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 البيولوجيا التركيبية

  من األمين التنفيذي مذكرة

  معلومات أساسية  - أوال

  

يحث  ،ضمن أمور أخرى، الذي البيولوجيا التركيبية بشأن ، مقررافي اجتماعه الثاني عشر اعتمد مؤتمر األطراف .1
 لتنظيم تنظيمية نظم أوو/ فعالةمخاطر وضع، إجراءات تقييم وٕادارة ، أو وٕانشاء وقائي، على اتخاذ نهج األطراف فيه

 3 المادة مع، بما يتفق التركيبية تقنيات البيولوجيا عن الناشئة أو المنتجات المكونات وأ الكائنات منت البيئية ألي اإلطالقا
 .البحوث والتعاون تمويلو ، التقييمات العلمية إلى أيضا المقرروتطرق  ) 12/241المقرر  من 3في الفقرة ( من االتفاقية

مخصص التقنيين الخبراء الفريق  ،المقررمن  4الفقرة  في وع البيولوجياتفاقية التن في أنشأ مؤتمر األطرافو  .2
 .المقررمع االختصاصات الواردة في مرفق هذا للبيولوجيا التركيبية 

الحكومات والمنظمات ذات الصلة، غيرها من من المقرر نفسه، األطراف و  6و 5في الفقرتين مؤتمر األطراف ودعا  .3
عمل فريق بإلى األمين التنفيذي ذات الصلة  إلى تقديم معلومات ،وأصحاب المصلحة المعنيينوالمجتمعات األصلية والمحلية 

احتياجات ، بما في ذلك تحديد 12/24المقرر من  3التدابير المتخذة وفقا للفقرة  بشأنالخبراء التقنيين المخصص، وكذلك 
 .11/11(أ) من المقرر  3لفقرة استجابة ل، ومزيد من المعلومات التوجيه

 ما يلي: نفسه، إلى األمين التنفيذي المقررمن  7األطراف في الفقرة طلب مؤتمر وعالوة على ذلك،  .4

الحكومات والمنظمات ذات الصلة، والمجتمعات غيرها من إتاحة المعلومات المقدمة من األطراف و   )أ (
 ؛تابعة لالتفاقية وغيرها من الوسائلاألصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ال

نيين المخصص في تلبية لدعم عمل فريق الخبراء التقمفتوح العضوية على اإلنترنت  2عقد منتدى  )ب (
 ؛اختصاصاته

مع  ،11/11(ج) من المقرر  3(ب) و 3(أ) و 3إعداد تقرير محدث عن األعمال المحددة في الفقرات   )ج (
أعاله وتجميع للنتائج العملية المذكورة في الفقرة (ب) أعاله، وتقديم هذه  2الفقرة  األخذ في االعتبار المعلومات المقدمة في

 ؛صللنظر فيها من قبل فريق الخبراء التقنيين المخص
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من  اللنظر فيه ،نتائج العملية المذكورة في الفقرتين (ب) و (ج) أعالهللاستعراض األقران تقارير  أن يقدم  )د (
 .تماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجهيئة الفرعية للالاجتماع  ِقبل

 ؛، أنشأ األمين التنفيذي عملية مستمرة تتألف من: (أ) تقديم معلومات عن البيولوجيا التركيبيةالمقررفي ضوء هذا و  .5
(ج)  ؛بيولوجيا التركيبيةللل مواضيع محددة نترنت حو مناقشات على اإل إجراء معمفتوح العضوية على اإلنترنت المنتدى ال(ب) 

 3 .عمليةالنتائج لو (د) استعراض األقران  ؛فريق الخبراء التقنيين المخصصمباشر مفتوح لاجتماع 

 القسم .  ويوضحخطوة من العملية المذكورة أعاله كل عنالثاني، ملخص إجرائي  القسمتقدم هذه المذكرة، في و  .6
الرابع لمحة عامة عن التعليقات المقدمة من خالل  القسمويقدم .  لتي توصل إليها فريق الخبراءئج االثالث المخرجات والنتا

هيئة الفرعية للمشورة العلمية ال للنظر فيها من ِقبل المقترحة وصياتتالالخامس  القسمويتضمن   استعراض األقران.عملية 
 .والتقنية والتكنولوجية

  الملخص اإلجرائي  - ثانيا

  م معلومات عن البيولوجيا التركيبيةألف.  تقدي

األطراف  لدعوة 2015فبراير  6، أصدر األمين التنفيذي إخطارا في 12/24المقرر من  6و 5لفقرتين ل استجابةً  .7
عمل فريق الخبراء بلحة إلى تقديم معلومات (أ) ذات صلة الحكومات والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصغيرها من و 

، بما في ذلك تحديد احتياجات المقررمن  3؛ (ب) عن التدابير المتخذة وفقا للفقرة ورد في المقرر حسبماالتقنيين المخصص 
التي قد يكون لها آثار على الحفظ  التركيبيةالعناصر والكائنات والمنتجات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا  بشأنالتوجيه؛ و (ج) 

 .الجتماعية واالقتصادية والثقافيةبها من االعتبارات ا واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وما يرتبط

طلب ، و طلبا 15قدمت األطراف  ،الطلباتومن بين .  من األمانة العامة من الطلبات 27تلقى ما مجموعه  تم وقد .8
 4 .منظماتالمن طلبا  11، و األطرافغير واحد من 

  ا التركيبية.  المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت بشأن البيولوجيباء

الحكومات غيرها من ، أصدر األمين التنفيذي إخطارا يدعو األطراف، و 12/24 المقررب) من (  7استجابة للفقرة  .9
والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمجتمعات األصلية والمحلية وغيرها من الجهات المعنية لترشيح الخبراء للمشاركة في 

 5 البيولوجيا التركيبية. بشأنت مفتوح العضوية على اإلنترنالالمنتدى 

ومن بين ت.  مفتوح العضوية على اإلنترنالالمنتدى  للمشاركة في من الخبراء  235 ما مجموعه وقد تم ترشيح .10
 المنظمات. خبيرا من 80و غير األطراف، من، وتسعة خبراء خبيرا من األطراف 146 هؤالء،

تبادل معلومات السالمة  من خالل البيولوجيا التركيبيةبشأن   تمفتوح العضوية على اإلنترنالالمنتدى  تم إطالق .11
 أجريت في الفترة ماالتي و  نترنتالتي أجريت على اإل المناقشات من المداخالت أثناء 402 ما مجموعهتم تقديم ، و األحيائية

 6 .مخصصين الالتقنيخبراء الفريق  اختصاصات  منموضوعات النقاش تم استخالص و .  2015عام  أبريل ويوليو بين

المنتدى الناجمة عن الطلبات والواردة في القسم الثالث والنتائج الرئيسية للمناقشات التي أجراها  وقد تم تلخيص اآلراء .12
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/11)في تقرير يرد في الوثية ، تمفتوح العضوية على اإلنترنال

  نيين المخصصفريق الخبراء التقمفتوح لالمباشر الجتماع جيم.  اال

، بشأن البيولوجيا التركيبية مخصصالتقنيين الخبراء الفريق ، التي تقضي بإنشاء 12/24المقرر  من 4 وفقا للفقرة .13
طريقة التشغيل وفقا ل، خبراء، هيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالمكتب  مع بالتشاوراختار األمين التنفيذي 

وفقا  المقدمة من األطراف الترشيحات من بين، 12/24والمقرر  7ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةهيئة الفرعللالموحدة 

                                                           
 https://bch.cbd.int/calendar_synbio.shtmlعلى الموقع التالي: الجدول الزمني لألنشطة العملية برمتها متوفر  3 
  /http://bch.cbd.int/synbio/submissions.ي:التقديمات متاحة على الموقع التال 4 
 )SCBD/BS/CG/MPM/DA/84355  -synth-019-2015-ons/2015/ntfhttps://www.cbd.int/doc/notificatiاإلخطارات  5 
)en.pdf 

6
 على اإلنترنت بشأن البيولوجيا التركيبية على الموقع التاليالمناقشات في إطار المنتدى المفتوح العضوية تتاح   
.sion.shtmlended/discus-http://bch.cbd.int/synbio/open 

  18لمؤتمر األطراف، المرفق الثالث، الفقرة  8/10المقرر   7
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في المنتدى  مرشحينلل النشطةمشاركة وال والتوازن بين الجنسين التوزيع الجغرافي االعتبار، مع األخذ بعين أعاله 10 للفقرة

الحكومات والمنظمات األخرى ذات  الخبراء الذين رشحتهم عدد محدود من رتم اختيا.  وقد مفتوح العضوية على اإلنترنتال
 عملية الموافقة.المعايير و  باستخدام نفس الصلة أيضا

اجتماعه المباشر المفتوح األول في مدينة مونت، في كندا، في الفترة من  مخصصالتقنيين الخبراء الفريق وقد عقد  .14
 .2015أيلول/سبتمبر  25إلى  21

وفقا ، الموضوعية التالية كل مسألة من المسائل فريق الخبراء التقنيين المخصص ناقش، االجتماع لوخال .15
 ختصاصاته:ال

 العالقة بين البيولوجيا التركيبية والتنوع البيولوجي؛  )أ (

كائنات ) والعلى النحو المحدد في بروتوكول قرطاجنة(أوجه التشابه واالختالف بين الكائنات الحية المحورة   )ب (
 ؛البيولوجيا التركيبية الناشئة عن منتجاتلمكونات والوا

أو المنتجات ، والمكونات الكائنات الحية لتنظيمالدولية القائمة الوطنية واإلقليمية و/أو  كفاية الصكوك  )ج (
 ؛البيولوجيا التركيبية الناشئة عن

 اإلقصاء؛معايير االنتقاء و  يضم لبيولوجيا التركيبيةل تعريف عملينحو   )د (

البيولوجيا تقنيات  الناشئة عن والمكونات والمنتجات الكائنات والمخاطر الناجمة عن المحتملةالفوائد   )ه (
ذات  االجتماعية واالقتصادية والتأثيرات ذات الصلة وصحة اإلنسان المستدام للتنوع البيولوجي الحفظ واالستعمال في  التركيبية

 بروتوكوالتها؛االتفاقية و  واليةب الصلة

االتفاقية  األطراف في تقييم ورصد المخاطر المستخدمة حاليا من قبل أنظمة ت في مجالالممارسا أفضل  )و (
 وغيرها من الحكومات؛

والمكونات  الكائنات الحية آثار من أجل معالجة إطارا شامال الترتيبات الحالية الدرجة التي تشكل  )ز (
 كبيرة. البيولوجي بصورة فقدان التنوع أو نللحد م معينة تهديدات في، البيولوجيا التركيبية الناشئة عن والمنتجات

فريق الخبراء ل وقد تم إصدار التقرير الكامل.  فريق الخبراءالنتائج التي توصل إليها المخرجات و  القسم الثالث يقدم .16
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/12ي الوثيقة التالية التقنيين المخصص ف

  دال.  عملية استعراض األقران

، وغيرها من الحكومات يدعو األطراف 8إخطارا التنفيذي أصدر األمين، 12/24المقرر من (د)  7استجابة للفقرة  .17
 في التقارير على مستوى النظراء المشار إليها الستعراض والمجتمعات المحلية والشعوب األصلية والمنظمات ذات الصلة

 ة.لعلمية والتقنية والتكنولوجيهيئة الفرعية للمشورة االمن ِقبل  للنظر فيها أعاله 15و 11الفقرتين 

وطلب ، األطراف طلبا من هذه الطلبات ستة عشر وكان من بين من األمانة العامة.  طلبا 32 تلقى ما مجموعه وقد .18
 9 منظمات.خمسة عشر طلبا من الو  واحد من غير األطراف،

تعليقات مفصل لل تجميع وسيتاحالقسم الرابع أدناه.   في تبادلتها عدة أطراف اآلراء التي لمحة عامة عن وتقدم .19
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/13في الوثيقة  استعراض األقرانالخاصة ب

                                                           
 

 )SCBD/BS/CG/MPM/DA/58140   ).en.pdf-bs-139-2015-https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntfإخطار 8

 .review/-http://bch.cbd.int/synbio/peerالطلبات الخاصة باستعراض األقران متاحة على الموقع التالي:  9 
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  البيولوجيا التركيبية بشأنمخرجات فريق الخبراء التقنيين المخصص   -ثالثا

  10 فريق الخبراء التقنيين المخصص. تقرير من  66 إلى 20الفقرات من  هذا القسمفي  يرد .20

  يةالمسائل الفن  .ألف

  اإلقصاءمعايير االنتقاء و للبيولوجيا التركيبية يضم تعريف عملينحو   .1
 جدول األعمال، بأن البيولوجيا التركيبية في إطار بند مداوالته التي أجراها في أقر فريق الخبراء التقنيين المخصص .21

 ولها درجة، والمنتجات النهائية التطبيقات المحتملةوالتقنيات و  من التخصصات مجموعة واسعة يشير إلى هي مصطلح واسع
 .التكنولوجيا الحيوية الحديثة مع التداخل من

 هذا التعريفأن الغرض من و  11أهداف االتفاقية سياق في يجب أن يكون مفهوما تعريف عمليثمة  أن ولوحظ أيضا .22
 حكام االتفاقية.تنفيذها أل في هو مساعدة األطراف

االستمرارية  كل من مفاهيم يعبر عن عملي من شأنه أن عريفتوضع كان هناك تأييد ل، ما سبق ضوء وفي .23
 ثالث لجان الذي وضعته نص التعريف عناصر من يعتمد على، والذي سالحديثة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية واالبتكار

ألمانة العامة الذي ا الصادر عن استجابته لإلخطار في األوروبي االتحادالتي أدرجها و  12لمفوضية األوروبيةلعلمية تابعة 
 13 .فريق الخبراء التقنيين المخصص عملب يدعو إلى تقديم طلبات بشأن المعلومات ذات الصلة

اقترح ، ألعضائه المشتركة ووجهات النظر فريق الخبراء التقنيين المخصص االعتبار لمداوالت ومع األخذ بعين .24
 :مداوالت الفريق تائجن وفيما يليينظر فيها الفريق.  ل تعريف عملي مشروع الرئيس

والتكنولوجيا  العلم التي تجمع بين لتكنولوجيا الحيوية الحديثةُبعٌد جديٌد لو  البيولوجيا التركيبية هي مزيد من التطوير"  .25
  النظم البيولوجية"و  والكائنات الحية المواد الوراثية تعديل و/ أو وتصنيع ٕاعادة تصميم، و فهم وتصميم وتسريع لتسهيل والهندسة

  العالقة بين البيولوجيا التركيبية والتنوع البيولوجي  .2
خالل  تبادل وجهات النظر فريق الخبراء التقنيين المخصص الحظ من جدول األعمال، في إطار هذا البند .26

 .البيولوجي البيولوجيا التركيبية والتنوع بين العالقة حول كيفية معالجة التي أتيحت على اإلنترنت 14المناقشات والطلبات

الصناعات الدوائية والزراعة، و ، الطاقة الحيوية مثل، العديد من التطبيقات وخالل مداوالته، سلط الفريق الضوء على .27
البيولوجي.   التنوع التركيبية مع البيولوجيا والمكونات والمنتجات الناشئة عن الكائنات حيث قد تتفاعلوٕانتاج المواد الكيميائية، 

بما في ، على مستويات مختلفة البيولوجي التنوع وسلبية على إيجابية تكون لها آثار قدظها الفريق، ، التي الحوهذه التطبيقات
 النظم اإليكولوجية.واألنواع و  الجينات ذلك

التعريف العملي الذي  عمل الفريق في سياق، البيولوجي والتنوع التركيبية البيولوجيا بين وفيا يتعلق بمعالجة العالقة .28
 بين العالقة تيسير المناقشات بشأن من أجل، المحددة لالتفاقية.  وقد لوحظ أن األهداف الثالثة منكل عليه و تمت الموافقة 

والسلبية  اآلثار اإليجابية لقياس مناسب أساس، فهناك حاجة إلى النظر في أو تطوير البيولوجي والتنوع التركيبية البيولوجيا

                                                           
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/12الوثيقة   10
ام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد تتمثل أهداف االتفاقية في الحفاظ على التنوع البيولوجي واالستخد  11

، مع مراعاة جميع الحقوق المترتبة على تلك الموارد التكنولوجيا المالئمة ذات الصلة الجينية، بما في ذلك الوصول المناسب إلى الموارد الجينية ونقل
 سب.والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المنا

، الرأي النهائي بشأن التعريف األول للبيولوجيا التركيبية متاح على الموقع التالي:  SCENIHR, SCCS, SCHER (2014) 12  
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_044.pdf. 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-: على الموقع التالي   SCBD/BS/CG/MPM/DA/84279يتاح اإلخطار  13 
en.pdf-biology-icsynthet-013-2015 

  متاح على الموقع التالي: 14 
en.pdf-biology-synthetic-013-2015-http://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-http://bch.cbd.int/synbio/open 

.and ended/discussion.shtml 
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 معلومات المستندة إلى، بالحيثما كان ذلك ممكنا، وأن يتم دعمها، أهداف االتفاقية نبشأن كل مبيولوجيا التركيبية المحتملة لل

 .ومعارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية، المعرفة المتخصصة فضال عن، استعراض األقران بما في ذلك بيانات األدلة،

المنصف و  والتقاسم العادل، تنوع البيولوجيالمستدام لل الحفظ واالستعمال أن فريق الخبراء التقنيين المخصص وأشار .29
، البيولوجيا التركيبية الناشئة عن الكائنات الحية من قبلسلبا، و  إيجابا، قد تأثر استخدام الموارد الجينية الناشئة عنللمنافع 

 .غير الحية أو المكونات المنتجات فضال عن

صص أن هناك مستوى أعلى محتمل من أوجه ومن جهة أخرى، أشار بعض أعضاء فريق الخبراء التقنيين المخ .30
عدم اليقين نظرا لزيادة عمق تدخالت البيولوجيا التركيبية في الكائنات الحية والنظم البيولوجية الحية، وأكد الفريق، وفقا للفقرة 

أو الفقدان  ، على ضرورة قيام الحكومات باتخاذ نهج وقائي عند معالجة التهديدات الناجمة عن الخفض12/24من المقرر  3
الكبير للتنوع البيولوجي الذي تشكله الكائنات والمكونات والمنتجات الناتجة عن البيولوجيا التركيبية، وفقا لتشريعاتها الوطنية 
والتزاماتها الدولية ذات الصلة.  ومن ناحية أخرى، الحظ بعض أعضاء فريق الخبراء التقنيين المخصص أن هناك آليات 

المخاطر الحالية التي تأخذ بعين االعتبار أوجه عدم اليقين بطريقة تدريجية بينما تبني في الوقت نفسه  بنيت في أطر تقييم
على التجربة السابقة مع األطر القائمة.  وفي هذا السياق، الحظ أعضاء فريق الخبراء أيضا أن طبيعة بحوث وتطوير 

تنبؤ بشأن خصائص الكائن الحي الناشئ عنها، مما يسهل عملية تقييم البيولوجيا التركيبية قد تؤدي إلى مزيد من القدرة على ال
 المخاطر والحد من أوجه عدم اليقين.

 في التصدي يواجهون تحديات قد وصانعي القرار أن المنظمينإلى  أيضا فريق الخبراء التقنيين المخصص وأشار .31
البيولوجيا  معدل تتطور تقنيات بسبب على التنوع البيولوجيبية بيولوجيا التركيوالسلبية المحتملة لل لآلثار اإليجابية بشكل كامل

اإليجابية  آثارها المحتملة غير المباشرةوهو  البيولوجي والتنوعبيولوجيا التركيبية ال بين للعالقة آخر التركيبية.  وقد لوحظ جانب
المكونات الناشئة عن والمنتجات و  الحيةالكائنات  اعتماد واستخدام االعتبار عند والتي ينبغي أن تؤخذ بعينالسلبية، و 

 .للتنوع البيولوجي االستخدام المستدام الحفاظ على ضمان من أجلالتركيبية  البيولوجيا

أن  أيضا فريق الخبراء التقنيين المخصص الحظ، ناغويا وبروتوكول من االتفاقية 16و 15المادتين  وفي سياق .32
استخدام الموارد منافع الناشئة عن والمنصف لل التقاسم العادل وسلبية على جابيةإي تكون لها آثار قدبيولوجيا التركيبية ال

 .الرقميةمعلومات الوراثية االستخدام غير المنصف لل إمكانيةإلى  كذلك فريق الخبراء أعضاء بعض الجينية.  وأشار

أوجــه التشــابه واالخــتالف بــين الكائنــات الحيــة المحــورة (علــى النحــو المحــدد فــي   .3
ــات بر  ــات والمكونــــات والمنتجــ ــة) والكائنــ الناشــــئة عــــن البيولوجيــــا وتوكــــول قرطاجنــ

 التركيبية

أن  إلى فهم مشترك يفيد من جدول األعمال، النظر في هذا البند فريق الخبراء التقنيين المخصص، أثناء توصل .33
-الحمض النووي ، جزيءسبيل المثالالتركيبية (على  البيولوجيا عملية في األجزاء المستخدمة إلى يشير" المكونات" مصطلح

DNA كيميائية).  مادة أي ، التركيبية (على سبيل المثال البيولوجيا عملية اإلخراج الناتج عن شير إلى" يمنتجات" مصطلح)، و
تلك المكونات  أن وافق الفريق هذا الفهم، غير حية.  وبناًء على كيانات يشيران إلى المصطلحينكال من  واعتبر أن

 .بشأن السالمة األحيائية بروتوكول قرطاجنة ضمن نطاق التركيبية ال تقع لبيولوجيال غير الحية جاتوالمنت

البيولوجيا التركيبية  الناشئة عن الكائنات الحية بشأن ما إذا كان فريق الخبراء التقنيين المخصص مداوالت وأجرى .34
الكائنات الحية و  المحورة الكائنات الحية بين واالختالف ابهأوجه التش من خالل النظر في بروتوكول قرطاجنة في نطاق ُمدرجة
 للبيولوجيا التركيبية.القريبة التطبيقات المستقبلية الحالية و  من خالل تطورتالتي 

التطبيقات المستقبلية الحالية  من خالل تطورتالتي  أن الكائنات الحية فريق الخبراء التقنيين المخصص على ووافق .35
 .بروتوكول قرطاجنة على النحو المحدد فيكائنات الحية المحورة وجيا التركيبية مشابهة للللبيولالقريبة و 

 بعض ما إذا كان هناك في هذه المرحلة ليس من الواضح مع ذلك، أنه، فريق الخبراء التقنيين المخصص والحظ .36
 تندرج تحتسوف والتطوير،  األبحاث من بكرةم مراحل حاليا في، والتي البيولوجيا التركيبية أم ال الناشئة عن الكائنات الحية

 .بموجب بروتوكول قرطاجنة الكائنات الحية المحورة تعريف
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البيولوجيا تطبيق نتيجة  ما إذا كانت توافق في اآلراء بشأن قد ال يكون هناك حاالت التي أن هناك كما لوحظ .37
 الخاليا األولية)."حية" أم ال ( على سبيل المثال،     التركيبية

كفايــة الصــكوك الوطنيــة واإلقليميــة و/أو الدوليــة القائمــة األخــرى لتنظــيم الكائنــات   .4
  الحية، والمكونات أو المنتجات الناشئة عن البيولوجيا التركيبية

المتعلقة بشأن ما  القضايا فحصب فريق الخبراء التقنيين المخصص أوالقام  من جدول األعمال، في إطار هذا البند .38
 ما إذا كانتو ، القوانين واألنظمة القائمة ضمن نطاق والمكونات والمنتجات الناشئة عن البيولوجيا التركيبية ناتالكائ إذا كانت

 .هناك أية ثغرات وعما إذا كانت، تعالج التكنولوجيا على نحو كاف يمكن أن القوانين واألنظمة القائمة

الناشئة عن  والمكونات والمنتجات الكائنات الحية أن فريق الخبراءالحظ  ،3.3 في إطار البند وبعد إجراء مناقشات .39
تندرج  فقط الحية للبيولوجيا التركيبية الكائنات ومع ذلك، فإنأهدافها الثالثة.  االتفاقية و  تحت نطاقتندرج  البيولوجيا التركيبية

للسالمة  قرطاجنةوتوكول ر بب الملحق يالتعويضالجبر بشأن المسؤولية و  كوااللمبور التكميلي - بروتوكول ناغويا نطاق تحت
 أن العديد من فريق الخبراء التقنيين المخصص أعضاء من قبل بعضوحظ ول  15 األحيائية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي.

 بعض، وربما ال يشملها نطاق البروتوكولين نطاق يشملها ال االتفاقية، تشملها، التي للبيولوجيا التركيبية المكونات والمنتجات
 أيضا.  طر السالمة األحيائية الوطنيةأ

استخدام منافع الناشئة عن والمنصف لللتقاسم العادل توفر إطارا ل دولية ذات صلة كأداة بروتوكول ناغويا وأشير إلى .40
من  16و 15 أحكام المادتين كيفية تطبيق في في البيولوجيا التركيبية.  ومع ذلك، لوحظ أن هناك عدم وضوح الموارد الجينية

 الممارسة العملية للبيولوجيا التركيبية. في، ناغويا وبروتوكول االتفاقية

الصكوك  في نطاقتندرج  البيولوجيا التركيبية أن منتجات فريق الخبراء التقنيين المخصص إلى وأشار بعض أعضاء .41
على البيطرية.  و البشرية والمنتجات  ويةالكيميائية واألد، المواد أخرى، من بين أمور التي تعالج أو اإلقليمية أو الوطنية الدولية

 كافيةتعد  بلدانهم في القطاعية لوائحا فريق الخبراء التقنيين المخصص أن أعضاء اعتبر بعض في حين، و المستوى الوطني
تشغيلية ال حكاماأل و/أو تفتقر إلى مجزأة هذه التشريعات الوطنية رأى أعضاء آخرون أن، البيولوجيا التركيبية منتجات لمعالجة
 .الالزمة

 أحكام: (أ) بالنظم الدولية فيما يتعلق االحتياجات التالية فريق الخبراء التقنيين المخصص إلى وأشار بعض أعضاء .42
 من احتمال التحركات للحد التركيبية؛ (ب) اتخاذ تدابير البيولوجيا ومنتجاتمكونات االجتماعية واالقتصادية ل لمعالجة اآلثار

التقاسم  لضمان التتبع أدوات بعد إطالقها في البيئة؛ (ج)  للكائنات الناشئة عن البيولوجيا التركيبية الحدودغير المقصودة عبر 
 في البيولوجيا التركيبية. استخدام الموارد الجينيةمنافع الناشئة عن والمنصف لل العادل

تبادل،  علىأنظمة للرقابة و  اتلديها سياس أن بعض البلدان فريق الخبراء التقنيين المخصص وأشار بعض أعضاء .43
 للبيولوجيا غير الحية مكوناتال أن تطبق أيضا على يمكن الحديثة، والتي التكنولوجيا الحيوية منتجات وتسويقتوزيع و 

 مكونات لتنظيمكافية  على أنها التشريعات الوطنية القائمة في، التركيبية.  ومع ذلك لم ينظر بعض األعضاء اآلخرين
 .لتركيبيةالبيولوجيا ا

                                                           
 .بمجرد دخوله حيز النفاذ  15
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الفوائــد المحتملــة والمخــاطر الناجمــة عــن الكائنــات والمكونــات والمنتجــات الناشــئة   .5

ـــوع  ـــتدام للتنـــ ــتعمال المســـ ــ ـــظ واالســ ــــي الحفـــ ـــة  فــ ـــا التركيبيـــ ـــات البيولوجيـــ ـــن تقنيـــ عـــ
البيولـوجي وصــحة اإلنســان ذات الصــلة والتــأثيرات االجتماعيــة واالقتصــادية ذات 

 اوالتهالصلة بوالية االتفاقية وبروتوك

واآلثار السلبية  الفوائد المحتملة من جدول األعمال، هذا البند بموجب فريق الخبراء التقنيين المخصص اعتبر .44
البروتوكوالت الملحقة االتفاقية و  في إطار والية التركيبية البيولوجيا والمكونات والمنتجات الناشئة عن للكائنات الحية 16المحتملة

 والتدخالت الواردة في منتدى اإلنترنت. الطلبات وكذلك في الوثيقة األساسية الواردة ار المعلوماتاالعتببها، مع األخذ بعين 

 يكون للكائنات أنه من المتوقع أن فريق الخبراء، الحظ متفق عليه للبيولوجيا التركيبيةال تعريف العمليال وتمشيا مع .45
مثل تلك  البيولوجي التنوع مماثلة على وسلبية ية تأثيرات إيجابيةوالمكونات والمنتجات الناشئة عن البيولوجيا التركيبالحية 

لبيولوجيا التركيبية أكبر والسلبية المحتملة ل اآلثار اإليجابية قد تكون، الكالسيكية.  ومع ذلك الهندسة الوراثية الموجودة في
 مجموعة متنوعة من الستخدامها في أكثر تعقيدا نظم بيولوجيةو  تكوين كائنات البيولوجيا التركيبية أوسع نطاقا نظرا الحتمالية

 التطبيقات.

نوعية المميزة الكالسيكية، فإن ال الهندسة الوراثية مع أنه بالمقارنة فريق الخبراء التقنيين المخصص والحظ أعضاء .46
البيولوجيا  من خالل ورتتط إلى قلة المعرفة بالكائنات الحية التي، مما قد يؤدي تدخالتها وعمق معدل هي للبيولوجيا التركيبية

 المزيد من تحقيق إلى البيولوجيا التركيبية تهدف، هندسيةال المحورة.  ومن وجهة النظر غير الكائنات مع مقارنة في التركيبية
فيما  قد يزيد تقييم المخاطر في مستوى عدم اليقين الناتجة عن ذلك.  ومع ذلك، فإن خصائص الكائن الحيب القدرة على التنبؤ

 .تقييم المخاطر الستكمال الوقت الالزم فضال عنصحة اإلنسان التنوع البيولوجي و  التأثيرات علىب علقيت

 التركيبية على أساس البيولوجياتطبيقات اآلثار السلبية المحتملة ل فضال عن وهناك حاجة إلى تقييم الفوائد المحتملة .47
 التطلعية.سيناريوهات األدلة وال على القائم المنطق بين توازن مناسب مع حدة، كل حالة على

 الطبيعة، نحو المجتمعية التركيبية وآثارها األخالقية لوجهات النظر البيولوجيا بين، لوحظت العالقة وعالوة على ذلك .48
 تفاقية.األهداف الثالثة لال فيما يتعلق بجميع قضايا مشتركةالنظم اإليكولوجية، كبين البشر و  العالقة وكذلك

السياق الذي و  على الظروف الخاصة البيولوجيا التركيبيةب المحتملة المرتبطة واآلثار السلبية د المحتملةوتعتمد الفوائ .49
 ونظم نظامها اإليكولوجي، فتعتمد على هذه التكنولوجيا يتم تطبيق في البلد الذي، التطبيق: فعلى سبيل المثال يستخدم فيه

 .ذات الصلةاإلنتاج 

وعلى وجه ، البيولوجي تؤثر على التنوع التي قد واآلثار السلبية المحتملة المحتملةالفوائد  بقضية وفيما يتعلق .50
نظرا لمستواها األعلى من ، أن البيولوجيا التركيبية فريق الخبراء التقنيين المخصص، الحظ لها، االستخدام المستدام الخصوص

 على والنهج القائمة االستراتيجيات مثل، وطنية األخرىواالستراتيجيات ال التطورات الجارية سياق في يجب أن توضع، التعقيد
 .والتنوع البيولوجي، والزراعة والتكنولوجيا الحيوية الحيوي، االقتصاد

 معرفة أي من صعوبة تتمثل في تمييز لبيولوجيا التركيبيةل واآلثار السلبية المحتملة الفوائد المحتملة وقد واجه تقييم .51
يكون من الضروري  الظروف، قد وفي ظل هذه ادية تنشأ عن التعريف بالبيولوجيا التركيبية.  االجتماعية واالقتص التغيرات

 .في االعتبار االجتماعية واالقتصادية االعتبارات التخاذ العلمية ذات الصلة الضوابط من األساليب المناسبة إدخال

 التي يجري النظر في تقييم لوجيا التركيبيةلبيو ل في المستقبلالمتوقعة و  التطبيقات الحالية، تعد وعالوة على ذلك .52
بدءا من مجاالت البحوث النظرية المبكرة أو  التطوير، مختلفة من في مراحل واآلثار السلبية المحتملة لها، الفوائد المحتملة

                                                           
د ا البنتمشيا مع بروتوكول قرطاجنة، قرر فريق الخبراء التقنيين المخصص استخدام  "اآلثار السلبية المحتملة" بدال  من " المخاطر" في إطار هذ  16

 من جدول األعمال.
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واآلثار السلبية  ةاإلطار الزمني للفوائد المحتمل، فإن بالفعل في األسواق.  ونتيجة لذلكوصوال إلى تلك التي تتواجد  النشطة
 إلى حد كبير. يختلفقد التطبيقات  بتلك المحتملة المرتبطة

وفقا  مجمعة واآلثار السلبية المحتملة الفوائد المحتملة من أمثلة توضيحية يحتوي النص الوارد في المربع أدناه على .53
  هداف االتفاقية.أل

 

  الفوائد المحتملة

 إلـى مسـتوى المسـتوى الجزيئـي مـن البيولوجيـة فهم الـنظم المساهمة فيولوجيا التركيبية هي الفوائد المحتملة الشاملة والرئيسية للبي
  :النظم اإليكولوجية

  : حفظ التنوع البيولوجي1الهدف 
 لحفــــظ التنــــوع التــــي تعــــد شــــرطا أساســــيا، و إلــــى ســــكان يتمتعــــون بصــــحة أكثــــرالغذائيــــة التطبيقــــات الطبيــــة و  قـــد تــــؤدي  )أ (

 البيولوجي؛

 النظم اإليكولوجية؛ استعادة في لبيولوجيقد يسهم اإلصالح ا  )ب (

 .حفظ األنواع في، غير الحيويةالضغوط األمراض و  مثل، الضغوطات تحمل مختلف أو قد تساهم المقاومة  )ج (

حفـظ  إلـى كيميائيـةال مبيـداتال المبيـدات الحشـرية/ اسـتخدامالتـي تحـد مـن  والحراجة الزراعية قد تؤدي تطبيقات الزراعة  )د (
 ؛غير المستهدفةالكائنات  غيرها منالملقحات و 

 : االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي2الهدف 

 الكائنـات الدقيقـة أو الالأحيـائي تحمـل اإلجهـاد مثـل، التركيبيـة لبيولوجيـال والحراجـة الزراعيـة قد تؤدي تطبيقـات الزراعـة  )ه (
فـــي  إنتاجيـــة المحاصـــيل وزيـــادة ضـــبةالمن الزراعيـــة إنتاجيـــة األراضـــي اســـتعادة إلـــى، تثبيـــت النيتـــروجين لزيـــادة المحــورة

 القائمة؛ األراضي الزراعية

 احتمــال خفــض التركيبيــة، إلــى البيولوجيــا التــي تعتمــد علــى الطاقــة الحيويــة تطبيقــات مجــال تشــير بعــض النمــاذج فــي  )و (
ام االســـتخد إلـــى، وبالتـــالي تغيـــر المنـــاخ فـــي التخفيـــف مـــن آثـــار مـــن شـــأنها أن تســـهم، والتـــي غـــازات الدفيئـــة انبعاثـــات

 البيولوجي؛تنوع المستدام لل

 الزراعيـــة والحيوانيـــة لمكافحـــة اآلفـــات البيولوجيـــا التركيبيـــة وغيرهـــا مـــن أدوات الجينـــات نظـــم حملـــة قـــد ُيحســـن تطبيـــق  )ز (
 صحة اإلنسان؛و  للتنوع البيولوجي االستخدام المستداماألمراض التي تصيب اإلنسان، من و 

ـــةالناشـــئة عـــن البيو  اســـتخدام الكائنـــات الدقيقـــة  )ح ( و/أو  مـــن الزراعـــة نفايـــات الكتلـــة الحيويـــة لالســـتفادة مـــن لوجيـــا التركيبي
ـــل هـــذا أكثـــربصـــورة  الغابـــات  للزراعـــة اســـتخدام األراضـــي أو البيئـــات الطبيعيـــة االعتمـــاد علـــى مـــن كفـــاءة.  وقـــد يقل

 والغابات؛

 المـــواد الكيميائيـــة والمـــواد مثـــل لتصـــنيع منتجـــات طــرق بديلـــة التركيبيـــة إلـــى بيولوجيـــالل قــد تـــؤدي التطبيقـــات الصـــناعية  )ط (
 الطبيعية؛ استخراج المواردب المرتبطة الحد من اآلثار، وبالتالي المصادر الطبيعية من حاليا التي يتم إنتاجها، األخرى

 : التقاسم العادل والمنصف لفوائد التنوع البيولوجي3الهدف 

 16و 15فــي المــادتين  اســتخدام المــوارد الجينيــة عــنالناشــئة المنصــف للمنــافع تــرد االحكــام المتعلقــة بالتقاســم العــادل و   )ي (
أصـحاب  مـع والمنصـف للمنـافع التركيبيـة التقاسـم العـادل ناغويا.  وقد يمّكن توافر البيولوجيا وبروتوكول من  االتفاقية

لي ، وبالتــاالتركيبيــة أدوات البيولوجيــا زيــادة فــرص الحصــول علــى الناميــة مــن خــالل فــي البلــدان المصــلحة ذوي الصــلة
 .المعرفة والتكنولوجيا تسهيل نقل

  المحتملة السلبيةاآلثار 

وغيـــر  اآلثـــار المباشـــرة يمكـــن أن تـــنجم عـــن البيولـــوجيحفـــظ التنـــوع اآلثـــار الســـلبية المحتملـــة للبيولوجيـــا التركيبيـــة المتعلقـــة ب
علــى المســتوى الــوراثي أو  رهــذه اآلثــا المتــأخرة.  وقــد ُتحــدث أو وكــذلك المباشــرة، مقصــودة أو غيــر المقصــودة، الالمباشــرة

  :اآلثار السلبية المحتملة من األمثلة التالية، تم تحديد النظام اإليكولوجي.  وعلى هذا األساس السكاني أو على مستوى



UNEP/CBD/SBSTTA/20/8 
Page 9 

 
  : حفظ التنوع البيولوجي1الهدف 
 ؛االجتياح إلى المهندسة اللياقة البدنية قد تؤدي ميزة  )أ (

 التنوع البيولوجي؛ نفقدا الذي يؤدي إلى التدفق الجيني تعزيز  )ب (

 ؛المسببة لألمراض إمكانية العواملزيادة   )ج (

 الملقحات؛و الشبكات الغذائية، على التربة و  مدمرة آثار إلى، مما قد يؤدي المواد السامة زيادة مستويات  )د (

 الملقحات؛ مثل، الكائنات غير المستهدفة سلبية على آثار  )ه (

التمثيـــل ، و التركيـــب الضـــوئي تغييـــر مســـارات مثـــل، ســـتقالبيةالمســـارات اال علـــى مســـتوى الكائنـــات الحيـــة فـــي تغييـــرات  )و (
 الممارســـات فـــي تغييـــرات قـــد تـــؤدي إلـــى، األخـــرى مـــن بـــين آثــار، والتـــي، تثبيـــت النيتـــروجين أو الغــذائي للكربوهيـــدرات

 تقييم المخاطر؛استخدام األراضي وقد تعرقل الزراعية و 

آثــار  الجينــات) نظــم حملــة، الطبيعي(علــى ســبيل المثــال كانالســ واســتبدال إلــى تغييــر التــي تهــدف قــد يكــون للتطبيقــات  )ز (
 لالتفاقية؛ الهدفين اآلخرين وعلى، على مستوى النظام اإليكولوجي سلبية

 : االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي2الهدف 

 والمعـادن ويـةالكتلـة الحي اسـتخراج فـي أنمـاط فضال عن التغيرات، الكتلة الحيوية محاصيل يؤدي زيادة الطلب على قد  )ح (
 ؛استخدام األراضي في إلى تغيرات، الطاقة وغيرها من مصادر

 ســلبا علــى والــذي قــد يــؤثر، مجتمعــاتلل الممارســات الزراعيــة فــي تغييــرات إلــى الطبيعيــة قــد يــؤدي اســتبدال المنتجــات  )ط (
 سبل كسب العيش؛والممارسات و  المحاصيل التقليدية

 ؛التنوع البيولوجي الزراعي سلبية على إلى آثار يؤدي التدفق الجيني قد  )ي (

 : التقاسم العادل والمنصف لفوائد التنوع البيولوجي3الهدف 

 الجينية؛ المتغير للموارد ستغاللاال بسببالمحلية األصلية و  للمجتمعاتالدخل الحصة السوقية و  فقدان  )ك (

األصــلي للمعلومــات  المصــدر اخــتالس مثــلاآلثــار المترتبــة عليهــا، المــوارد الوراثيــة و  يشــكل مــا فــي فهــم حــدوث تحــول  )ل (
 اســتخدام المعلومــات المتعلقــة بــالحمض النــووي مــن الحصــول علــى فوائــد إذا تــم -، وبالتــالي المتعلقــة بــالحمض النــووي

 لــنالمنصــف للمنــافع التقاســم العــادل و فــإن  -الشــروط المتفــق عليهــا بصــورة مشــتركةو  الموافقــة المســبقة عــن علــم دون
 ؛يكون ممكنا

ـــر المنا  )م ( ـــافع دون ســـبالحصـــول غي ـــات بســـبب اســـتخدام تقاســـم المن  تفاقـــات المتعلقـــة بنقـــل المـــواداال دون متسلســـلة بيان
 ؛ناغويا بموجب بروتوكول

سـياق الحصـول  مختلفة فـي آثاراعلم البولوجيا التركيبية لالمفتوحة المصدر و  قد يكون للُنهج المدفوعة ببراءات االختراع  )ن (
 ؛على المنافع وتقاسمها

البيولوجيـــا فـــي  اســـتخدام المـــوارد الجينيـــة تســتفيد مـــن أو بالضـــرورة المحليـــة األصـــلية والمجتمعـــاتلــن تـــدعم الشـــعوب    )س (
 التركيبية.

  

الممارسات في مجـال أنظمـة تقيـيم ورصـد المخـاطر المسـتخدمة حاليـا مـن  أفضل  .6
  قبل األطراف في االتفاقية وغيرها من الحكومات

 مثلة المتعلقة بأفضلاأل في االعتبار يق الخبراء التقنيين المخصصفر  أخذ من جدول األعمال، وفي إطار هذا البند .54
هناك  ما إذا كانت ونظر في، 18عبر اإلنترنت التي أجريت المناقشاتو  17المعلومات المقدمة المقدمة من خالل الممارسات

                                                           
 .en.pdf-biology-synthetic-013-2015-http://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf: متاحة على الموقع التالي 17

 en.pdf.-82-ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbd ، متاحة على الموقع التالي:2015، مارس أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي18 
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 المخصص أيضا فيالمعلومات عن أفضل الممارسات.  ونظر فريق الخبراء التقنيين جمع بذل جهود إضافية ل حاجة إلى
 .الحكومات األخرىمن ِقبل األطراف و  تلك المعلومات ونشر واستخدام تبادل فيما يتعلق بتسهيل الممكنة للمضي قدما السبل

 استندت التقارير المقدمة من خالل الممارسات مثلة المتعلقة بفضلاأل أن فريق الخبراء التقنيين المخصص والحظ .55
 .بروتوكول قرطاجنة من المرفق الثالث في سياق للكائنات الحية المحورة تقييم المخاطر الخبرات مع بصورة أساسية على

 حول هذه المجموعة من المعارف القائمة أن تجمع سيكون من المفيد أنهب فريق الخبراء التقنيين المخصص واختتم .56
 عبر اإلنترنت بسهولة صول إليهاويمكن الو  بوابة واحدة والرصد في بشأن تقييم المخاطر أفضل الممارسات ذات الصلة

آلية تبادل المعلومات  أو بروتوكول قرطاجنةل مركز تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية، على سبيل المثال، بموجب
 لالتفاقية.

فريق الخبراء التقنيين  الحظ، أفضل الممارسات تجميع قد تحتاج إلى التي مزيد من الموضوعاتب وفيما يتعلق .57
وأنه سيكون ، ممثلة تمثيال ناقصابشأن الرصد تعد تقييم المخاطر و  منهجيات توحيد أفضل الممارسات بشأن أن مخصصال

 تلك الموضوعات. لتقديم دعوة من المفيد تقديم

الدرجة التي تشكل الترتيبات الحالية إطارا شامال من أجـل معالجـة آثـار الكائنـات   .7 
ئة عن البيولوجيا التركيبية، فـي تهديـدات معينـة الحية والمكونات والمنتجات الناش

  للحد من أو فقدان التنوع البيولوجي بصورة كبيرة
النظر في البند بصورة  من أجل أنه من جدول األعمال، في إطار هذا البند فريق الخبراء التقنيين المخصص وافق .58

 بيولوجياالناشئة عن ال والمكونات والمنتجات الحيةالكائنات  آثار تعالج ترتيبات التيال طاراإل ينبغي أن يتضمن، شاملة
 .12/24(ز) من المقرر  8 المادة مع، وذلك تمشيا الثالثة لالتفاقية سياق األهداف في التركيبية

آثار كائنات الحية  لمعالجة إطارا شامال تشكلالتي  الحالية تقييم المخاطر مبادئ ومنهجيات مدى النظر في وفي .59
 المعمول بها حاليا تقييم المخاطر أن ممارسات فريق الخبراء التقنيين المخصص بعض أعضاء، الحظ بيةالتركي للبيولوجيا

 االعتباراتيمكن تعديلها الستيعاب و ، التركيبية بيولوجيالكائنات الحية لال لتقييم ومناسبة كافية هي الكائنات المحورة وراثيا لتقييم
 الحاجة إلى ذلك. إذا ما دعت لتركيبيةجديدة المتعلقة بالبيولوجيا اال المحددة

 لمعالجة المسائل أن تتكيف يجب الحالية تقييم المخاطر نهج ومنهجيات مع ذلك، إلى أن بعض األعضاء، وأشار .60
، المحورة غير الكائنات مع بالمقارنة عدم اإللمامأوجه  هؤالء األعضاء للبيولوجيا التركيبية.  وقد حدد ذات األهمية الخاصة

المنهجيات  في الثغرات الموجودةك عدم اليقين أعلى من وربما مستويات، ذات مغزى مقارنات يات التي تتمثل في إنشاءتحدوال
القدرات  وبناء الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية وحددت، البيولوجيا التركيبيةالناشئة عن  للكائنات اآلثار البيئية لتقييم القائمة

 وٕاتاحتها.

 فيما يتعلق بما إذا كانت المنهجيات الحالية فريق الخبراء التقنيين المخصص أعضاء روقد تباينت وجهات نظ .61
 .ضرورية، أم ال حتى أو كافية التركيبية البيولوجيا ومنتجاتمكونات البيئية لل لمعالجة اآلثار

 أشار، لثالثة لالتفاقيةا بشأن األهداف البيولوجيا التركيبيةثار االجتماعية واالقتصادية آل االعتباراتب وفيما يتعلق .62
 القضايا بصورة كافية. أن األطر القائمة لم تعالج الفريق إلى بعض أعضاء

فريق الخبراء التقنيين  بعض أعضاء، الحظ التركيبية البيولوجياالمنصف لمنافع التقاسم العادل و ب وفيما يتعلق .63
 .في المجتمع التركيبية يولوجياالبتطبيقات القيمة المضافة ل لتقييم إطار شامل أنه ال يوجد المخصص

 األخالقية القيم إلدماج ذات صلة منهجيات عدم وجود كذلك فريق الخبراء التقنيين المخصص وأشار بعض أعضاء .64
 .التركيبية البيولوجياتطبيقات القيمة المضافة ل في تقييم المجتمعب ذات الصلة

، وال بشأن السالمة األحيائية قرطاجنة في إطار بروتوكول العمليات الحالية مع التنسيقإلى ضرورة  كما تمت اإلشارة .65
 .لتقييم المخاطر وٕادارة المخاطراالقتصادية االجتماعية و  االعتبارات بشأنفريق الخبراء التقنيين المخصص مع سيما 
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 ةالكائنات الحي آثار لمعالجة الترتيبات القائمة أن فريق الخبراء التقنيين المخصص إلى بعض أعضاء وأشار .66

 .إطارا شامال وال تشكل مجزأة البيولوجيا التركيبية الناتجة عن والمكونات والمنتجات

االستنتاجات وسبل المضي قدما، بما في ذلك عناصر لتسهيل المناقشات واإلجراءات المستقبلية   باء.

  بشأن البيولوجيا التركيبية بموجب االتفاقية

من  4 وفقا للفقرة نهج وقائي األخرى إلى اتخاذ ودعا الحكومات األطراف، 12/24المقرر  حث مؤتمر األطراف في .67
فريق الخبراء التقنيين المخصص قدم  األطراف، مؤتمر من قبل المكلفة بشأن المهام، وبعد إجراء مداوالت 11/11 المقرر

 الهيئة الفرعية من قبل فيها للنظر بشأن اإلجراءت المستقبلية للبيولوجيا التركيبية سبل المضي قدما بشأن االقتراحات التالية
 :األطراف مؤتمر توصياتها إلى صياغة في والتقنية والتكنولوجية للمشورة العلمية

ُبعٌد مزيد من التطوير و  هي "البيولوجيا التركيبية: "لبيولوجيا التركيبيةالتعريف العملي لالنظر في اعتماد   )أ (
ٕاعادة و العلم والتكنولوجيا والهندسة لتسهيل وتسريع فهم وتصميم،  من التكنولوجيا الحيوية الحديثة التي تجمع بين جديٌد 
 "؛/ أو تعديل المواد الوراثية أو الكائنات الحية والنظم البيولوجيةووتصنيع  ،تصميم

 من خالل التي تفيد أن تطور الكائنات الحية فريق الخبراء التقنيين المخصص باستنتاجات اإلحاطة علما  )ب (
 قرطاجنة؛ بروتوكول على النحو المحدد فيكائنات الحية المحورة مشابهة لل لبيولوجيا التركيبيةل لمستقبليةالتطبيقات الحالية وا

، ومراجعة على أساس منتظم البيولوجيا التركيبية مجال في حالة المعرفة لرصد وتقييم إنشاء عملية  )ج (
 مقترح وتحديثتفاقية، األهداف الثالثة لال وبشأن يةلبيولوجيا التركيبلالسلبية اآلثار اإليجابية و  بشأن معلومات الجديدةال
 حسب االقتضاء؛ تعريف العمليال

البروتوكوالت االتفاقية و  أهداف في إطار بطريقة منسقة التركيبية البيولوجيا على معالجة األطراف حث  )د (
لتقييم المخاطر وٕادارة  المخصصفريق الخبراء التقنيين  مثل، العمليات القائمة من خالل االستفادة منالملحقة بها، وخاصة 

 قرطاجنة. بروتوكولاالقتصادية في إطار بشأن االعتبارات االجتماعية و فريق الخبراء التقنيين المخصص و  المخاطر

 تتصل والياتها التي منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرىمع  التآزر وتحقيق التنسيق  )ه (
بشأن األمن  لجنتها بما في ذلك، المتحدةالزراعة لألمم و  ومنظمة األغذية لصحة العالمية،ا مثل منظمة، التركيبية بالبيولوجيا

الدائم ، والمنتدى لصحة الحيوان والمنظمة العالمية الفكرية، المنظمة العالمية للملكية، و ولجنة دستور األغذية الغذائي العالمي
 المتحدة؛ األمم في التكنولوجيا تيسيرآلية بقضايا الشعوب األصلية، و  المعني

وتقييم  في مجال البحوث وتبادل المعلومات المعرفة لتسهيل الموجودة المنصات اإللكترونية توسيع إنشاء أو  )و (
مركز تبادل المعلومات المتعلقة ، أخرى، من بين أمور من خالل لبيولوجيا التركيبيةاإليجابية والسلبية ل، واآلثار المخاطر

 ة تبادل المعلومات؛آلي أو بالسالمة األحيائية

 بروتوكوالتها؛االتفاقية و  سياق في بيولوجيا التركيبيةبشأن ال العمل لتسهيل أدوات اإلنترنت تشجيع استخدام  )ز (

 المنظمات ذات الصلة؛وغيرها من الحكومات و  األطراف بين التعاون القدرات، وتشجيع تعزيز بناء  )ح (

 لتوضيح وضع آليات ناغويا إلى ي بروتوكولف اجتماع األطراف العامل بوصفه األطراف لمؤتمر دعوة  )ط (
 وتقاسم المنافع؛ بالوصول المتصلة الرقمية الوراثية الموارد معلوماتالمتعلقة ب مسألةال

 ومنتجات مكوناتب علقالملحقة بما يت بموجب االتفاقية وبروتوكاالتها الرقابة بشأن المحتملة تقييم الثغرات  )ي (
 ؛التركيبية البيولوجيا

 األنشطة المستقبلية في المحلية األصلية والمجتمعات للشعوب المشاركة الكاملة على تعزيز تفاقيةاال حث  )ك (
 ؛البيولوجيا التركيبيةب المتعلقة
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، من بين أمور لمناقشة وأصحاب المصلحة المعنيين، وغيرها من الحكومات األطراف بين تعزيز المشاركة  )ل (
وضع المبادئ التوجيهية، والتوعية العامة، والتواصل، لبيولوجيا التركيبية، و ل واآلثار السلبية المحتملة أخرى، الفوائد المحتملة

 من االتفاقية. األهداف الثالثة سياق في األخالقية واالعتباراتوالتثقيف، 

  نظرة عامة على التعليقات المقدمة من خالل عملية استعراض األقران  رابعا.

 الوثائق: من األطراف في أعقاب استعراض أقرانهم نمن قبل العديد م وجهات النظر التالية تم تبادل .68
UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/11 and UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/12 

 المفتوح العضوية المناقشات التي أجراها المنتدى عنبشكل عام، تقدم التقارير لمحة عامة دقيقة ومتوازنة   )أ (
كأساس لمزيد من المناقشات في  تعملقد التي جيا التركيبية و البيولو  بشأنعلى اإلنترنت وفريق الخبراء التقنيين المخصص 

 ة؛رة العلمية والتقنية والتكنولوجيهيئة الفرعية للمشو الاالجتماع العشرين 

تسهيل في توجيه و  مفيدا فريق الخبراء التقنيين المخصص على النحو الذي اقترحهسيكون التعريف العملي   )ب (
، فمن التعريف المقترح، ونظرا التساع نطاق بموجب االتفاقية.  ومع ذلك جيا التركيبيةالبيولو  حول إجراء مزيد من المناقشات

 ؛والتكنولوجيا الحيوية الحديثة البيولوجيا التركيبية قد تختلف فيها الحاالت التي تحديد المهم أيضا

أهدافها االتفاقية و  في نطاق البيولوجيا التركيبية الناشئة عن والمكونات والمنتجات الكائنات الحيةتندرج   )ج (
 التنوعالمنصف لمنافع والتقاسم العادل و ، البيولوجي المستدام للتنوع واالستخدام البيولوجي، الحفاظ على التنوعالثالثة: 

 الجينية؛ البيولوجي/ استخدام الموارد

مشابهة  ةلبيولوجيا التركيبيل التطبيقات الحالية والمستقبلية من خالل التي تطورت تعد الكائنات الحية  )د (
 جزيء( مثل  غير الحية المكونات في حين ال تندرج، بروتوكول قرطاجنة على النحو المحدد فيكائنات الحية المحورة لل

 قرطاجنة؛ بروتوكول ضمن نطاق التركيبية بيولوجيا) للمادة الكيميائيةال مثل) والمنتجات (DNA- الحمض النووي

 واألطر القائمة للسالمة األحيائيةبروتوكول قرطاجنة وفقا ل مخاطرتقييم الل توفر المبادئ والمنهجيات العامة  )ه (
ومع .  لبيولوجيا التركيبيةل التطبيقات الحالية والمستقبلية من خالل تطورت لكائنات الحية التيتقييم المخاطر لل أساسا جيدا

لبيولوجيا التركيبية المحتملة لتماعية االجلآلثار البيئية و  بشكل كامل من أجل التصدي تعديل أو إلى تحديث قد تحتاج، ذلك
األطر  على، يعتبر البناء لذلكسليمة علميا.  و دقيقة و  تقييمات المخاطر بصورةدعم المتاحة ل ما يكفي من المعلوماتضمان و 

 الناجمة عنالمحتملة  اآلثار السلبيةمنع وٕادارة و  لتقييم أفضل نهج للسالمة األحيائيةالوطنية القائمة واإلقليمية و  الدولية
 التركيبية. البيولوجيامنتجات الناشئة عن الكائنات الحية والو  المكونات،

 جراءات المستقبلية:التالية لإل السبل الممكنة أطراف أيدت عدة .69

، بما في ذلك التركيبية البيولوجياو ن التكنولوجيا الحيوية الحديثة " بيالحدود" المناقشات بشأنمزيد من إجراء   )أ (
من خالل البيولوجيا  الحية التي تطورتالكائنات ، إن وجد، أي من واالختالف بينهما، من خالل تحديد أوالأوجه التشابه 

 .كون خارج نطاق بروتوكول قرطاجنةستالتركيبية 

بروتوكول  تنفيذ أحكام خبراتهم والتحديات التي واجهوها في بشأن، األطراف بين، والخبرات تبادل المعارف  )ب (
التعاريف ، مع مراعاة التركيبية البيولوجيامنتجات الناشئة عن الكائنات الحية والمكونات، و تخدام اآلمن للاالس لضمان قرطاجنة

 ؛التي وضعت األنظمة األخرى ذات الصلةو 

 كما البيولوجيا التركيبية في والتكنولوجية التطورات العلميةتقييم لرصد و  من خالل اتفاقية إنشاء عملية  )ج (
 البلدان المختلفة؛ معارف وقدرات حالة تعزيز بهدف اقيةأهداف االتف ينطبق على

 اآلثار السلبية للبيولوجيا التركيبية؛و  الفوائد المحتملة لتقييم الدولية ذات الصلة المنظمات التعاون مع  )د (

وكذلك الكائنات التي ، المكونات والمنتجاتب فيما يتعلق االتفاقية إطار بموجب الثغرات المحتملة تقييم  )ه (
 ؛البيولوجيا التركيبية خالل من تطورت
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 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/13 في الوثيقة التالية:تعليقات الخاصة باستعراض األقران مفصل لل تجميع ويرد .70

  التوصيات المقترحة    خامسا.

 :على غرار ما يلياعتماد توصية  ةرة العلمية والتقنية والتكنولوجيهيئة الفرعية للمشو الترغب  قد .71

  ،ةعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيهيئة الفر الإن 

، وأصحاب المصلحةالمنظمات ذات الصلة وغيرها من الحكومات و  المعلومات المقدمة من األطراف في قد نظرت
بشأن فريق الخبراء التقنيين المخصص ونتائج  التركيبية، المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت بشأن البيولوجياونتائج 

  ما يلي: وتالحظ، استعراض األقران عملية من تعليقات الواردةال وكذلك، التركيبية وجياالبيول

من التكنولوجيا  ُبعٌد جديُد مزيد من التطوير و  هيالتي  "البيولوجيا التركيبية" بشأن التعريف العمليإن   )أ (
/ أو ووتصنيع  ،ٕاعادة تصميمو وتصميم، الحيوية الحديثة التي تجمع بين العلم والتكنولوجيا والهندسة لتسهيل وتسريع فهم 

مزيد من المداوالت في إطار  إجراء كأساس لتسهيل امفيديعد "، تعديل المواد الوراثية أو الكائنات الحية والنظم البيولوجية
 االتفاقية؛

 االتفاقية في نطاقالتي تندرج  البيولوجيا التركيبية الناشئة عن والمكونات والمنتجات الكائنات الحية  )ب (
المنصف للمنافع والتقاسم العادل و ، البيولوجي المستدام للتنوع واالستخدام البيولوجي، الحفاظ على التنوعأهدافها الثالثة، و 

فضال ، البيولوجيا التركيبية الناتجة عن الكائنات الحية من قبلسلبا، و  إيجابا، الناجمة عن استخدام الموارد الجينية، قد تتأثر
 ؛التركيبية البيولوجيا ومنتجات حيةغير ال المكونات عن

مشابهة  لبيولوجيا التركيبيةل التطبيقات الحالية والمستقبلية من خالل التي تطورت تعد الكائنات الحية  )ج (
 جزيء( مثل  غير الحية المكونات في حين ال تندرج، بروتوكول قرطاجنة على النحو المحدد فيكائنات الحية المحورة لل

 قرطاجنة؛ بروتوكول ضمن نطاق التركيبية بيولوجيا) للمادة الكيميائيةال مثلالمنتجات/المخرجات () و DNA- الحمض النووي

 واألطر القائمة للسالمة األحيائيةبروتوكول قرطاجنة وفقا ل تقييم المخاطرل توفر المبادئ والمنهجيات العامة  )د (
قد  ولكن، لبيولوجيا التركيبيةل بيقات الحالية والمستقبليةالتط من خالل تطورت لكائنات الحية التيتقييم المخاطر لل أساسا جيدا

 التركيبية؛ بيولوجياللوالتطبيقات المستقبلية مع التطورات التحديث والتكيف  هذه المنهجيات إلى تحتاج

معلومات ال بما في ذلكبحاجة إلى التشجيع، و  أمرا حاسما األطراف والمعلومات بين يعد تبادل الخبرات  )ه (
، والمكونات الكائنات الحية لتنظيم القائمة الدوليةفي/أو الصكوك الوطنية واإلقليمية و  والثغرات الفعلية قييم المخاطرالمتعلقة بت

 ؛التركيبية تقنيات البيولوجيا من المنتجات المشتقة أو

 ضمانل البيولوجيا التركيبية مجال في والتكنولوجية هناك حاجة إلى المراجعة المنتظمة للتطورات العلمية  )و (
 ؛تقييم المخاطرمنهجيات التنظيمية و  الرقابة كفاية

البروتوكوالت الملحقة بها، االتفاقية و  والمستقبلية في إطار العمليات الحالية بين التنسيق هناك حاجة إلى  )ز (
قنيين فريق الخبراء التوٕادارة المخاطر، ومع  تقييم المخاطر بشأنفريق الخبراء التقنيين المخصص  مععلى وجه الخصوص و 

 حسب االقتضاء؛، بموجب بروتوكول قرطاجنةاالقتصادية بشأن االعتبارات االجتماعية و المخصص 

 تتصل والياتها التيمنظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى، مع  التنسيق إلى هناك حاجة  )ح (
 .البيولوجيا التركيبيةب

  توصيات إلى مؤتمر األطراف

، في اجتماعه الثالث عشر األطراف مؤتمرأن يعتمد  التكنولوجيةالعلمية والتقنية و  للمشورة توصي الهيئة الفرعية .72
  :على غرار ما يلي مقررا

  مؤتمر األطراف،إن 
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فيه األطراف ودعا الحكومات األخرى إلى اتخاذ نهج وقائي وفقا  الذي حث ،12/24على المقرر  إذ يؤكد  )أ (
 ؛11/11من المقرر  4للفقرة 

االتفاقية:  سياق في مزيد من المداوالت لتسهيل التركيبية للبيولوجيا التالي ريف العمليالتع استخدام إذ يقرر  )ب (
من التكنولوجيا الحيوية الحديثة التي تجمع بين العلم والتكنولوجيا ُبعٌد جديٌد مزيد من التطوير و  هيالبيولوجيا التركيبية "

/ أو تعديل المواد الوراثية أو الكائنات الحية والنظم و وتصنيع ،ٕاعادة تصميمو والهندسة لتسهيل وتسريع فهم وتصميم، 
 "؛البيولوجية

التركيبية وهي أن اللكائنات الحية  البيولوجيا بشأن الخبراء التقنيين المخصص استنتاج فريقب إذ يحيط علما  )ج (
على النحو المحدد الحية المحورة كائنات مشابهة مع ال التركيبية للبيولوجيا التطبيقات الحالية والمستقبلية من خالل تطورت التي
 قرطاجنة؛ بروتوكول في

 األطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات ذات الصلة على ما يلي: إذ تشجع  )د (

الثغرات  سد بهدف التنوع البيولوجي على التركيبية للبيولوجياالسلبية اآلثار اإليجابية و  إجراء بحوث حول )1(
 بروتوكوالتها؛االتفاقية و أهداف ب هذه اآلثار كيفية ربط وتحديد المعرفية

نشطة المتعلقة بزيادة الوعي بشأن واألأصحاب المصلحة عامة وحوار متعدد  حواراتتمكين إجراء تعزيز و  )2(
األخالقية  االعتبارات، مع مراعاة بشأن التنوع البيولوجيبيولوجيا التركيبية والسلبية المحتملة لل اآلثار اإليجابية

 والمجتمعات المحلية؛ األصلية للشعوب المشاركة الكاملة مع، ة لالتفاقيةالثالث سياق األهداف في

 واآلثار السلبية المحتملة الفوائد المحتملة تقييم بهدف القدرات وأنشطة لبناء وضع مبادئ توجيهية التعاون في )3(
 مع الكائنات الحية الكائنات الحية المحورة لتقييم مخاطر المنهجيات الحاليةالتكيف مع و  التركيبية للبيولوجيا

 ؛البيولوجيا التركيبية الناتجة عن

من  التنظيمية، والعمليات القدراتأنشطة بناء والتعاون و  الناتجة عن األبحاث وتبادل المعلومات والخبرات تقاسم )4(
 بموجب االتفاقية. المناسبة على اإلنترنت منصةال خالل

الصلة والسكان األصليين والمجتمعات المحلية  األطراف، وغيرها من الحكومات والمنظمات ذات يدعو إذ  )ه (
 على تقديم المعلومات والوثائق الداعمة إلى األمين التنفيذي بشأن ما يلي:

 لالتفاقية؛ األهداف الثالثة اإليجابية والسلبية للبيولوجيا التركيبية وبشأن أدلة التأثيرات )1(

 بما في ذلك أي من، البيولوجيا التركيبية جة عنالنات مخاطر بشأن الكائنات في مجال إجراء تقييمات الخبرات )2(
 المستفادة؛ والدروس التحديات التي واجهتها

الكائنات مكونات، و المحتملة لل السلبية اآلثار لتقليلاتخاذها  التي تم وغيرها من التدابير إدارة المخاطر أمثلة عن )3(
 ؛إلى أقل درجة، التركيبية البيولوجيامنتجات الناشئة عن الحية وال

والتقاسم  للوصول إلى الوراثية بشأن الموارد الرقمية التسلسلية استخدام المعلومات كيفية ربط وجهات النظر حول )4(
 ؛ناغويا سياق بروتوكول في الناشئة عن استخدامها والمنصف للمنافع العادل

 .لبيولوجيا التركيبيةاب مباشرة التي لها صلة قيد التطويرالمبادئ التوجيهية التي وضعت األنظمة والسياسات و  )5(

 إلى األمين التنفيذي: إذ يطلب  )و (

تبادل معلومات السالمة  بشأن البيولوجيا التركيبية من خالل منتدى المفتوح العضوية شبكة اإلنترنتال تمديد )1(
 اآلثار اإليجابية البحوث حول بشأن وتبادل المعلومات المعرفة لتسهيل آلية تبادل المعلومات أو األحيائية

المحلية والمجتمعات األصلية و  الحكومات، وغيرها من دعوة األطراف ومواصلة، ة للبيولوجيا التركيبيةوالسلبي
  ؛في هذا المنتدى خبراء للمشاركة ترشيح إلى والمنظمات ذات الصلة
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 الفقرة (ه) أعاله؛ من خالل المعلومات التي وردت وتوليف تجميع )2(

 التركيبية،(أ)  البيولوجيا، 82التنوع البيولوجي التقنية رقم  مع مراعاة سلسلة اتفاقية محدثة، إجراء دراسات )3(

الصكوك الوطنية،  نطاق التركيبية؛ و(ب) تقييم في مجال البيولوجيا التكنولوجية الحديثة استعراض التطورات
تحديد أي و ، ةالتركيبي تقنيات البيولوجيا من ومنتجاتها غير الحية المكونات لتنظيم واإلقليمية و/أو الدولية الكافية

 االتفاقية؛ بأهداف ذات صلة محتملةثغرات 

منتدى ال من خالل لمزيد من المناقشةجعلها متاحة أعاله و  إليها في الفقرات العمل المشار نتائج وتوليف تجميع )4(
 ؛التقنيين المخصص ومن خالل فريق الخبراء المفتوح العضوية على اإلنترنت

 األموال، رهنا بتوافر، منتدى المفتوح العضوية على اإلنترنتال إطارفي  مناقشات منظمة عبر اإلنترنت عقد )5(
فريق  تقرير وتقديم، بهذا المقرر المرفقة االختصاصات مع المخصصفريق الخبراء التقنيين ولقاءات مفتوحة ل

لهيئة ا من قبل للنظر فيها من ِقبل األطراف الستعراض التقرير على مستوى النظراء التقنيين المخصص الخبراء
 األطراف؛ لمؤتمر الرابع عشر اجتماع يعقد قبل االجتماعالتقنية والتكنولوجية في العلمية و  للمشورة الفرعية

مثل ، التركيبية البيولوجياب تتصل والياتهاالمنظمات الدولية األخرى التي المتحدة و  األمم المساهمة والتعاون مع )6(
بشأن األمن الغذائي  لجنتها بما في ذلك، المتحدةعة لألمم الزراو  ومنظمة األغذية الصحة العالمية، منظمة
، والمنتدى لصحة الحيوان والمنظمة العالمية الفكرية، المنظمة العالمية للملكية، و ولجنة دستور األغذية العالمي

 المتحدة؛ األمم التكنولوجيا في تيسيرآلية بقضايا الشعوب األصلية، و  الدائم المعني

البيولوجيا ب المتعلقة األنشطة المستقبلية في المحلية األصلية والمجتمعات للشعوب كاملةالمشاركة ال تعزيز )7(
 في إطار االتفاقية. التركيبية

 للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة اجتماع األطراف العامل بوصفه األطراف مؤتمرإذ يدعو   )ز (
التقنيين  فريق الخبراء مثل، العمليات القائمة ل االستفادة منمن خال ال سيما، بطريقة منسقة التركيبية البيولوجيا لمعالجة

التي  الحية المحورة بشأن الكائنات لتقييم المخاطر مخصصة لوضع توجيهات وٕادارة المخاطر لتقييم المخاطر المخصص
بموجب  ية واالقتصاديةاالجتماع االعتباراتب التقنيين المخصص المعني وفريق الخبراء البيولوجيا التركيبية من خالل تطورت

 .حسب االقتضاءوذلك ، بروتوكول قرطاجنة
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  المرفق

  ن التكنولوجيا التركيبيةبشأ التقنيين المخصص اختصاصات فريق الخبراء

 بما يلي: ن التكنولوجيا التركيبيةبشأ فريق الخبراء التقنيين المخصصيختص  .1

من خالل مراجعة التطورات التكنولوجية  لتركيبيةارصد وتقييم الحالة الراهنة للمعرفة في مجال البيولوجيا   )أ (
 الحديثة؛

التي  البيولوجيا التركيبية تقنيات من خالل البحث والتطوير قيد أو كائنات حية قد تطورت بالفعل أي تحديد  )ب (
 قرطاجنة؛ بموجب بروتوكول الكائنات الحية المحورة تندرج تحت تعريف ال

الحاالت  بما في ذلكتفاقية، األهداف الثالثة لالو  لبيولوجيا التركيبيةلالسلبية اآلثار اإليجابية و  أدلة تحليل  )ج (
معدة لالستخدام المحدود  كانت الكائنات الحية التي حاالت مثل، سلبية محتملة تؤدي إلى تأثيرات قد من الحوادث التي الموثقة
 ؛عبر الحدودعمليات النقل غير المقصود البيئة، و  ُأدخلت على والتي

الكائنات و  المكونات،البروتوكوالت الملحقة فيما يتعلق ببموجب االتفاقية و  الرقابة في المحتملة غراتتقييم الث  )د (
 التركيبية؛ البيولوجيامنتجات الناشئة عن الحية وال

الوراثية أنيكون لها  بشأن الموارد الرقمية التسلسلية ستخدام المعلوماتالكيف يمكن  الوضوح بشأن توفير  )ه (
 ناغويا؛ سياق بروتوكول في الناشئة عن استخدامها والمنصف للمنافع التقاسم العادل بشأن، على حد سواء سلبيةآثارا إيجابية و 

بشأن البيولوجيا التركيبية  واإلجراءات المستقبلية المناقشات لتسهيل مداوالته على أساس تقديم توصيات  )و (
 الرابع عشر قبل االجتماع اجتماع يعقدالتقنية والتكنولوجية في العلمية و  للمشورة الهيئة الفرعيةتنظر فيها بموجب االتفاقية ل

 ؛األطراف لمؤتمر

وغيرها من الحكومات  المقدمة من األطراف إلى المعلومات ذات الصلةيستند فريق الخبراء التقنيين المخصص  .2
منتدى المفتوح ال ن خاللم المعلومات المتاحة، فضال عن المحلية األصلية والمجتمعات والشعوبالمنظمات ذات الصلة و 

 ؛هذا المقرر في على النحو المشار إليهاألمانة العامة، ومن خالل  العضوية على شبكة اإلنترنت

والتقنية والتكنولوجية (المقرر  للمشورة العلمية الهيئة الفرعيةطريقة عمل وفقا ل فريق الخبراء التقنيين المخصص سيعقد .3
 قبل االجتماع على األقل مرة واحدة في اجتماع تقابليفريق الخبراء التقنيين المخصص  معيجت األموال، ).  ورهنا بتوافر8/10

  .حسب االقتضاء، عمله لتسهيل من أدوات اإلنترنتاالستفادة األطراف ويعمل الفريق على  لمؤتمر الرابع عشر
__________ 


