
  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشروناالجتماع 
  2016نيسان /أبريل 30-25، مونتريال

  من جدول األعمال 6البند 
 

  ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشور معتمدة منتوصية 
 البيولوجيا التركيبية  -  20/8

  ة،هيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيإن ال
 وأصحاب المصلحةالمنظمات ذات الصلة و األخرى، الحكوماتو ،المعلومات المقدمة من األطراف في قد نظرتو
فريق الخبراء التقنيين ونتائج  التركيبية، اإلنترنت بشأن البيولوجيا المنتدى المفتوح العضوية على، ونتائج المعنيين

  :ما يلي تالحظ، استعراض األقران عملية من تعليقات الواردةال فضال عن، التركيبية البيولوجياالمعني بالمخصص 
 25إلى  21مداوالت فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية من فيما يلي نتيجة   )أ (

لتكنولوجيا لهي مزيد من التطوير وبعد جديد البيولوجيا التركيبية "أن ومفاده عملي تعريف بشأن  2015أيلول /سبتمبر
أو / وتسريع فهم وتصميم، وإعادة تصميم، وتصنيع و يرسيالحيوية الحديثة التي تجمع بين العلم والتكنولوجيا والهندسة لت

 ؛"ئنات الحية والنظم البيولوجيةالكاو ،تعديل المواد الوراثية

فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني وصل تالمداوالت بخصوص البيولوجيا التركيبية، في   )ب (
يشير إلى األجزاء المستخدمة في عملية البيولوجيا التركيبية " المكونات"إلى فهم مشترك لمصطلع بالبيولوجيا التركيبية 

مثال، مادة (عن عملية البيولوجيا التركيبية  شئإلى المنتج النا" المنتجات" ، ومصطلح)الحمض النووي جزئمثال، (
 ؛)كيميائية

 منتجاتومكونات وكائنات، ناقش فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية أن   )ج (
والتقاسم ، المستدام هواستخدام لوجيالبيو ظ التنوعحفوأن أهدافها الثالثة، االتفاقية و في نطاقتندرج  البيولوجيا التركيبية

الناتجة  من الكائنات الحية، على السواء سلباو إيجابا، ة عن استخدام الموارد الجينية، قد تتأثرشئالناالمنصف للمنافع العادل و
 ؛التركيبية البيولوجيا ومنتجات غير الحية المكونات فضال عن، البيولوجيا التركيبية عن

كائنات الحية مشابهة لل لبيولوجيا التركيبيةلالتطبيقات الحالية  من خالل لتي تطورتا تعد الكائنات الحية  )د (
جزيء مثل ( غير الحية  المكونات في حين ال تندرج، للسالمة األحيائية بروتوكول قرطاجنة على النحو المحدد فيالمحورة 

ضمن نطاق بروتوكول قرطاجنة ) كيميائية مادة مثل(للبيولوجيا التركيبية المخرجات /والمنتجات) DNA-الحمض النووي
 ولكن يمكن تنظيمها بموجب عمليات أخرى؛

للسالمة  واألطر القائمةبروتوكول قرطاجنة وفقا ل تقييم المخاطرلوالمنهجيات العامة توفر المبادئ   )ه(
وفي المستقبل الحالية التطبيقات  من خالل تطورت لكائنات الحية التيبخصوص اتقييم المخاطر ل أساسا جيدااألحيائية 
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 الحالية والتطبيقاتمع التطورات التحديث والتكيف  هذه المنهجيات إلى قد تحتاج ولكن، لبيولوجيا التركيبيةل القريب

 التركيبية؛ بيولوجياللالمستقبلية و

مات معلوال بما في ذلكبحاجة إلى التشجيع، و أمرا حاسما األطراف والمعلومات بين يعد تبادل الخبرات  )و(
مكونات أو الكائنات، وال لتنظيم القائمة الدوليةأو /وفي الصكوك الوطنية واإلقليمية  والثغرات الفعلية تقييم المخاطرعن 

 ؛التركيبية تقنيات البيولوجيا من المنتجات المشتقة

ولوجيا البي مجال في والتكنولوجية العلميةوالمعلومات هناك حاجة إلى المراجعة المنتظمة للتطورات   )ز(
 ؛تواكب آخر المستجدات تقييم المخاطرمنهجيات التنظيمية و الرقابة أن لضمان التركيبية

 بما في ذلك، بروتوكوليهااالتفاقية و والمستقبلية في إطار العمليات الحالية بين التنسيق هناك حاجة إلى  )ح(
المعني فريق الخبراء التقنيين المخصص طر، ومع وإدارة المخا تقييم المخاطرالمعني بفريق الخبراء التقنيين المخصص  مع
 ؛مقتضى الحالحسب ، بروتوكول قرطاجنة في إطاراالقتصادية االعتبارات االجتماعية ب

والمنظمات الدولية األخرى منظمات األمم المتحدة مع  التعاون وإقامة أوجه التآزر إلى هناك حاجة  )ط(
 .تركيبيةالبيولوجيا الب تتصل والياتها التياألخرى، 

  إلى مؤتمر األطراف ةتوصي
في اجتماعه الثالث  ،األطراف مؤتمرأن يعتمد بالتكنولوجية العلمية والتقنية و للمشورة توصي الهيئة الفرعية - 1

  :على غرار ما يلي مقررا، عشر
  إن مؤتمر األطراف،

نهج  قتطبي، الذي حث فيه األطراف ودعا الحكومات األخرى إلى 12/24المقرر  من جديديؤكد   )أ (
 ؛11/11من المقرر  4وفقا للفقرة  ،تحوطي

، الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبيةفريق عمل المنتدى على االنترنت وعمل ب يشيد  )ب (
 فريق الخبراء التقنيين المخصص كأساس لمزيد من المناقشة؛باستنتاجات وتوصيات  ويرحب

المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية بشأن  نالخبراء التقنييبأن نتيجة المداوالت في فريق  يقر  )ج[(
هي مزيد من التطوير وبعد جديد للتكنولوجيا الحيوية الحديثة التي تجمع بين العلم البيولوجيا التركيبية "هي  التعريف العملي

يل المواد الوراثية، والكائنات الحية أو تعد/ والتكنولوجيا والهندسة لتيسير وتسريع فهم وتصميم، وإعادة تصميم، وتصنيع و
 ]؛صاءقاإلدماج واإلمعايير اتخاذ عمل إضافي، السيما بشأن  ضرورة ويالحظ، "والنظم البيولوجية

لغرض تيسير المداوالت العلمية والتقنية في إطار االتفاقية وبروتوكوليها،  يري من المناسب،  )ج بديل[(
ي اقترحه فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية ومفاده أن استخدام التعريف العملي على النحو الذ

هي مزيد من التطوير وبعد جديد للتكنولوجيا الحيوية الحديثة التي تجمع بين العلم والتكنولوجيا البيولوجيا التركيبية "
ديل المواد الوراثية، والكائنات الحية والنظم أو تع/ والهندسة لتيسير وتسريع فهم وتصميم، وإعادة تصميم، وتصنيع و

  ]؛""البيولوجية
كائنات الحية بأن الالتركيبية  البيولوجياالمعني ب الخبراء التقنيين المخصص استنتاج فريقب يحيط علما  )د(

تطوير في الوقت ، أو التي هي في مراحل مبكرة من البحث والالتركيبية التطبيقات الحالية للبيولوجيا من خالل تطورت التي
  قرطاجنة؛ بروتوكول على النحو المحدد فيكائنات الحية المحورة للمشابهة هي  الراهن،

والمنهجيات لتقييم المخاطر في إطار بروتوكول قرطاجنة وأطر السالمة العامة أن المبادئ  يالحظ  )ه(
الحية التي تطورت من خالل تطبيقات حالية للبيولوجيا األحيائية القائمة تقدم أساسا طيبا لتقييم المخاطر فيما يتعلق بالكائنات 
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ولكن قد تحتاج مثل هذه المنهجيات إلى  أو التي هي في مراحل مبكرة من البحث والتطوير في الوقت الراهن،التركيبية، 

  لتطورات والتطبيقات الحالية والمستقبلية للبيولوجيا التركيبية؛مع اتحديثها وتكييفها 
نه ليس من الواضح، نظرا للمرحلة الحالية من المعارف، ما إذا كانت بعض كائنات أيالحظ أيضا   )و(

ضمن تعريف الكائنات الحية  تندرج ،البيولوجيا التركيبية، التي هي في مراحل مبكرة من البحث والتطوير في الوقت الراهن
المنتج  توافق في اآلراء عما إذا كانها قد ال يكون فيأن هناك حاالت  ويالحظ كذلكالمحورة بموجب بروتوكول قرطاجنة، 

  أو ال؛" حي"من تطبيقات البيولوجيا التركيبية هو 
اعاة، حسب رالوطنية، إلى م هالظروفها الوطني المعمول به أو وفقا األطراف، وفقا لتشريع يدعو  )ز(

منافع المحتملة والتأثيرات العكسية مقتضى الحال، االعتبارات االجتماعية االقتصادية، والثقافية واألخالقية عند تحديد ال
  مكونات والمنتجات الناشئة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية في سياق األهداف الثالثة لالتفاقية؛كائنات، والالمحتملة لل
، في سياق األهداف الثالثة لالتفاقية والمنظمات ذات الصلةاألخرى الحكومات  دعويو ،األطراف شجعي  )ح(

 :لى ما يليإ ،]عتبارات االجتماعية االقتصادية، والثقافية واألخالقية، حسب مقتضى الحالومع مراعاة اال[

 على التركيبية لبيولوجياامنتجات ومكونات كائنات ولية عكسال تأثيراتالالمنافع و إجراء بحوث حول )1(
االتفاقية أهداف ب تأثيراتهذه ال كيفية ربط وتحديد ارفالمع في ثغراتال سد بهدف ،التنوع البيولوجي

 ؛ليهابروتوكوو

المنافع بالمتعددين وأنشطة زيادة التوعية أصحاب المصلحة  ومععامة ال حواراتالتمكين تعزيز و )2(
على التنوع التركيبية لكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا المحتملة والتأثيرات العكسية المحتملة 

 للشعوبوالفعالة  المشاركة الكاملة معو المعنيينالتي يشترك فيها جميع أصحاب المصلحة البيولوجي، 
 والمجتمعات المحلية؛ األصلية

ية عكسال تأثيراتوال المحتملة منافعال تقييم بهدف القدرات وأنشطة لبناء إرشاداتوضع  التعاون في )3(
 المنهجيات ، وعند الضرورة، تحديث وتكييفالتركيبيةلكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا المحتملة 
، حسب البيولوجيا التركيبية الناتجة عن الكائنات الحية المحورة مع الكائنات الحية لتقييم مخاطر الحالية

 ؛مقتضى الحال

والمجتمعات المحلية  والشعوب األصليةوالمنظمات ذات الصلة  ،األخرى الحكوماتواألطراف،  يدعو  )ط(
 :ما يلي معلومات ووثائق داعمة بشأنب تزويد األمين التنفيذيلى إ

 أعاله؛) ح(البحوث، والتعاون واألنشطة المشار إليها في الفقرة  )1(

 لالتفاقية؛ األهداف الثالثة بالمقارنة إلىية للبيولوجيا التركيبية عكسال التأثيراتالمنافع وعن أدلة  )2(

ذلك  بما في، التركيبيةلكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا مخاطر ال في مجال إجراء تقييمات الخبرات )3(
 ؛والتأثيرات على أطر تقييم المخاطر المستفادة والدروس ،ةواجهمأي تحديات 

 تأثيراتلمن اإلى أدنى حد  تقليلمنع أو اللها وضع التي تم وغيرها من التدابير إدارة المخاطر أمثلة عن )4(
االستخدام  بما في ذلك الخبرات عن، التركيبيةلكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا المحتملة  يةعكسال

 ؛اآلمن وأفضل الممارسات للمناولة اآلمنة للكائنات التي طورت من خالل البيولوجيا التركيبية

البيولوجيا ب مباشرة تتصلالتي  قيد التطوير الموجودة أوالمبادئ التوجيهية والسياسات و القواعد )5(
 ؛التركيبية

المعني بالبيولوجيا التركيبية وفقا المخصص الحالي والية فريق الخبراء التقنيين  تمديديقرر   )ي(
  ؛12/24المقرر من  2الفقرة لالختصاصات المرفقة وأيضا للمساهمة في استكمال التقييم على النحو المطلوب في 
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لدعم عمل فريق الخبراء التقنيين  اإلنترنت علىمنتدى المفتوح العضوية الوالية تمديد  يقرر أيضا  )ك(

تركيبية، ويدعو األطراف، والحكومات األخرى، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المخصص المعني بالبيولوجيا ال
  والمنظمات ذات الصلة إلى االستمرار في ترشيح خبراء للمشاركة في المنتدى المفتوح العضوية على االنترنت؛

فريق الخبراء  إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية استعراض توصيات يطلب  )ل(
أخرى إلى مؤتمر األطراف بما في ذلك بشأن التحليل  اتالتقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية وتقديم توصي

  ؛9/29من المقرر  12باستخدام مجموعة المعايير المنصوص عليها في الفقرة 
  :إلى األمين التنفيذي، االضطالع بما يلي، رهنا بتوافر الموارديطلب   )م(
في إطار المنتدى المفتوح العضوية على االنترنت بشأن المنظمة االستمرار في تيسير إجراء الحوارات   )1(

، دعوة األطراف ومواصلة، تبادل معلومات السالمة األحيائيةغرفة  من خاللالبيولوجيا التركيبية 
خبراء  ترشيح إلى لةوالمنظمات ذات الصالمحلية المجتمعات األصلية و الشعوبواألخرى،  الحكوماتو

  ؛في المنتدى للمشاركة
 ؛متاحة على االنترنت أعاله) ط(الفقرة  من خالل المستلمةالمعلومات  جعل  )2(

 من خالل لمزيد من المناقشةجعلها متاحة أعاله و في الفقرات إليه العمل المشار نتائج وتوليف تجميع  )3(
 ؛التقنيين المخصص راءفريق الخبو منتدى المفتوح العضوية على اإلنترنتال

 رهنا بتوافرو، منتدى المفتوح العضوية على اإلنترنتال في إطار مناقشات منظمة عبر اإلنترنت عقد  )4(
 االختصاصات معالمعني بالبيولوجيا التركيبية  المخصصفريق الخبراء التقنيين ل اجتماع األموال،
من قبل  الستعراض النظراء يين المخصصالتقن فريق الخبراء تقرير وتقديم، بهذا المقرر المرفقة

الرابع  اجتماع يعقد قبل االجتماعالتقنية والتكنولوجية في العلمية و للمشورة لنظر الهيئة الفرعية األطراف
 األطراف؛ لمؤتمر عشر

تتصل المنظمات الدولية األخرى التي واألخرى المتحدة  األمممنظمات  معوإقامة أوجه التآزر التعاون   )5(
 التركيبية؛ البيولوجياب ياتهاوال

 المتعلقة األنشطة المستقبلية في المحلية األصلية والمجتمعات للشعوبوالفعالة  المشاركة الكاملة تعزيز  )6(
 ؛في إطار االتفاقية البيولوجيا التركيبيةب

ة التوصية الصادرة عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنبيرحب   )ن(
البيولوجيا التركيبية، بما في ذلك عمله بشأن تجاه مسألة ، بشأن اتباع نهج منسق BS-VII/12للسالمة األحيائية، في مقرره 

 مؤتمريدعو و، ]فضال عن االعتبارات االجتماعية االقتصادية، حسب مقتضى الحال[تقييم المخاطر وإدارة المخاطر 
إلى األخذ في الحسبان المعلومات ذات الصلة  للسالمة األحيائية كول قرطاجنةفي بروتو ألطرافلاجتماع كالعامل  األطراف

  الناشئة عن العمليات في إطار االتفاقية وذلك في مداوالته المستقبلية؛
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا إلى توضيح ما إذا كان استخدام  يدعو [  )س(

  .]بالحصول وتقاسم المنافع يتصل رقمية بشأن الموارد الجينيةالمعلومات التسلسلية ال
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  مرفق

  التكنولوجيا التركيبيةالمعني بالتقنيين المخصص  اختصاصات فريق الخبراء
المعلومات واالستعانة بلى العمل السابق للمنتدى على االنترنت وفريق الخبراء التقنيين المخصص، مع االستناد إ - 1

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من  ذات الصلة التي تقدمها
فريق على االنترنت وبواسطة األمانة، يضطلع  أعاله، فضال عن المعلومات المتاحة من خالل المنتدى) ط(خالل الفقرة 

 :لتنسيق مع الهيئات األخرى في االتفاقية وبروتوكوليها، بابما يلي براء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبيةخال

مجال البيولوجيا التركيبية لتقييم ما إذا كانت التطورات  فياستعراض التطورات التكنولوجية الحديثة   )أ (
 يمكن أن تؤدي إلى آثار على التنوع البيولوجي وأهداف االتفاقية الثالثة، بما في ذلك اآلثار غير المتوقعة والمهمة؛

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

 التركيبيةلوجيا لكائنات ومكونات ومنتجات البيو العكسية تأثيراتالوللمنافع  دلةاأل تحليلمواصلة   )ج (
ع المعلومات عن تدابير إدارة المخاطر، واالستخدام اآلمن وأفضل الممارسات جموتفاقية، األهداف الثالثة لالبالمقارنة إلى 
 ؛التركيبيةلكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا للمناولة اآلمنة 

تقييم  ولوجي واستخدامه المستدام،من أجل تجنب أو تقليل أي تأثيرات سلبية محتملة على حفظ التنوع البي  )د (
 ؛لبيولوجيا التركيبية ورصدهاامنتجات ونات مكونات، وكائتوافر األدوات للكشف عن 

الوضوح اقتراح عناصر إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لتيسير  [  )ه(
 ]لمنافع؛أن تتصل بالحصول وتقاسم اية جينال بشأن الموارد الرقمية التسلسلية ستخدام المعلوماتالكيف يمكن متى و بشأن

لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع  توصيات، تقديم  )و(
يا التركيبية بشأن البيولوج المناقشات واإلجراءات المستقبلية يسيرلت مداوالته على أساسالرابع عشر لمؤتمر األطراف، 

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

االجتماع الرابع عشر لمؤتمر ، رهنا بتوافر األموال، مرة على األقل قبل صفريق الخبراء التقنيين المخص جتمعسي - 2
 .حسب مقتضى الحالعمله،  لتيسيرأدوات اإلنترنت  يستخدمواألطراف 
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