
 

 البيولوجي بالتنوع المتعلقة تفاقيةمؤتمر األطراف في ال 
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 الموارد الجينية والتقاسم بشأن الحصول على
 لناشئة عن استخدامهاالعادل والمنصف للمنافع ا

 الثانياالجتماع 
 من جدول األعمال 14البند 

 
 اعتماد مقرر من ِقبل األطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 بشأن الموارد الجينية  معلومات التسلسل الرقمي   .2/14
 

  ،امل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياإن مؤتمر األطراف الع
بروتوكول ب تكون ذات صلةقد  تمثل مسألة شاملة الجينيةالموارد  بشأن 1معلومات التسلسل الرقميأن  الحظي إذ 

 ،ناغويا
ذ  في مجال التكنولوجيا الحيوية فيما يتعلق  القائمين عن البحث والتطوير التقدم السريع الناشئ أيضا يالحظوا 

المسألة في إطار بروتوكول ناغويا  تناول هذهبأهمية  بالتاليإذ يقر وية الموارد الجين بشأن لرقميتسلسل امعلومات الباستخدام 
 في الوقت المناسب؛

ذ   إذ يعترفوتااقية وبروتوكول ناغويا االهذه المسألة في إطار  بشأن اتباع نهج منسق وغير ازدواجي بضرورة يقروا 
 ؛13/16 مقررالب

بشأن الموارد  التسلسل الرقمي معلوماتالستخدام ة آثار محتملة أي في نظر في اجتماعه الثالثأن ي يقرر .1
 ؛اغويابروتوكول ن على هدف جينيةال

والجهات صاحبة والمنظمات  ،شعوب األصلية والمجتمعات المحليةوال ،والحكومات األخرى ،األطراف يدعو .2
المعلومات ذات  13/16المقرر من  2للاقرة  وفقا   تقدمهاتي المعلومات ذات الصلة الو  تدرج في آرائهاإلى أن  المصلحة المعنية،

 ؛بروتوكول ناغوياالصلة ب

تجميع وتوليف اآلراء والمعلومات المقدمة ، 13/16المقرر في  ،قد ُطلب إلى األمين التنايذي أنه يالحظ .3
صدار تكليف  ؛مخصص بالنظر فيه ينوهو ما سيضطلع فريق خبراء تقنيبإجراء دراسة،  وا 

                                                           
 فريق الخبراء. بين أعضاءخضع هذا المصطلح للمزيد من المناقشة في الدراسة و ي 1
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من  6ي الاقرة ف الواردمؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث عشر، على النحو ها بالدعوة التي وجه يرحب .4
 ؛13/16المقرر 

بروتوكول بخدمة  أيضا   سوف يقوم في تلك الاقرة راء التقنيين المخصص المشار إليهفريق الخب أنب يقرر .5
وفقا أعدت  التي دراسةالو  تجميع والتوليفالفي والواردة بروتوكول ناغويا ل النظر في المعلومات ذات الصلة بناغويا من خال

 ؛13/16المقرر من  3لاقرة ل

الارعية للمشورة العلمية  الهيئةمن ِقبل نظر فيها ليُ  فريق الخبراء التقنيين المخصص تقديم نتائجه يطلب إلى .6
 والتقنية والتكنولوجية؛

 في نتائج فريق الخبراء التقنيين رالنظالهيئة الارعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  يطلب إلى .7
جينية على هدف معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الاآلثار المحتملة الستخدام ب تتعلققديم توصية المخصص وت

 وتوكول ناغويا في اجتماعه الثالث. ألطراف في بر كاجتماع لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل بروتوكول ناغويا ل
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