
May 2018 CGRFA/WG-AnGR-10/18/5 
 

 

من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.org يل:اإلنرتنت على العنوان التا
MW772/A 

 

A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة

 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 لألغذية والزراعة الحيوانيةمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية 

 العاشرةالدورة 

 2018 حزيران/يونيو 29 - 27روما، 

"معلومات التسلسل الرقمية"  بشأنالدراسة االستكشافية لتقصي الحقائق  مسودةاستعراض 
 الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بشأن

 
 مقدمة

 
 وطلبت  1أنشأأأأأأأأأت اديئةا يف دور،ا اارريةا مسأأأأأأأأار عمل جديد بالنسأأأأأأأأبة إىل "معلومات التسأأأأأأأألسأأأأأأأأل الرقمية". -1

من اامانة أن تقوما ضأأمن املوارد المةمة املتاحةا بإجراد درا أأة ا أأتكشأأافية لتققأأش احلقائق بشأأأن "معلومات التسأألسأأل 
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إلعطاد معلومات عن مجلة أمور من بينها املقأأأأأأأأأأأأأأطل ات املسأأأأأأأأأأأأأأتخدمة بشأأأأأأأأأأأأأأأن الرقمية" 

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأنواع بشأأأأأأأأأأأأأأأن مات التسأأأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأأأأل الرقمية" يف هذا اجملال واجلهات املعنية مبسأأأأأأأأأأأأأأألة "معلو 
 تلك املعلومات ونطاق ا تخدامها. ومن اامثلة على ذلك:

 
 التوصيف؛ •
 والرتبية والت سني الوراثش؛ •
 والقون؛ •

                                                 
  )CBD COP 13/16( لبيولوجشاالقأأأأأأأأأأأأأأادر عن االجتماع الثالر عشأأأأأأأأأأأأأأر مل  ر ااطرا  يف ات اقية التنوع  13/16هذا املقأأأأأأأأأأأأأأطلر مأروذ من املقرر   1
 "ا "بيانات التسأأأأأأأألسأأأأأأأأل الوراثشراحلقأأأأأأأأعلى  أأأأأأأأبيل الذ ر ال موضأأأأأأأأع نقاد. و ة إدراا بتعدد املقأأأأأأأأطل ات املسأأأأأأأأتخدمة يف هذا اجملال  مبا فيهاا هو و 
 "ا وما إىل ذلك( ومن الضأأأأأرورص مواصأأأأألة النظر وباحملا اة باحلا أأأأأ"و "املوارد الوراثية غري املادية"و "املعلومات الوراثية"و "مات التسأأأأألسأأأأأل الوراثشو معل"و

 يف هذا املوضوع لت ديد املقطلر أو املقطل ات املنا بة الواجب ا تخدامها.
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 .وحتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة •
 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنسأأبة إىل اامن الاذائش والتاذيةا بشأأأن فضأأمع عن أمهية "معلومات التسأألسأأل الرقمية"  

وذلك بارض تيسأأأأأأأأأري نظر اديئة يف دور،ا املقبلة يف تأثريات ا أأأأأأأأأتخدام "معلومات التسأأأأأأأأألسأأأأأأأأأل الرقمية" عن املوارد الوراثية لألغذية 
ارد الوراثية لألغذية والزراعة وا تخدامها املستداما مبا يف ذلك التبادل واحلقول والتقا م العادل واملنقف والزراعة" على صون املو 

 2 للمنافع الناشئة عن ا تخدامها.
 
وطلبت اديئة من جمموعات العمل ال نية احلكومية الدولية التابعة دا ا أأأأتعراض مسأأأأودة الدرا أأأأة اال أأأأتكشأأأأافية  -2

 3 مي مسامها،ا هبذا القدد قبل إحالتها على اديئة لكش تنظر فيها يف دور،ا املقبلة.لتققش احلقائق وتقد
 
ن املوارد الوراثية عالدرا أأأأأة اال أأأأأتكشأأأأأافية لتققأأأأأش احلقائق بشأأأأأأن "معلومات التسأأأأألسأأأأأل الرقمية" وترد مسأأأأأودة  -3

تكشأأأأأأافية . وتوىل إعداد مسأأأأأأودة الدرا أأأأأأة اال أأأأأأCGRFA/WG-AnGR-10/18/INF.12ضأأأأأأمن الوثيقة  لألغذية والزراعة
رتبريصا    ليأأأة العلوم البيولوجيأأأةا جأأأامعأأأة  أأأان Dorien S. Corayو Jack A. Heinemannلتققأأأأأأأأأأأأأأش احلقأأأائق  أأأل من 
دة الدرا ة املس ولية من جامعة باةلا باةلا  ويسرا. ويت مل واضعو مسو  David S. Thaler ريستشوردا نيوةيلندا( و

 د فيها.وهنا وهش ال تعّّب بالضرورة عن آراد منظمة ااغذية والزراعة أو ااعضاالكاملة عن مضم
 

 التوجيهات المطلوبة
 
 تقدمي مسامهات بشأهنا.إّن جمموعة العمل مدعوة إىل ا تعراض مسودة الدرا ة اال تكشافية لتققش احلقائق و  -4
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