،على هذو .لمادة الوراثيةمن ا إئتالفات جديدة ذات لتركيب كائناتالحديثة  حيائيةاأل
 المنتجة من خالل على الكائنات تطبق المنهجية العامة لتقييم المخاطر بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة

 في قائمةثغرات  ةتحديد أيل على الرغم من أن الحاجة قد تستدعي وجود اعتبارات محددة، خليقيةالبيولوجيا الت
 سد بشأن كيفية إرشاداتاقتراح و المحورة، الكائنات الحية بالنسبة إلى حاليًا ول بهاالمعم تقييم المخاطر منهجيات

 ال تعتمد على التقنيات التي الستخدام تخليقيةال لبيولوجيال المقبلة التطبيقات التجارية تطورت وعندما. هذه الثغرات
تقييم ل الحالية منهجياتفإن ال، كائن ما في وراثية راتفي إحداث تغي للتسبب األحماض النووية التأثير أنبوبيًا على

القلق السائد بشأن  بعض الباحثين وأثار. مناسبة صبحت قد الكائنات الحية المحورة لبالنسبة إلى ا المخاطر
للبيولوجيا التخليقية في دعوتهم إلى زيادة كبيرة للتمويل المخصص للبحوث المتعلقة " غير المعروفةالمجاهيل "

 الكائنات تشكلها المخاطر التي أكد هؤالء الباحثون أنه لم يتسن ألحد حتى اآلن فهمو. وجيا التخليقيةبمخاطر البيول
الجهات التي ينبغي أن تتولى  أو، الصارمة عمليات التقييمدعم الالزمة ل المعلوماتأنواع أو ، التركيبية على البيئة

 .هذه البيانات جميع

 .سلبيةو إيجابيةنتايج ذات  إلى حدوث تحوالت اقتصادية رييسية خليقيةالبيولوجيا الت تؤدييمكن أن و -71
 التطبيقات التجارية ما توسعت أو إذا - الكثيرون توقعي التخليقية كماالبيولوجيا  مجال البحوث فيتطورت  إذاو

ث تحول في التخليقية قد تتسبب في حدو البيولوجيا فإن -من حيث النطاق خليقيةلبيولوجيا التالحالية ل والصناعية
 استخدام الموارد الصناعات القائمة على أو حيائيةالتكنولوجيا األ تساهم فيها اقتصاداتنحو  النموذج االقتصادي

" حيائياالقتصاد األ"هذا  معالنامية  لبلدانا فالكيفية التي ستتعامل بها ،ومع ذلك. بنصيب أكبر بكثير، البيولوجية
 البيولوجيا تطبيقات تساهم أن، فمن الممكن األخرى كنولوجياتالت هدتهوعلى غرار ما ش. جّلية تليس العالمي
وعالوة على  .تها البلدان ذات االقتصاد النامي كتكنولوجيات مركزةاعتمد ما إذا النمو االقتصادي في التخليقية

يمكن  حيث حددةيقات متطب النامية من خالل اقتصادات البلدان التخليقية بالفائدة علىالبيولوجيا  أن تعود ، يمكنذلك
.  األحيائية كمواد أولية للعمليات الالزمة للكتلة األحيائية مصادر رئيسيةشبه المدارية المناطق المدارية و أن تكون

غير  االتجاهات إلى تعزيز حيائيةالتكنولوجيا األ الذي تقوده حيائياالقتصاد األ يؤدي أن ومن الممكن أيضًا
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األحيائية الالزمة إلنشاء اقتصاد أحيائي استخدام الكتلة استخراج و مدى وأن يكون ؛الدولية في التجارة المنصفة
 من اإلنتاج الصناعي عن طريق حاليًا تحصد أو التي تزرع الطبيعيةالمنتجات  تنقل أنو ؛بيئيًا غير مستدام عالمي

الجديدة  االقتصادات األحيائية شكل يتأثر وقد .تخليقيةال تقنيات البيولوجيا استخدام عن شئةالنا الكائنات الحية الدقيقة
 .اللوائح الحكوميةالسياسات وبالثقافية االجتماعية واالقتصادية وآثارها و

التخليقية منافع غير أنها قد تحدث أيضًا آثارًا غير  البيولوجيافقد تحقق اجتماعي، منظور صحي و منو -71
 إيجابيةآثار  التخليقية إلى حدوثالبيولوجيا  في طوراتالت وبالنسبة إلى صحة اإلنسان، فقد تؤدي زيادة .مقصودة

العالجات اللقاحات و، وتطوير جديدة عقاقيراكتشاف  ومن خالل مراضاأل آليات فهم من خالل المساعدة على
اآلثار فقد تؤدي ، متعلقة بصحة اإلنسانفي مجال البحوث ال تاريخيًا كما هو الحالو. أدوات التشخيصوالجينية 
على  غير متوقعة ضارةآثار  إلى التخليقية تقنيات البيولوجيا عن شئةالنا والعالجات للعقاقيرغير المقصودة  السلبية

 العوامل الممرضةعن كشف التي تتيح تحسين سبل الاألدوات  تخليقيةال تقنيات البيولوجيا قد توفر .صحة اإلنسان
 مكوناتفقد تستعمل أيضًا ، من ناحية أخرىو .جياألمن البيولو التي تواجه واالستجابة للتهديدات هاوتحديد

األسلحة  صنع، مثل للوصول إلى نتائج ضارة المستخدمة في البحوث هاأو منتجات هاكائناتأو  تخليقيةال البيولوجيا
 السلبية المحتملة اآلثار البيئية باإلضافة إلىو .الموارد الطبيعية التي تستهدف مسببات األمراض أو البيولوجية

الكتلة  زيادة استخدامالناجمة عن  اآلثار االجتماعية ُيسود أيضًا القلق إزاء، أعاله 73 و 74الفقرتين  ذكورة فيالم
 بواسطة مركبة هندسيًاال الكائنات عن طريق والمستحضرات الصيدالنيةوالمواد الكيميائية  الوقود إلنتاج حيائيةاأل

 المجتمعات فقدان في األحيائيةالكتلة  الطلب على زيادة فيال تتسببفقد  على سبيل المثال،و. خليقيةالبيولوجيا الت
زراعة  الكبيرة محلالتجارية  الزراعة وإحالل ممارسات الطبيعية المحليةالموارد  المحلية إلمكانية الوصول إلى

 .الحجم ةصغير الكفاف

 أخالقية تساؤالت ،الحديثة ييةوتثير التكنولوجيا التخليقية، مثلها في ذلك مثل باقي التكنولوجيات األحيا -79
آثار غير حدوث  وإمكانية المتوقعة اآلثار تقدير وكيفية اإليجابية والسلبية اتأثيراتهب التنبؤإمكانية  مستوى نع

 الكائنات حويرت بين حد الفاصلال تجاوز جرىإذا كان قد  ويناقش أخصائيو األخالقيات مسألة ما. متوقعة
 أيضًا وُتثار. التي قد تترتب على ذلكاآلثار األخالقية  هي ، وماخرى من جديدواستحداث كائنات أ الموجودة

، على سبيل المثالو. الحفظو لتنوع البيولوجيبشأن ا التصور العام على ةخليقيالبيولوجيا الت تأثيرب شواغل تتعلق
 التي تثير قضايا" المنقرضةإحياء األنواع " مشاريع في للبيولوجيا التخليقة تتمثل محددةالتطبيقات ال فإن إحدى

التي  كيفيةال، وألحد المشاريعالمحتملة  منافعالو األضرار لتقدير وموازنة أفضل السبل ن قبيل إيجادم، أخالقية
 في الموقع لحفظل المقدم الدعم ينبغي بها توجيه الموارد المحدودة المخصصة للحفظ، وعما إذا كان قد ينظر إلى

 . من جديد" مفقودة"ة إحياء أنواع بسبب توقع إمكاني أقل إلحاحًا مطلب على أنه

حول البيولوجيا التخليقية، ويمكن أن تؤثر في تطور هذا  تتطوروال تزال نظم حقوق الملكية الفكرية  -41
 التخليقيةويبدو أن هناك نموذجين رئيسيين للملكية الفكرية لتقنيات البيولوجيا  .المجال وفي التطبيقات المحددة

نظام يعتمد اعتمادًا كبيرًا على براءات االختراع لمكونات البيولوجيا التخليقية : وكائناتها ومنتجاتها ومكوناتها
 للكائنات والمكونات النهائية للبيولوجيا التخليقية وكائناتها ومنتجاتها، ونظام قائم على مزيج من براءة االختراع
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هذه  في تطويرالمستخدمة ( واألساليب والبرامجياتي سالسل الحمض النوومثل )لمكونات واالستعمال المشترك ل
أو  التخليقيةواستنادا إلى نظم حقوق الملكية الفكرية، يمكن تشجيع االبتكار في البيولوجيا . والمنتجات الكائنات

 .قمعها أو توجيهها نحو أنواع معينة من االستخدامات أو المستخدمين

 

   ة وبروتوكوليهاالثغرات وأوجه التداخل الممكنة مع تطبيق أحكام االتفاقي-  ًاثالث
 واالتفاقات األخرى ذات الصلة والتي تتصل بالمكونات والكاينات والمنتجات   
 عن تقنيات البيولوجيا التخليقية شيةالنا   

 عرض عام- ألف

غير أن عددا كبيرا . ت متعددة األطرافالمعنى لم تعالج في نص المعاهدا بهذا التخليقيةإن البيولوجيا  -47
يمكن أن أخرى تنظيمية  آلياتالعامة، فضال عن صكوك و قواعد العرفية ومبادئ القانونمن المعاهدات وال

هذه المعاهدات قبل أن معظم وقد طورت  .تنطبق على كل أو بعض أشكال ما وصف بأنه بيولوجيا تركيبية
، وهكذا فإنه في حاالت قليلة فقط تحتوي على إشارات لى نطاق واسعع خليقيةالبيولوجيا التيستخدم مصطلح 

 اعتمادًاو. وآثارها المحتملة التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتة عن شئنات والمنتجات الناكائوال مكوناتصريحة إلى ال
 تقنياتعن  شئةاوالكائنات والمنتجات الن مكوناتنقل ومناولة ال: تعالج المعاهدات الحاليةعلى الظروف، يمكن أن 

واستخدام  ؛التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتوالكائنات والمنتجات الناشئة عن  مكونات، واستعمال الالتخليقيةالبيولوجيا 
السيما ألغراض عدائية أو غرض محدد، ل التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتة عن ناشئ أو منتجات/و كائناتأو /ومكونات 

، التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتعن  شئةوالكائنات والمنتجات النا مكوناترتبطة بهذه الوالحقوق الم ؛في النزاع المسلح
، التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتمثل إمكانية حصولها على براءة اختراع، والوصول إلى الموارد الجينية المستخدمة في 

 .المنافع الناشئة عن استخدامها قاسموت

في الدولي والمعاهددات التدي تعدالج المخداطر     القواعد العامة للقانون العر- باء
 تخليقيةالبيولوجيا ال تقنياتالمحتملة الناشية عن تطبيق 

تصف مسؤولية الدولة القواعد التي تحكم الشروط العامة التي بموجبها تكون الدولة مسؤولة عن  -44
لقواعد الخاصة بمسؤولية الدولة تتطلب او .األفعال الخاطية أو حاالت اإلغفال، واآلثار القانونية الناتجة عن ذلك

وهي توفر فحسب إطارا عاما لمعالجة انتهاك القانون الدولي، . خرق أحد االلتزامات دون تعريف هذه االلتزامات
ولذلك فإن قواعد مسؤولية الدولة ال تعالج . بما في ذلك القواعد العرفية للقانون الدولي والتزامات المعاهدات

لقواعد مسؤولية الدولة، فإن الدول ليست  وطبقًا. أو يمنعها التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتمح بالشروط التي بموجبها يس
. معترف بهاالعالقات إال إذا كانت هناك واحد من ال القطاع الخاص في األطراف الفاعلةمسؤولة بذلك عن أفعال 

ع الخاص من أجل الوفاء بااللتزام القطا ة فيألطراف الفاعلأفعال اغير أن الدولة قد يكون عليها أن تواجه 
الضرورية لمنع اآلثار التي  تدابيرويمكن للدولة أن تكون قد خرقت التزامها إذا عجزت عن اتخاذ ال. الخاص بها

 .يحدثها متعاملون من القطاع الخاص
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أن أو مراقبتها يجب  واليتها القضاييةتخضع الدول اللتزام عام بأن تضمن أن األنشطة الجارية تحت و -43
غير أن هذا الواجب الذي يقضي  .أو الرقابة الوطنية ةالوطني لواليةتحترم بيية الدول األخرى أو المناطق خارج ا

فالواجب يمنع الدولة . ضرر للبيئة أو تلوث أو تدهور أو أثر هو ممنوع بصفة عامة أيباحترام البيئة ال يعني أن 
مالئمة لمراقبة وتنظيم هذا الضرر المحتمل  تدابيرباتخاذ ويلزم دولة األصل  ضرر مهم عبر الحدودمن إحداث 
وما يشكل . قبل تنفيذ أي أنشطة يحتمل أن تكون ضارة" ةالواجب عنايةال"وعلى الدول أن تمارس . قبل حدوثه

ويتطلب تحديد مسؤولية الدولة عن أي ضرر ناتج عن . يعتمد إلى حد كبير على ظروف كل حالة" ةالواجب العناية"
أن و( 4) ؛يمكن أن ينسب إلى دولة معينة التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتاستخدام ( 7)أن  التخليقيةالبيولوجيا  تتقنيا

 .المراقبة الوطنيةأو  ةالوطني الواليةمناطق خارج يكون مرتبطا بضرر مهم وخاص لبيئة دول أخرى أو 

ن لديها أثر معاكس كبير في سياق ومن واجبات الدول إجراء تقييم لألثر البييي لألنشطة التي قد يكو -42
لآلثار البيئية في العديد من األوامر القانونية  يمويلزم إجراء تق .عبر الحدود، على مورد مشترك بوجه خاص

مطلب تحت القانون "المحلية، وقد اعترفت محكمة العدل الدولية أخيرا بأن الممارسة المقبولة بين الدول تصل إلى 
كبير في سياق عبر  أثر ضارإذا كان هناك خطر في أن نشاط اقتصادي مقترح قد يكون له  وهكذا،". الدولي العام

 .الحدود، فإن مطلب إجراء تقييم لألثر البيئي ينطبق حتى في غياب التزام في معاهدة في هذا الشأن

الدولي  نونولكن حالته القانونية ومحتواه في القا والواقع أن المبدأ أو النهج التحوطي يكون ساريًا -45
وال توجد أي  .ليست واضحة التخليقيةالبيولوجيا  تقنيات، وآثار تطبيقه على العرفي لم يكن محددا بوضوح

بوضوح في القانون الدولي العرفي، بالرغم  يحدد وضعه القانونيالتحوطي ولم  نهجصياغة موحدة أو استعمال لل
وإذ ": الفقرة التالية اتفاقية التنوع البيولوجي جةديبا تتضمنو. سطة بعض الدولبوا من اللجوء إليه عدة مرات

ينبغي أال ، البيولوجيخسارة شديدة للتنوع  أو كبير حدوث انخفاضب تهديد ثمةيكون  حيثماأنه  تالحظ أيضا
تام، كسبب لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنب هذا التهديد أو التقليل منه إلى أقصى العلمي ال تيقنالعدم يستخدم 

بوضع التكنولوجيات  أقر، وةخليقيالبيولوجيا الت مسألة صراحة 77/77 في المقرر األطراف مؤتمروتناول  ".حد
وحاالت عدم اليقين العلمي التي تكتنف أثرها المحتمل على حفظ المرتبطة بالحياة التركيبية أو الخاليا أو الجينوم، 

 ي، وفقًاتحوطتطبيق النهج الالحكومات األخرى  األطراف ودعا وحث التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
عند معالجة تهديدات خفض أو فقدان التنوع البيولوجي التي تطرحها الكائنات ، 72والمادة  لديباجة االتفاقية

وطنية وااللتزامات الدولية األخرى ذات تشريعات اللل والمكونات والمنتجات الناشئة عن البيولوجيا التخليقية، وفقًا
على الحكومات األخرى األطراف و ،الوقود الحيوي تتناول مقرراته التي في ،األطراف أيضًا مؤتمر حثو. الصلة

الكائنات الحية المحورة إلنتاج الوقود الحيوي، فضاًل عن اإلطالق دخال واستخدام إل النهج التحوطي أن تطبق
 .ن ترصد التكنولوجيا المرتبطة بأنواع الوقود الحيويالميداني للحياة التركيبية، أو الخاليا أو الجينوم في البيئة، وأ

كاينات حية محورة ناتجة عن " هي التخليقيةلبيولوجيا الحالية ل تقنياتالعن  شيةالنا والكاينات الحية -46
 فيها األحياييةألحكام السالمة تخضع ، حسبما يرد تعريفها في اتفاقية التنوع البيولوجي و"التكنولوجيا البيولوجية

ة لآلثار السلبية المحتملة، تعترف االتفاقية أيضا حيائيوبينما تعالج أحكامها بشأن السالمة األ .(91و( ز)8ادتان الم)
، وتنص على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات ونقلها، بما في يةحيائباآلثار اإليجابية المحتملة للتكنولوجيا األ
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 آثاروفي حالة احتمال وجود . لتنوع البيولوجي واستخدامه المستدامية، ذات الصلة بحفظ احيائذلك التكنولوجيا األ
، بحيث يمكنها أن تؤثر في حفظ التنوع التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتة عن شئبيئية ضارة للكائنات الحية المحورة النا
، اما على األطراف، يكون لزاإلنسانصحة للمخاطر على  امة االعتبار أيضًاالبيولوجي واستخدامه المستدام، مع إق

أن تضع أو تحفظ الوسائل لتنظيم وإدارة أو مراقبة هذه المخاطر على المستوى  قدر اإلمكان وعند االقتضاء،
 .المعلومات للدول المصدرة قاسموباإلضافة إلى ذلك، تحتوي االتفاقية على متطلبات ت. الوطني

الكاينات الحية "تحت تعريف  التخليقيةلوجيا الكاينات الحية الناشية عن التقنيات الحالية للبيووتندرج  -41
المتعلقة  ية، ولذلك، فإن متطلبات بروتوكول قرطاجنةحيايبروتوكول قرطاجنة للسالمة األ بموجب" المحورة

ة ضار، والمناولة واستخدام جميع الكاينات الحية المحورة التي قد تكون لها آثار عبورعبر الحدود، وال نقلبال
، هذه اإلنسانصحة على لبيولوجي واستخدامه المستدام، مع األخذ أيضا في االعتبار المخاطر على حفظ التنوع ا

( 7) :التالية تفي بالمعايير التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتالناشئة عن  الحية، فإن الكائنات وحاليًا .المتطلبات قد تنطبق
ة، ومن ثم فهي ية الحديثحيائمال التكنولوجيا األة عن استعشئنا( 4)متالكها مزيجا جديدا من المواد الجينية، وا
المعايير  تحقيق قد يحتاج. للسالمة األحيائية بروتوكول قرطاجنة على النحو المحدد في" محورةكائنات حية "

 إلى استحداث التخليقيةللبيولوجيا  المقبلة التطورات التكنولوجيةحينما تؤدي  تقييمالإلى إعادة  المذكورة أعاله
الحمض  تقنيات استخدام تنشأ من وال تنتقل بالوراثة، والتي المادة الجينية من جديدة تركيبات تمتلك حيةت كائنا

قد تقع  التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتوبعض الكائنات الناشئة عن . االندماج الخلوي أو في أنابيب االختبار النووي
ت لكائنات الحية المحورة، إذا كانل المسبقة عن علم بالنسبة المتعلقة بالموافقةتحت اإلعفاءات من أحكام االتفاقية 

، أو كأغذية أو كأعالف المراد استخدامها مباشرةأو  معزولالقصد منها هو االستخدام ال في حالة عبور، وكان
البيولوجيا  من خالل ناشئةال للكائنات الحية عبر الحدودعلى النقل  بروتوكول قرطاجنة يولن يسر. تجهيزلل
وبالرغم  .الدولية األخرى ذات الصلة أو المنظمات االتفاقياتتتناولها لإلنسان و تعتبر مواد صيدالنية التي خليقيةتال

قد تمثل صفات ال تسري على جميع الكائنات  التخليقيةمن أن الكائنات الحية المحورة المنتجة من خالل البيولوجيا 
المتعلقة بتقييم  عامة، ونقاط البحث والمنهجيةالمبادئ ال، بما في ذلك ة، فإن الملحق الثالث للبروتوكولالحية المحور

 أي منتجاتها، علىو، التخليقيةعلى الكائنات الحية المنتجة من خالل البيولوجيا  ما زالت تسري تمامًا المخاطر
مكن كشفها لمواد ، والتي تحتوي على إئتالفات جديدة يتعود في األصل إلى كائن حي محور المواد المعالجة التي"

التطبيق  لضمانو". جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا األحيائية الحديثة
 تقييم المخاطر منهجياتعناصر  من الضروري تحديدكون ي، فإنه قد المرفق الثالثحكام الواردة في الفعال لأل

 .خليقيةالبيولوجيا الت من خاللالمطورة  الكائنات الحية مخاطر يممتعلقة بصفة خاصة بتقي أو تكون محددةسالتي 

 يالتعويضالجبر بشأن المسؤولية و التكميلي كوااللمبور -وبعد أن يسري مفعول بروتوكول ناغويا -41
األطراف بأن يقدموا على المستوى الوطني القواعد فإنه سيلزم للسالمة األحيايية،  قرطاجنةوتوكول ربالملحق ب

إذا كان هذا  ،التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتالناشية عن الحية المحورة اءات التي تعالج الضرر من الكاينات واإلجر
 .يتكميلمن البروتوكول ال 4في المادة  المحددالضرر يخضع للتعريف 
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تعالج اتفاقية األسلحة البيولوجية، وذلك جزييا من خالل حقوق أو التزامات ملزمة قانونيا، المواد و -49
والكاينات والمنتجات الناشية عن  مكوناتالبيولوجية أو السموم، بما في ذلك ال عوامللميكروبية أو غيرها من الا

يمكن فيه إعداد المزيد من اإلرشادات لهذا الجانب من البيولوجيا  يا، وتقدم منتدالتخليقيةالبيولوجيا  تقنيات
البيولوجيا  تقنياتوالكائنات والمنتجات الناشئة عن  ناتمكواالتفاقية أن بعض الفي طراف األوأكدت  .التخليقية
، أو السموم بغض النظر عن عوامل البيولوجيةالميكروبية أو غيرها من ال عواملال"تندرج تحت نطاق  التخليقية

من أنواع "أو السموم  عواملوفي حالة كون هذه ال. االتفاقية تخضع ألحكام، والتي "ها أو طريقة إنتاجهاأصل
 أمور، فإن االتفاقية، ضمن "ة أو الحماية أو غيرها من األغراض السلميةوقاييات ليس لها مبرر ألغراض الوبكم

تلزم أطرافها و( 4)تحظر قيام أطرافها بإعدادها وإنتاجها وتخزينها أو تحصل عليها أو تحتفظ بها، ( 7: )أخرى
اقبتها، بتدميرها أو تحويلها إلى أغراض سلمية، أو السموم أو تكون تحت واليتها أو مر عواملالتي تمتلك هذه ال

على  دوليةال مجموعة من الدول أو المنظماتتحظر مساعدة أو تشجيع أو دفع أي دولة أو ( 2)تحظر نقلها،  (3)
وباإلضافة . الضرورية على المستوى الوطني التدابيرتلزم أطرافها بأن تتخذ و( 5)تصنيعها أو الحصول عليها، 

، والحق في االشتراك في تبادل المعدات إلى أقصى حد ممكن يسيروي االتفاقية على االلتزام بتإلى ذلك، تحت
اعترفت اجتماعات مختلفة و. عند استخدامها في األغراض السلميةوالمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية 

واتفقت على ، ضمن أشياء أخرى، لتخليقيةاباآلثار اإليجابية والسلبية المحتملة من البيولوجيا  لألطراف في االتفاقية
عداد المبادئ إلهج قيمة التشجيع على تدابير إشراف مناسبة لتحديد المخاطر وإدارة المخاطر، واستكشاف ُن

ية توجيهوالمبادئ ال شرافالمعلومات حول أطر اإل قاسممع الظروف الوطنية، وت تتكيفية التي يمكن أن توجيهال
غة نماذج إلعالم أنشطة تقييم المخاطر واإلشراف على أنشطة البحوث العلمية التي والخبرات العملية، وصيا

تنطوي على إمكانية كبيرة لالستخدام المزدوج، مع النهوض بالوصول إلى التكنولوجيات التي جرى استعراضها 
 .واستعمالها، بما في ذلك من خالل إعداد استخدامات رخيصة ومحمولة ميدانيًا

على الحالة المحددة، أن تعتبر متسببة في المخاطر  ، اعتمادًاالتخليقيةالبيولوجيا  بيقاتتطويمكن لبعض  -31
لحياة الحيوان أو النبات أو الصحة، وهي المخاطر الناشية عن دخول وإنشاء أو انتشار اآلفات واألمراض 

اإلنسان أو الحيوان أو  حياةعلى أو كمخاطر  ؛والكاينات الحاملة لألمراض أو الكاينات المتسببة في األمراض
في األغذية أو مسببة لألمراض الصحة، وهي المخاطر الناشية عن إضافات وملوثات وسموم أو كاينات 

لمواجهة  أعضاء منظمة التجارة العالميةالتدابير التي يتخذها وإذا كان الحال كذلك، فإن . المشروبات أو األعالف
الصحية  التدابير اتفاق بالمعنى الوارد فيية صحة النباتتدابير للوصحية  تدابير ستعتبريمكنهم  هذه المخاطر

تؤثر في التجارة  ويسمح باتخاذ التدابير التي . معنى، ويجب أن تمتثل لمتطلبات هذا اليةصحة النباتال تدابيرو
المعترف  ليةالدو معاييراتخذت وفقا لل كانت مدعومة بتقييم للمخاطر أو ، طالمابشكل مباشر وغير مباشر الدولية
المبادئ و معاييرصراحة بال ا االتفاقعترف هذيو .التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية اتفاق إطار بها في

؛ وبالنسبة غذائيال هيئة الدستوربالنسبة لسالمة األغذية : ثالث منظماتوالتوصيات الدولية التي أعدتها  التوجيهية
المنظمة العالمية ر الدولية والمبادئ التوجيهية والتوصيات التي أعدتها لصحة الحيوان وأمراض الحيوان المعايي

وبشكل خاص، . ية النباتاتوقاالتي أعدت في االتفاقية الدولية ل معاييرلصحة النباتات، ال؛ وبالنسبة لصحة الحيوان
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صود أو غير المقصود في المق إطالقهايمكن  التخليقيةوالكائنات والمنتجات الناشئة عن البيولوجيا  مكوناتفإن ال
واعتمادا على الظروف، يمكن اعتبار أنها تشكل أخطارا . يةحيائ، مما يثير بعض الشواغل تجاه السالمة األالبيئة

أو نقل الحمض النووي  ةم اإليكولوجيثار على النظمن خالل اآل ،على حياة الحيوان أو النبات، أو الصحة
على الكائنات الحية المحورة، فليس واضحا، لجميع أشكال  معييريق الوبينما توجد إرشادات عن تطب. التركيبي

 معاييروالواقع أن المنظمات المسؤولة عن وضع ال. معايير، كيف يمكن تطبيق هذه الالتخليقيةالبيولوجيا  تقنيات
ية النباتات لم تتناول اوقأو االتفاقية الدولية ل دستور األغذية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوانالقياسية، وهي لجنة 

 .خليقيةصراحة موضوع البيولوجيا الت

المعاهدات التي تتناول الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشية -  جيم 
 تقنياتعن استخدامها، وحقوق الملكية الفكرية التي يمكن أن تتعلق بتطبيق 

 خليقيةالبيولوجيا الت

هذه  لىعصول حالفيها خليقية موارد جينية وتتطلب يولوجيا التالبتستخدم فيها في الحاالت التي  -37
سوف  (الشروط المتفق عليها تبادليا  والموافقة المسبقة عن علم )المعمول بها فإن متطلبات الحصول .،الموارد
المكونات  تضمنوت .المنافع بشأن الحصول وتقاسم أو المتطلبات التنظيمية ةالمحلي اتللتشريع وفقا  تسري 

في هذا و. الرقمية المتعلقة بالوحدات الوظيفية للوراثة/المعلومات االفتراضية خليقيةالبيولوجيا الت ستخدمة فيالم
والعناصر  الجيناتالرقمية المتعلقة ب/المعلومات االفتراضية يمكن اعتبار ما إذا كان الواضح من غير، فإنه السياق
 ومن غير الواضح. من االتفاقية 4 في المادة الواردةتعاريف لل فقًاو" مواد جينية"أو " جينية موارد" خرىاأل الجينية
" جينية موارد"منتجاتها و خليقيةالبيولوجيا الت المستخدمة في المكونات األخرى يمكن اعتبار مدىإلى أي  أيضًا

 .االتفاقية على النحو المحدد في

على النحو المحدد  الموارد الجينيةتخدام سوسيلة ال تخليقيةال البيولوجياقد تعتبر تطبيقات البيولوجيا و -34
 علىناغويا  بروتوكول بتطبيق فيما يتعلقأيضًا عددًا من األسئلة  خليقيةوتثير البيولوجيا الت .بروتوكول ناغويا في

 بروتوكول الكيفية التي يسري بها بشأن تفسيرات مختلفة هناك اإلشارة إلى أن تجدر، في هذا الصددو .المشتقات
، "االستخدام"تعريف فالتنفيذ الوطني لبروتوكول ناغويا يمكن أن يساعد على زيادة توضيح  .المشتقات لىعناغويا 
ويمكن للتفاوض بشأن الشروط المتفق عليها . مجال متطلبات الحصول وتقاسم المنافع فيما يتعلق ابلمشتقاتوكذلك 
تقاسم المنافع لتوضيح مدى سلسلة القيمة التي بشأن الحصول و د األطراف على الوصول إلى اتفاقأن يساع تبادليا

، بما التخليقيةوالكائنات والمنتجات الناشئة عن البيولوجيا  مكوناتتستمر التزامات تقاسم المنافع في انطباقها على ال
 .في ذلك المشتقات واستخداماتها التالية

لبيولوجيا على اة ساريية والزراعة ية النباتية لألغذوراثربما كانت المعاهدة الدولية بشأن الموارد الو -33
وتقاسم  التخليقيةية الستخدامها في عمليات البيولوجيا وراث، وذلك فيما يتعلق بالحصول على الموارد الالتخليقية

ية وراثوا الحصول على الموارد الييسراألطراف أن  74وتلزم مادتها  .المنافع الناشية عن التسويق التجاري
. واليتهاالخاضعين ل أو المعنويينزراعة لألطراف اآلخرين، بما في ذلك لألشخاص الطبيعيين النباتية لألغذية وال

متعدد األطراف وفق شروط الالمواد من خالل النظام  الموحد لنقل أن يمنح هذا الحصول وفقا لالتفاقويجب 
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بخالف د أخرى أو موا/ة واستخدامات كيمائية أو صيدالنيالتي ال تتضمن  التخليقيةوبحوث البيولوجيا . معينة
، يمكن الحصول عليها وفقا لألحكام ذات الصلة  في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية األغذية واألعالف

من المعاهدة، تشمل  األولق رفالمذكورة في الم النباتية لألغذية والزراعة، فإن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
ية النباتية ال يمكن حمايتها من خالل حق من وراثوهذه الموارد ال. ي وأعالفمحصول غذائ 62مجموعة من 

من المعاهدة الدولية  73لمادة ا بموجبو. متعدد األطرافالحقوق الملكية الفكرية في الشكل المستلم من النظام 
الموارد  تخدامعن است بشأن الموارد الجينية النباتية لألغذية والزراعة، وافق األطراف على أن المنافع الناشئة

مها تقاسالتجاري، يجب  خدامالجينية النباتية لألغذية والزراعة في إطار النظام متعدد األطراف، بما في ذلك االست
من خالل تبادل المعلومات والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات وتقاسم  بطريقة عادلة ومنصفة

ويعكف مجلس إدارة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية . ريالتجا تسويقالمنافع الناشئة عن ال
 .النظام المتعدد األطرافنطاق أداء وعلى استعراض  والزراعة

 أن تكون، يبدو أنه من الضروري حقوق الملكية الفكرية من المتصلة بالتجارة الجوانب التفاق وفقًاو -32
بالنسبة ( نموًا أقل البلدان عدا)عضاء منظمة التجارة العالمية انون الوطني ألالق متاحة بموجب براءات االختراع

 تتوافق مع اختراعات أنها تشكل، شريطة خليقيةالبيولوجيا الت في مجال والتقنيات المبتكرة لمنتجاتإلى ا
ضمن  خليقيةلتمنتجات مختارة لتقنيات البيولوجيا اوقد تندرج  .براءات االختراع استصدار العامة معاييرال

اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق من  22المادة من  3و 2الفقرتين المحددة في بعادات االست مسايل
بعض أعضاء منظمة  من طرفبراءة االختراع  الحصول على، وربما استبعدت لذلك من إمكانية الملكية الفكرية
إيجابية  آثارإلصدار براءة االختراع قد تكون لها  التخليقيةيا وقابلية منتجات وتقنيات البيولوج .التجارة العالمية

وسلبية معا، ألنها قد تشجع البحوث واالستثمارات في تطبيق كال من التكنولوجيات التي تنطوي على آثار إيجابية 
منتجات  وإمكانية استبعاد بعض. ، أو قد تقّيد الحصول على هذه التكنولوجياتللتنوع البيولوجيمحتملة وسلبية 

ماية النظام العام أو حل ضروريًا إذا كان منع االستغالل التجاري لها من براءة االختراع التخليقيةتقنيات البيولوجيا 
لبيئة، الشديدة باضرار والحيوان والنبات، أو لتجنب األ ، بما في ذلك لحماية حياة أو صحة اإلنسانالفاضلة األخالق

قد يساعد على تجنب بعض  الفكرية المتصلة بالتجارة اتفاق جوانب حقوق الملكيةمن  41من المادة  4لفقرة وفقا ل
 .التخليقيةاآلثار السلبية التي ربما نتجت عن تقنيات البيولوجيا 

الحالي يمكن أن " الطبيعي"حالية التي تستند إلى تحوير الجينوم  التخليقيةإن نتايج بحوث البيولوجيا و -35
 أصنافق الملكية الفكرية على ولحماية حقالشكل الفريد هو شكل قايم على و" )حق المربي"من أجل توصف 
 التخليقيةواستنادا إلى أن بحوث البيولوجيا . االتحاد الدولي لحماية األصناف الجديدة من النباتاتبموجب ( النباتات

نباتات يمكن حمايتها ال من أصناف جديدة، فقد تتمكن من إنتاج إنتاج جينوم جديد تمامًا في المستقبلعنها جم قد ين
 . ، بما في ذلك األصناف التي يعتقد أنها تشتق من صنف محميبحق المربي

 يحالالثغرات في اإلطار التنظيمي ال-  دال

إن بعض المبادئ العامة للقانون الدولي، مثل واجب تجنب الضرر عبر الحدود، والحاجة إلى إجراء  -36
بالنسبة لمعالجة اآلثار السلبية  اتأن تقدم بعض اإلرشاديمكن الدولة  تقييم لألثر البييي، مع قواعد مسؤولية
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قد تشكل أساسا غير مكتمل لمعالجة مع ذلك ، ولكنها التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتالمحتملة الناتجة عن تطبيق 
وباإلضافة . حددةمإرشادات بتطبيقها في غياب  فيما يتعلقعدم اليقين وهناك أوجه  .جميع اآلثار السلبية المحتملة

وقد تنتهك . التخليقيةالبيولوجيا  تقنياتتتمكن من معالجة نطاق المخاطر المرتبطة ببعض أشكال  إلى ذلك، فقد ال
المحددة، قد تنتهك قواعد معينة، ولكن هذا ال يمكن تحديده إال إذا  التخليقيةمحددة محتملة لمنتجات البيولوجيا  آثار

 .المحتملة ثاررات هذه اآلكانت هناك ثقة أكبر في تقدي

التي  التخليقيةة عن تقنيات البيولوجيا شيوجد ثغرات محتملة فيما يتعلق بالمكونات والمنتجات الناوقد ت -31
ة عن تقنيات شئويمكن حدوث تلك الثغرات عندما ال تقع المكونات والمنتجات النا. ال تعتبر كاينات حية محورة

فعلى سبيل المثال، لن تخضع المكونات والمنتجات الناتجة عن . معاهدة ضمن نطاق نظام التخليقيةالبيولوجيا 
كائنات حية محورة، لن تخضع للمتطلبات المتعلقة بالتحركات عبر الحدود،  تالتي ليس التخليقيةتقنيات البيولوجيا 

لى حفظ التنوع والنقل، والمناولة واالستخدام لجميع الكائنات الحية المحورة التي قد يكون لها آثار ضارة ع
ولية والجبر التعويضي الواردة ؤالبيولوجي واستخدامه المستدام الواردة في بروتوكول قرطاجنة، أو ألحكام المس

 .كوااللمبور التكميلي –في بروتوكول ناغويا 

معالجة  هاآليات وإجراءات أو مؤسسات يمكن وضع ويوجد عدد من المعاهدات التي تنص عامة على -31
وجد إرشادات محددة خليقية، غير أنه ال تالمرتبطة بتطبيق تقنيات البيولوجيا التوبية المحتملة التأثيرات السل

مناولة الوالعبور و النقل عبر الحدودب ةالمتعلق قرطاجنة متطلبات بروتوكول على الرغم من أنو. لتطبيقهابالنسبة 
حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه ضارة على  آثار قد تنطوي على التي المحورة جميع الكائنات الحيةلستخدام االو

الحالية تقنيات ال عنشئة الناالكائنات  معظم تنطبق على، على صحة اإلنسان مراعاة المخاطر معالمستدام، 
 عناصرحديد ، على سبيل المثال، قد يكون من الضروريفإنه  ، عليها جميعًا،إن لم يكن  ،للبيولوجيا التخليقية

من البيولوجيا التخليقية  من خاللالحية المطورة  للكائنات تكون محددة التي من شأنها أن خاطرتقييم الم منهجيات
وكمثال آخر، يجوز للدول  .بروتوكول قرطاجنةلالمرفق الثالث  فيالواردة  ألحكاملالفعال  ضمان التطبيق أجل
 تفاقوفقا ال التخليقيةات البيولوجيا ة عن تقنيشئع قيود على الواردات من المكونات والكائنات والمنتجات الناوض

غير أن إرشادات محددة قد تم . تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتيةب منظمة التجارة العالمية المتعلق
في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فال يوجد  إعدادها لتطبيق المعايير على الكائنات الحية المحورة، مثال

 .خليقيةة عن تقنيات البيولوجيا التشئه اإلرشادات بالنسبة للمكونات والكائنات والمنتجات األخرى النامثل هذ

عدد  ضمن نطاق ندرجت خليقيةالبيولوجيا الت عن شيةالنا والمنتجات والكاينات المكونات، فإن وباختصار -39
 القضايا الراهنة بعض تيح لها تناولبقدر كاف من االتساع الذي ي الصكوك بعض وتتميز .التنظيمية من اآلليات

حفظ  لضمان لصكوكلهذه ا بالتنفيذ العملي فيما يتعلق ال تزال قائمة الفجوات، إال أن خليقيةالبيولوجيا التب المتعلقة
قد و .جينيةال استخدام المواردمنافع الناشئة عن والمنصف لل والتقاسم العادل التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

بطريقة  في هذه المذكرة معالجة الثغرات المحددة بهدف المحافل الدولية في من الضروري إجراء مناقشات يكون
 مكنةاآلثار الم معالجة النظر في كيفية تتضمن هذه الخطوات ضرورةويمكن أن . متكيفةو وشاملة ومتسقة مناسبة
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 عندما المزيد من المناقشات  ضروري أيضًا إجراءوقد يكون من ال .االحتمال ولكنها كبيرة الحجم ضيئلةالتي  ُتعّد 
 .جديدة ثغرات إلى ظهور التخليقيةالبيولوجيا  هتؤدي أوجه التقدم الذي تشهد

__________ 

 


