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استعراض مسودة الدراسة االستكشافية لتقصي الحقائق بشأن "معلومات
التسلسل الرقمية" بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة
للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن االطالع على وثائق
أخرى
على موقع المنظمة www.fao.org
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مقدمة
أنشأأأألت ال،يئة ،وي دورت،ا األخيرة ،مسأأأأار عمل نديد بالنسأأأأبة إلى سمعلومات التسأأأألسأأأأل
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1
وطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةس.
من األمانة أن تقوم ،ضأأأمن الموارد الال مة المتاحة ،بانرار دراسأأأة اسأأأتكشأأأاوية لتقصأأأي ال قائق
بشلن سمعلومات التسلسل الرقميةس بشلن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة إلعطار معلومات عن
نأأأأأأمأأأأأألأأأأأأة أمأأأأأأور مأأأأأأن بأأأأأأيأأأأأأنأأأأأأ،أأأأأأا الأأأأأأمصأأأأأأأأأأأأطأأأأأألأأأأأأ أأأأأأات الأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأتأأأأأأخأأأأأأدمأأأأأأة
وي هذا المجال والج،ات المعنية بمسأأأأأللة سمعلومات التسأأأأألسأأأأأل الرقميةس بشأأأأألن الموارد الوراثية
وأنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواع
والأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأزراعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة
لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة
تلك المعلومات ونطاق استخدام،ا .ومن األمثلة على ذلك:
•
•
•
•

التوصيف؛
والتربية والت سين الوراثي؛
والصون؛
وت ديد الموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

وضأالع عن أهمية سمعلومات التسأألسأأل الرقميةس بشأألن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنسأأبة
إلى األمن الغذائي والتغذية ،وذلك بغرض تيسأأأأأأير نظر ال،يئة وي دورت،ا المقبلة وي تلثيرات اسأأأأأأتخدام
سمعلومات التسأأأأأألسأأأأأأل الرقميةس عن الموارد الوراثية لألغذية والزراعةس على صأأأأأأون الموارد الوراثية
لألغذية والزراعة واستخدام،ا المستدام ،بما وي ذلك التبادل وال صول والتقاسم العادل والمنصف للمناوع
2
الناشئة عن استخدام،ا.

وطلب ال،يئة من مجموعات العمل الفنية ال كومية الدولية التابعة ل،ا اسأأأأأتعراض مسأأأأأودة
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الدراسأأة االسأأتكشأأاوية لتقصأأي ال قائق وتقديم مسأأاهمات،ا ب،ذا الصأأدد قبل إحالت،ا على ال،يئة لكي
3
تنظر وي،ا وي دورت،ا المقبلة.

وترد مسودة الدراسة االستكشاوية لتقصي ال قائق بشلن سمعلومات التسلسل الرقميةس عن
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الموارد الوراث ية لألغذية والزراعة ضأأأأأأمن الوثي قة  .CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.14وتولى إعداد

مسأأودة الدراسأأة االسأأتكشأأاوية لتقصأأي ال قائق كل من  Jack A. Heinemannو( Dorien S. Corayكلية
العلوم البيولونية ،نامعة كانتربيري ،كريستشورش ،نيو يلندا) و David S. Thalerمن نامعة با ل،
با ل ،سأأويسأأرا .ويت مل واضأأعو مسأأودة الدراسأأة المسأأةولية الكاملة عن مضأأمون،ا وهي ال تعبر
بالضرورة عن آرار منظمة األغذية والزراعة أو األعضار وي،ا.

التوجيهات المطلوبة
إن مجموعة العمل مدعوة إلى اسأأأتعراض مسأأأودة الدراسأأأة االسأأأتكشأأأاوية لتقصأأأي ال قائق
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وتقديم مساهمات بشلن،ا.

 1هذا المصأأأأأأطلذ ملخوذ من المقرر  16/13الصأأأأأأأادر عن االنتماع الثا لم عشأأأأأأر لمةتمر األطراا وي اتفاقية التنوع
(CBD
COP
الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأولأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأونأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي )13/16
وهو موضأأأع نقاش .وثمة إدرات بتعدد المصأأأطل ات المسأأأتخدمة وي هذا المجال (بما وي،ا ،على سأأأبيل الذكر ال ال صأأأر،
سبيانات التسأأأأألسأأأأأل الوراثيس وسمعلومات التسأأأأألسأأأأأل الوراثيس وسالمعلومات الوراثيةس وسالموارد الوراثية غير الماديةس
وسالم اكاة بال اسوبس ،وما إلى ذلك) ومن الضروري مواصلة النظر وي هذا الموضوع لت ديد المصطلذ أو المصطل ات
المناسبة الوانب استخدام،ا.
 2الفقرة  86من التقرير .CGRFA-16/17/Report
 3الفقرة  90من التقرير CGRFA-16/17/Report

