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 إشعار 

 

 " الرقميةالمعلومات التسلسلية "دعوة لتقديم آراء وغيرها من المعلومات عن 
   )2019مارس/ آذار  31آخر أجل: )

 

 حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

 

عن الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بخصوص برنامج العمل المتعدد الصادر  13/2017باهكم إلى القرار شرفني أن ألفت انتي

 1السنوات للجهاز الرئاسي.

 الستخدامتأثيرات المحتملة في دورته الثامنة  في ال بحثأن ي ، في جملة أمور، الرئاسيرار المذكور، قرر الجهاز بموجب القو

ضمن برنامج العمل إدراجها امكانية ، والنظر في 2ف المعاهدة الدوليةأهدا وراثية بالنسبة إلىعلى الموارد ال ية الرقمية"معلومات التسلسلال"

 .المذكور المتعدد السنوات خالل االجتماع

ة النباتية على الموارد الوراثي ية الرقمية"معلومات التسلسلال"المحتملة الستخدام  التأثيراتفي  الجهاز الرئاسينظر جل تيسير من أو

والتقاسم العادل والمنصف  حصول عليهاوال المواد تبادل، بما في ذلك المعاهدة الدولية لى أهدافبالنسبة إ( PGRFAلألغذية والزراعة )

 ذويمن واألفراد  المعنيين المصلحة ، دعا الجهاز الرئاسي األطراف المتعاقدة والحكومات األخرى وأصحابالناشئة عن استخدامهالفوائد ل

 سي، بما في ذلك: ائالجهاز الرلتقديم المعلومات إلى ات في هذا المجال الخبر

 ؛المصطلحات المستخدمة في هذا المجال -

 ؛ية الرقمية" الخاصة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمعلومات التسلسلال"بمسألة الجهات الفاعلة المعنية  -

والتربية والتحسين الوراثي، والصون على غرار التوصيف، خدامها، ية الرقمية" ونطاق استمعلومات التسلسلال"أنواع  -

 ؛ديد الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوتح

ية الرقمية" بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من أجل تحقيق األمن الغذائي التسلسلمعلومات ال"أهمية  -

 .والتغذية

الل خهذا الموضوع  بشأنالمناقشات   سترشاد بها فيإلاآلراء وإتاحتها لألطراف المتعاقدة لما ورد من بغية تمكيني  من تجميع و

 2019 /آذارمارس 31 أقصاهفي موعد و، في أقرب وقت ممكنمعلومات ن ممتناً لو أمكن تقديم جميع ال، سأكوللجهاز الرئاسيالدورة الثامنة 

 treaty@fao.org-pgrfaعبر البريد اإللكتروني من خالل: 

                                                                          

ذات  نتائج العملياتعلى دورته الثامنة  فيالجهاز الرئاسي طلع ، فسوف أ13/2017 وفقاً لطلب الجهاز الرئاسي الوارد في القرارو 

 أثيراتمن حيث ارتباطها بالت، التابعة لمنظمة األغذية والزراعةالموارد الوراثية لألغذية والزراعة  وهيئةالتنوع البيولوجي اتفاقية  الصلة لدى

      أهداف المعاهدة الدولية.ى لإ الوراثية بالنسبةعلى الموارد ية الرقمية" معلومات التسلسلال" المحتملة الستخدام

                                                                  

                                                                 

                                                                                                                        /...... 

 

 

 

                                                 
 mv176e.pdf-http://www.fao.org/3/aمتاح على  13/2017 قرارالنص الكامل لل 1 
 جتماع الثالث لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوعالصادر عن اال 13/16 مقررهذا المصطلح مأخوذ من ال 2 

 التي  ت( وهو موضع مزيد من النقاش. وثمة إقرار بتعدد المصطلحاCBD COP XIII/16البيولوجي )

 ومن الضروري مواصلة النظر في هذا الموضوع لتحديد المصطلح او  تم استخدامها في هذا الصدد،
 .المصطلحات المناسبة الواجب استخدامها

mailto:pgrfa-treaty@fao.org
http://www.fao.org/3/a-mv176e.pdf


 

 

 فإن  ،لعالميا تلمعلوماا منظا تنفيذ نبشأ،  5/2017 لقراروفقاً ل، نهأ مالحظة يمكن، عالهأبين لما الجهاز الرئاسي طلبب يتعلق فيماو

ية التسلسلمعلومات ال" في بحثتقد ،  2018 انحزير/  يونيو في لثالثا جتماعهاا في، لعالميا تلمعلوماا مبنظا لمعنيةا لعلميةا يةرالستشاا للجنةا

تقرير ن إ نظام المعلومات العالمي. بتنفيذ  هابطرو الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمن استخدام  اإنشاؤه إلى الحد الذي يتم الرقمية" 

 ( 26-19)أنظر على  وجه الخصوص إلى الفقرات   /ca0526en.pdfhttp://www.fao.org/3/CA0526EN االجتماع متاح على:

 

                                                                                                  treaty@fao.org-pgrfaى االتصال بأمانة المعاهدة الدولية على العنوان  جرألي استفسار أو طلب معلومات إضافية، ي  

 

 وتفضلوا حضرة السيد/السيدة بقبول اسمى عبارات التقدير

 

 والسالم عليكم                                                                       

 

 

 

Kent Nnadozie 

 أمين                                                                                          

 النباتية  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية                                                              
 لألغذية والزراعة     
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