
 التنوع البيولوجيالمتعلقة بتفاقية ال  مؤتمر األطراف في
 عشر الثالثاالجتماع 

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

 
 تمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر معتمد من مؤ 

 بشأن الموارد الجينية معلومات التسلسل الرقمي - 13/16المقرر 
 إن مؤتمر األطراف،

ن لها أهمية في األهداف بشأن الموارد الجينية هي قضية شاملة قد تكو  1الرقمي أن معلومات التسلسل يالحظإذ 
 التفاقية التنوع البيولوجي،الثالثة 

ذ  األحيائية فيما يتعلق التطورات السريعة الناجمة عن عمليات البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا  يالحظوا 
بأهمية تناول هذه المسألة في إطار االتفاقية في  يقربشأن الموارد الجينية، وبالتالي،  باستخدام معلومات التسلسل الرقمي

 التوقيت المناسب،
ذ يقر أيضا  نهج منسق وغير متكرر بشأن هذه المسألة في إطار االتفاقية وبروتوكول ناغويا، بالحاجة إلى وضع وا 

بشأن  شر في أي آثار محتملة الستخدام معلومات التسلسل الرقمياجتماعه الرابع ع فيأن ينظر  ريقر   -1
 الموارد الجينية على األهداف الثالثة لالتفاقية؛

ب األصلية والمجتمعات المحلية، والمنظمات ذات الصلة األطراف، والحكومات األخرى، والشعو يدعو  -2
بشأن اآلثار المحتملة المشار إليها في  التنفيذيوأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم آراء ومعلومات ذات صلة إلى األمين 

 ؛1الفقرة 

 األمين التنفيذي:يطلب إلى  -3
ما في ذلك المعلومات المجمعة من المشاركة في أن يعد تجميعا وتوليفا لآلراء والمعلومات المقدمة، ب )أ(

 العمليات والمناقشات السياساتية الجارية ذات الصلة؛
أن يكلف بإجراء دراسة استطالعية واستكشافية، رهنا بتوافر الموارد المالية، لتوضيح المصطلحات والمفاهيم  )ب(

 نية وأحكامه وشروطه في سياق االتفاقية وبروتوكول ناغويا؛بشأن الموارد الجي الرقمي التسلسل معلوماتاستخدام  مدىولتقييم 

                                                           

 .2017ديسمبر/كانون األول  7في  ت ذات الصلةأعيد إصدارها لكي تتطابق الترجمة عبر المقررا* 
 فريق الخبراء.بين أعضاء مصطلح يخضع لمزيد من النقاش في الدراسة و   1
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األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، أن يعقد  يطلب إلىتأسيس فريق خبراء تقنيين مخصص و يقرر -4
 اجتماعا لهذا الفريق وفقا لالختصاصات الواردة في المرفق؛

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظر في نتائج فريق الخبراء التقنيين  يطلب إلى -5
بشأن الموارد الجينية على األهداف  بشأن اآلثار المحتملة الستخدام معلومات التسلسل الرقميالمخصص وأن تعد توصية 

 الرابع عشر؛ الثالثة لالتفاقية لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه
مؤتمر األطراف  يدعوبشأن هذه المسألة،  غير إزدواجيمنسق  الحاجة إلى وضع نهج يأخذ في الحسبانذ إ -6

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا أن يتخذ، في اجتماعه الثاني، قرارا يطالب فيه فريق الخبراء التقنيين المخصص 
 .يخدم أيضا بروتوكول ناغويا أعاله وأن 4بأن يجتمع وفقا للفقرة 

 المرفق
 بشأن الموارد الجينية خبراء التقنيين المخصص المعني بمعلومات التسلسل الرقمياختصاصات فريق ال

 يقوم فريق الخبراء التقنيين المخصص بما يلي:
ر بغية دراسة أي )أ( و)ب( من هذا المقر 3ة النظر في تجميع وتوليف اآلراء والدراسة المشار إليهما في الفقر  )أ(
بشأن الموارد الجينية على األهداف الثالثة لالتفاقية وأهداف بروتوكول ناغويا  الستخدام معلومات التسلسل الرقمي آثار محتملة

 والتنفيذ لتحقيق هذه األهداف؛
 سلسل الرقميقة بمعلومات التفي النطاق التقني واآلثار القانونية والعلمية للمصطلحات الحالية المتعل النظر )ب(

 ؛بشأن الموارد الجينية
بروتوكول ببشأن الموارد الجينية التي تتعلق باالتفاقية و  مختلف أنواع معلومات التسلسل الرقمي تحديد )ج(

 ناغويا؛
وجها لوجه مرة على األقل، رهنا بتوافر الموارد المالية، قبل انعقاد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر  االجتماع )د(
 الستفادة من األدوات على اإلنترنت لتيسير عمله، حسب االقتضاء؛األطراف وا
تقديم نتائجه لكي ينظر فيها اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ُيعقد قبل االجتماع  (ه)

 الرابع عشر لمؤتمر األطراف.
 

__________ 

 


