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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  عدد حمدود من هذه الوثيقة ُطبع
 .ماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهاالتكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجت املشاركني
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  املؤقت األعمال جدول من 10 البند

 للجهاز الرئاسي السادسةالدورة 

 2015 تشرين األول/أكتوبر 9-5، إيطاليا، روما

 ورقة الرؤية املتعلقة بتطوير النظام العاملي للمعلومات

 

 موجز

 

 مشناورة  منن  املقدمة واملشورة املخرجات وتلخص للمعلومات العاملي النظام بتطوير املتعلقة الرؤية ورقة الوثيقة هذه تعرض

 لتنفينذها  العمنل  برننام   إىل باإلضنافة  الوثيقنة  هنذه  مرفق يف الرؤية مشروع ويرد. للمعلومات العاملي النظام بشأن اخلرباء

 الوثيقنة  هنذه  تنوفر  كمنا . اخلرباء مشاورة من مراجعتها بعد 17 املادة يف الواردة االستشارية العلمية اللجنة واختصاصات

 .السنتني فرتة خالل األمانة بها تضطلع اليت املتابعة عملية حول املعلومات أحدث

 

 التوجيهات امللتمسة

 

هنذه الوثيقنة النذت يتضنمن مشنروع الرؤينة وبرننام  العمنل          مرفقإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف القرار الوارد يف 

 وإىل اعتماد القرار. 17واختصاصات اللجنة االستشارية العلمية حول املادة 
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 مقدمة -أواًل 

 

نظرًا إىل حاجة املزارعني واملرّبني إىل أنواع نباتية جديدة متكيفنة منع املنناخ وإىل أدوات جديندة إلدارة التننوع       -1

وحتديد مواصفاتها على خمتلف املستويات، تكتسب البيانات أهمية أكرب من أجنل اسنتخدام املنوارد الوراثينة النباتينة      

اجلهاز الرئاسي واألطراف املتعاقندة الفردينة واملسنتخدمني وأصن ا      لألغذية والزراعية. ويف هذا السياق، طلب كل من 

 ووضعها موضع التنفيذ. 17الشأن مواصلة تطوير املادة 

 

عندما طلب  2009بدأ اجلهاز الرئاسي بالنظر إىل النظام العاملي للمعلومات خالل دورته الثالثة املنعقدة يف عام  -2

ة وغريها من أصن ا  املصنل ة لتيسنري مسناهمتهم يف التطنوير املتواصنل للنظنام        من األمني أن يواصل التعاون مع املنظم

العاملي للمعلومات من أجل تشجيع زيادة احلصول على املعلومات ونظم املعلومات ذات الصلة من قبل األطراف املتعاقدة 

لنى نظنم املعلومنات القائمنة     وغريها من أص ا  املصل ة ذوت الصلة.  كما طلب من األمني إعداد ورقة رؤية لإلطنالع ع 

 وعرض طرق عملية لتطوير هذا النظام.

 

موجزًا عن بعض أهم نظم املعلومات للمنوارد   2011واستعرض اجلهاز الرئاسي يف دورته الرابعة املنعقدة يف عام  -3

ل فعنال. عنالوة علنى    الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحدد احلاجة إىل إجراء عملية تشاورية لتطوير هذا النظام بشنك 

 ذلك، دعا إىل التعاون مع آلية تنسيق املعلومات يف اتفاقية التنوع البيولوجي. 

 

إىل إجراء مشاورة للخرباء بشأن النظنام العناملي    2013ودعا اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة املنعقدة يف عام  -4

 للمعلومات بهدف:
 

 املعلومات؛ لتبادل واألولويات األنشطة حتديد بشأن األمني إىل املشورة وإسداء االحتياجات تقييم تيسري (1)
 

إجراء استعراض ألهم املبادرات واملشاريع والربام  اجلارية علنى املسنتويات الوطنينة واإلقليمينة والدولينة       (2)

 من املعاهدة الدولية؛ 17ذات الصلة بتطوير املادة 
 

 بشنأن املسنائل العلمينة والتقنينة والبيئينة ذات الصنلة بناملوارد        حتديد الثغنرات النيت تشنو  املعلومنات     (3)

 الوراثية النباتية؛
 

 ؛لمعلوماتأفضل املمارسات واملنهجيات املناسبة لتعزيز نظام عاملي فعال لحتديد  (4)
 

ما يلزم من ورقنات الدراسنات النيت تتضنمن معلومنات أساسنية ونشنرها، بالتعناون منع األطنراف            إعداد (5)

بتوافر املوارد، إجراء دراسة استقصائية على اإلنرتنن  بشنأن    املتعاقدة وأص ا  املصل ة املعنيني، ورهنًا

 ؛معلوماتاملكونات الرئيسية للنظام العاملي لل
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امُلشنار إليهنا    لمعلومنات لنظنام العناملي ل  با ورقنة الرؤينة املتعلقنة   صنياغة   حنول املشنورة إىل األماننة   إسداء  (6)

 للنظنر فينه  اجلهناز الرئاسني   من املعاهدة كأساس مفاهيمي لصياغة برنام  عمل ُيعرض علنى   17 ملادةا يف

 .1يف دورته السادسة

 

أطلق  األمانة جولة مناقشات  ، وبدعم مالي من احلكومة األملانية إلعداد مشاورة اخلرباء،2014يف بداية عام  -5

مع منظمات شريكة جلمع املعلومات وحتديد اجملاالت والعناصر األساسية اليت سيتّم مناقشتها بصورة إضافية، اسنتنادًا  

إىل اخلربات املرتاكمة لدى هؤالء الشركاء وبهدف تيسري الوصول إىل البيانات واملعلومات املتصلة باملوارد الوراثية النباتية 

غذية والزراعة وتباداها واستخدامها. وقد تضّمن العمل األولي دراسة إستقصائية لمل  أص ا  املصل ة وعنددًا منن   لأل

 .2وثائق املعلومات األساسية الفنية وغريها من وثائق املعلومات من إعداد املؤسسات الشريكة

 

ن دييغنو يف الوالينات املت ندة األمريكينة يف     ُعقد اجتماع مشاورة اخلرباء بشأن النظام العاملي للمعلومات يف سنا  -6

، مباشرًة بعد االجتماع الدولي الثالن  والعشنرين حنول اجليننوم النبناتي      2015 كانون الثاني /السابع والثامن من يناير

 .DivSeek 3 واحليواني ومجعية شركاء مبادرة

 

اعتمدت مشاورة اخلرباء مشروع الرؤية وبرنام  العمل واختصاصات اللجنة االستشارية العلمية املعنينة بالنظنام    -7

. كما طلب  من األمانة مواصلة املشاورات الفنية من أجل تطوير معّرفات فريدة 17العاملي للمعلومات املشار إليه يف املادة 

ويقدم القسم الرابع من هذه الوثيقة آخر  4زراعة والستعراض مشروع برنام  العملدائمة اهيئة املوارد الوراثية لألغذية وال

املعلومات عن أعمال املتابعة اليت تضطلع بها األماننة اسنتنادًا إىل التوصنيات النيت صين  صنياغتها يف اجتمناع مشناورة         

 اخلرباء بشأن النظام العاملي للمعلومات.
 

 من املعاهدة الدولية 17املادة  -ثانيًا 
 

 يرعننى اجلننزء اخلنناممل مننن املعاهنندة الدوليننة بعنننوان ِالعناصننر املسننان دةِ النظننام العنناملي للمعلومننات.          -8

 على أن: 1-17 املادة وتنص
 

ِتتعاون األطراف املتعاقدة على إنشاء وتعزيز نظام عاملي للمعلومات لتيسري تبادل املعلومات، اسنتنادًا إىل نظنم   

املعلومات املوجودة، عن القضايا العلمية والفنية والبيئية املتصنلة بناملوارد الوراثينة النباتينة لألغذينة والزراعنة       

  لألغذينة    النباتينة    الوراثية   املوارد   عنم املنافع بإتاحته للمعلومات توقعًا ألن يسهم تبادل املعلومات هذا يف تقاس

سيتم السعي للتعاون مع آلينة تنسنيق    اتموعلملدى وضع النظام العاملي لل. واملتعاقدة   األطراف   جلميع   والزراعة 

 ِ.املعلومات يف اتفاقية التنوع البيولوجي
  

                                                           
 من االتفاقية الدولية. 17يف سياق املادة  العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية النباتيةإنشاء النظام ، 10/2013القرار   1
 1http://www.planttreaty.org/content/cogisمجيع الوثائق متاحة على االنرتن  على العنوان التالي:   2
 .أدناه 15أنظر الفقرة   3
4  1http://www.planttreaty.org/content/cogis 

http://www.planttreaty.org/content/cogis1
http://www.planttreaty.org/content/cogis1
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الفعالنة للمنوارد    اإلدامنة املخناطر النيت تتهندد     مسنألة اإلننذار املبكنر منن     17تعاجل الفقرات األخرى من املادة  -9

لدى منظمة األغذية والزراعة بشأن التقرينر   والزراعة لألغذيةهيئة املوارد الوراثية والتعاون مع والزراعة  لألغذيةالوراثية 

ية لألغذية والزراعة يف العامل لتيسري حتدي  خطة العمل العاملية املتجددة. وتظهر الدورت عن حالة املوارد الوراثية النبات

ومواد أخرى من املعاهدة، باإلضافة إىل التوجيهات السنابقة   17أدناه جمموعة واسعة من الروابط بني املادة  1الشكل يف 

 اليت وفرها اجلهاز الرئاسي من خالل عدد من القرارات املعتمدة.

 

 وارتباطها بغريها من املواد وبنظم املعاهدة 17حتليل املادة  :1الشكل 

 

 
 

يف املستوى األول من األولويات ووفقًا ألحكام املعاهدة، يتعني على النظنام العناملي للمعلومنات تنوفري الو نائف       -10

( وتيسنري إعنادة تقينيم حالنة املنوارد الوراثينة النباتينة لألغذينة         2-17العملية بشأن اإلخطار حول اإلنذار املبكر )املادة 

الكتالوجنات  (. ويشري التقرينر أيضنًا إىل أن النظنام العناملي للمعلومنات  نب أن يتضنمن        14و 3-17والزراعة )املادتان 

االقتصنادية، انا يف ذلنك    وقوائم احلصر، ومعلومات عن التكنولوجيات، ونتائ  الب وث الفنينة والعلمينة واالجتماعينة    

 أ(.2-13املادة ضمن إطار النظام املتعدد األطراف ) املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة توصيف وتقييم واستخدام
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من اإلتفاق املوحد لنقل املواد على عناتق املنتلقيني التزامنًا بإتاحنة مجينع املعلومنات غنري         9-6املادة إىل ذلك، تضع  -11

 الناشئة عن األحباث والتطوير بشأن املواد ملستخدمي النظام املتعدد األطراف من خالل النظام العاملي للمعلومات.السرية 

 

وكأولوية ثانية، تشري املواد األخرى من املعاهدة إىل اإلجنراءات النيت يشنكل النظنام العناملي للمعلومنات األداة        -12

قانوني يلزم األطراف املتعاقدة ، على سنبيل املثنال، بالتعناون علنى الرتوين       املنطقية اها، بالرغم من غيا  أت موجب 

تشنجيع  ه( أو إشنارة إىل أن يكنون التعناون الندولي موجهنًا  نو       1-5 للتوثيق للصيانة خنار  املواقنع الطبيعينة )املنادة    

  (.2-7عليها وتباداها )املادة توثيق املعلومات املناسبة وتقامسها وإتاحة فرص احلصول  النشاطات الدولية الرامية إىل

 

عالوًة على ذلك، تشري املعاهدة أيضًا إىل و ائف النظام العاملي للمعلومات يف مواد أخرى تتعلنق اسنا املنوارد     -13

دامنة  إوضنع و  (، و1-5املنادة  (، وتشجيع مجع املعلومات ذات الصنلة ) 1-5املادة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )

اا يشجع على االستخدام املستدام للموارد الوراثينة النباتينة لألغذينة     املالئمة للسياسات وللجوانب القانونيةالرتتيبات 

منع نقنل    صلةالوأية معلومات وصفية متوافرة غري سرية وذات (، وتبادل مجيع البيانات التعريفية 1-6املادة ) والزراعة

  (،2-13املنادة   (، واحلصنول علنى التكنولوجينا ونقلنها )    3-12ملنادة  ااملوارد الوراثينة النباتينة لألغذينة والزراعنة )    

  (.2-13املادة وبناء القدرات )

 

على مستوى آخر، تشري هذه املواد والتوجيهات املقدمة من اجلهاز الرئاسني يف العديند منن القنرارات وخنالل       -14

املعلومنات القائمنة النيت تصنونها املنظمنات املختلفنة،       تطوير النظم األساسية األخرى للمعاهدة إىل احلاجة إىل ربط نظنم  

 إلضافة القيمة إىل املواد املتاحة والنظام املتعدد األطراف والنظم األساسنية والنربام  األخنرى للمعاهندة ولتيسنري التعناون      

 وبناء القدرات على املستوى الدولي.
 

 عناصر الرؤية -ثالثًا 

 

بشنأن النظنام العناملي للمعلومنات بنأن يعكنمل النظنام العناملي للمعلومنات          أوص  إحدى نتائ  مشاورة اخلرباء  -15

( لتلبية احتياجات كل عنصر من العناصر 2الشكل العناصر الثالثة لتغري قيمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )

 إىل املعلومات. ويرد أدناه وصف للعناصر املقابلة للنظام العاملي للمعلومات.
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 سلسلة قيمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت توضا مكونات العناصر الثالثة والروابط: 2الشكل 

يف ما بينها، أت مصادر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإضافة القيمة واستخدام املوارد الوراثية النباتية 

 .لألغذية والزراعة

 

 
 

يف املصنادر املتاحنة لننظم املعلومنات حنول املنواد        الوصول إىل املعلومات حوول ماوادر املوواد الوراثيوة    تيسري  -أواًل

، واألقار  الربية للم اصيل خار  موقعها الطبيعيالوراثية، والبيانات وجمموعات البيانات حول اجملموعات 

املتعدد األطراف. وختتلف مصادر املعلومات ، واملوارد يف املزارع واملصادر األخرى وعالقتها بالنظام داخل املوقع

من حي  طبيعتها وإمكانية الوصول إليها، وهي مشتتة ومملوكة أو حمتفظ بها من قبل مقدمي بيانات خمتلفني 

5و Eurisco وختدم أغراضًا خمتلفة )قوائم احلصر و
ARS-GRIN    6وقاعندة بياننات

Genesys   وبوابنة املنوارد ،

شورات العلمية وبوابات احملاصيل ذات الصلة، على سبيل املثال(.وتبني إحندى نتنائ    ، واملن7الوراثية النباتية

أنه كلما كان مصدر املعلومات أقر  إىل موليد املعلومات كلما حتسن  نوعينة هنذه املعلومنات.     األحباث األولية 

ع املعلومنات وتنوفري مندخل    لذا يتعني على النظام العاملي للمعلومات أن يوفر اخلدمات املركزية الرئيسية لتجمي

قابل للب   السريع الكتشاف وتيسري الوصول إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذينة والزراعنة، علنى أن ظنافظ     

 من مشروع برنام  العمل.  2و 1 اهلدفنيالنظام على المركزيته بشكل أساسي. ويرد هذا العنصر يف 

                                                           
5  http://www.ars-grin.gov/ 
6  http://www.genesys-pgr.org/ 
  PGR Secureبوابة تنوع املوارد الوراثية النباتية حلفظ األقار  الربية للم اصيل ومسات السالالت األصنلية واسنتخدامها هني نتنا  مشنروع      إن   7

 )ُسنّجل آخنر دخنول بتناريخ      :pgrdiversity.bioversityinternational.org/http//املمّول من االحتاد األوروبي، وهي متوفرة على العننوان التنالي:  

 .(2015 صوز/يوليو 9

http://pgrdiversity.bioversityinternational.org/
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وغريهنا منن    مثل توليد البيانات املتصلة باملظهر الوراثي والرتكيب الوراثي والبيئنة  تعزيز أنشطة إضافة القيمة -ثانيًا

البيانات ذات الصلة وتقدير القيمة احملتملة يف إطار السياسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وينبغي لنظنام  

ول املوارد الوراثية النباتية لألغذينة  املعلومات العاملي أن يكون قادرًا على تلقي مجيع أنواع املعلومات املتاحة ح

ويقتضي ذلك  والزراعة وختزينها ووضع عالمة مرجعية اها وإتاحتها للعموم، اا يف ذلك البيانات غري املؤصتة.

وضع معايري للبيانات وأدوات وحوافز لتزويد جمتمع النظام العناملي للمعلومنات بالبياننات، باإلضنافة إىل آلينة      

منن   9-6لقية للموارد الوراثية النباتية لألغذينة والزراعنة الوفناء بالتزاماتهنا اوجنب املنادة       تسما للجهات املت

االتفاق املوحد لنقل املواد بأن تتيا للنظام املتعدد األطراف، عرب النظنام العناملي للمعلومنات، مجينع املعلومنات      

ة، ناهيك عنن تقاسنم املعلومنات وسياسنات     غري السرية الناشئة عن األحباث والتطوير اجلارت على املواد املتلقا

اإلستخدام. وأشارت مشاورة اخلرباء بشأن النظام العاملي للمعلومات أيضُا إىل ضرورة أن يتضنمن النظنام العناملي    

للمعلومات روابط إىل البيانات اجلينومية املتاحة، اا يف ذلك بيانات التسلسل اجلينومي، باعتبار أنها تعزز إىل 

مة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعينة وحتّسنن صنون هنذه املنوارد واسنتخدامها. إىل ذلنك،        حّد بعيد قي

من استخرا  املعلومات اجلينومية لتطوير مؤشرات جزيئية ميكن استعمااها يف مرحلة الحقة لتتبنع وراثنة    بّد ال

خلصنائص املتصنلة بناملظهر النوراثي.     الصفات املرتبطة خالل دورة الرتبية وبالتنالي تبسنيط متطلبنات حتديند ا    

املنشنأة حنديثًا دورًا مهمنًا يف عمينع احلاجنات وحتديند حلنول         DivSeekهذا السياق، قد تلعب مبنادرة   ويف

جديدة بالتعاون مع األوساط العلمينة. وسنيتّم استكشناف سنبل تعزينز معنايري البياننات املفتوحنة وإقامنة تن زر           

8 فتوحة، مثل مبادرةمبادرات أخرى بشأن البيانات امل مع
GODAN   يف برنام  العمل األول. ويرد هذا العنصنر

 من مشروع برنام  العمل. 4و 3 اهلدفني يف

 

النظنام العناملي للمعلومنات     . علنى دعم االستخدامات الرئيسية للموارد الوراثية النباتيوة لغذييوة والزراعوة    -ثالثًا

تلبية األغراض املختلفة اليت يتّم الوصول إىل املوارد واسنتخدامها منن أجنل حتقيقهنا. وتنرتاوت االسنتخدامات       

، واإلدارة يف خنار  مواقعهنا الطبيعينة وداخلنها    املتعددة بني صون املوارد الوراثينة النباتينة لألغذينة والزراعنة     

قبل الرتبية والتدريب. ومن أجل أن يتمكن النظام العاملي للمعلومات من االستجابة املزارع، والرتبية ومرحلة ما 

حلاجات املستخدم، ال بّد له من ربط اخلدمات وتقدميها على طول سلسلة إضافة القيمنة علنى املنوارد الوراثينة     

وينات لتبنادل املعلومنات    النباتية لألغذية والزراعة. ويفرِتض تقييم احلاجات املتصنلة باملعلومنات وحتديند األول   

اللجوء إىل دراسات استقصائية تستهدف جمموعنات حمنددة منن املسنتخدمني. وانة حاجنة أيضنًا إىل وسنائل         

حبثية أخرى، مثل دراسات احلاالت، لطلب املعلومات ووجهات النظر واآلراء من املسنتخدمني وللسنمات اهنم    

ه. واستنادًا إىل املشنورة املقدمنة منن مشناورة اخلنرباء بشنأن       باملشاركة يف تصميم النظام العاملي للمعلومات وتنفيذ

 من مشروع برنام  العمل. 5 اهلدفالنظام العاملي للمعلومات، مّت مجع بعض هذه األنشطة حت  

 

                                                           
على دعم اجلهود العاملية إلتاحة البيانات املتصلة بالزراعنة والتغذينة،    (GODAN) تعمل املبادرة حول البيانات العاملية املفتوحة للزراعة والتغذية  8

 .www.godan.infoوسهلة الوصول إليها، وقابلة لالستخدام يف مجيع أ اء العامل. ملزيد من املعلومات، ُأنظر 

http://www.godan.info/
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من املعاهدة على واجب التعاون مع آلية تنسيق املعلومات يف اتفاقينة التننوع البيولنوجي، وقند      17تنص املادة  -16

قام  األمانة خالل فرتة السنتني احلالية باستكشاف الروابط مع بوابة آلية تنسيق املعلومات حول احلصول على املنوارد  

. وقند مّت  9اغويا لل صول على املنوارد وتقاسنم منافعهنا   وتقاسم منافعها اليت تشكل أداة أساسية لتيسري تنفيذ بروتوكول ن

من جانب املستخدمني يف فرتة السننتني املقبلنة. و نوز     االعتمادحتديد بعض املعلومات املفيدة اليت ستفرتض املزيد من 

خمتنارة منن    أيضًا إنشاء بعض الروابط احملتملة بني املعلومات املقدمة من قبل األطراف يف بروتوكول ناغويا وجمموعنات 

املعلومات اليت ُيتوقع أن تقدمها األطراف املتعاقدة يف املعاهدة اوجب آلية رفنع التقنارير اإللكرتونينة )قيند التطنوير( يف      

جمال االمتثال. كما أوص  مشاورة اخلرباء بشأن النظام العناملي للمعلومنات بنأن يتفاعنل النظامنان بشنكل وثينق حنول         

 مننن مشننروع 6و 3و 1 األهوودافة القنندرات ونشننر املعلومننات. ويننرد هننذا التعنناون يف  األنشننطة املتداخلننة، شننأن تنمينن

 برنام  العمل.

 

مسألة تنمية القدرات، السيما منن خنالل أنشنطة التندريب      6 اهلدفيف مشروع الرؤية وبرنام  العمل، يعاجل  -17

مني منن األطنراف املتعاقندة علنى     بالشراكة مع جمموعة من املنظمات والشنبكات. ويتمثنل ااهندف يف مسناعدة املسنتخد     

االطيالع على خدمات املعلومات وأدواتها املتاحة داخل اجملتمع املعين باملعاهدة وخارجه. وتشنمل األنشنطة املنذكورة يف    

توفري املعلومات والتدريب واألدوات باإلشرتاك مع املراكنز   2باإلضافة إىل األنشطة األخرى ضمن ااهدف  6إطار ااهدف 

لجماعة اإلستشارية للب وث الزراعية الدولية، واتفاقية التنوع البيولنوجي، ومنظمنة األغذينة والزراعنة، وعندد      التابعة ل

خمتار من الشبكات واألطراف املتعاقدة من خالل ورش العمل، واملواد التدريبية، وتنظنيم فعالينات متخصصنة. ويف هنذا     

لوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وخصوصنًا املنو فني العناملني يف    السياق، سبق للمجتمع املعين باملعاهدة بشأن املوارد ا

منن   2013الربام  القطرية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعنة يف الندول النامينة أن اسنتفادوا مننذ العنام       

م  تعزيز القندرات القطرينة يف   أدوات الت ليل وأنشطة التدريب. وقد جرى تطوير األدوات وتوفري التدريب اوجب برنا

 . وهني 2014. كما جرى اختبنار األدوات يف أقناليم أخنرى يف العنام     10جمال املوارد الوراثية النباتية يف أمريكا الالتينية

حتمل إمكانيات هائلة لإلدما  داخل النظام العاملي للمعلومات كجزء من الرزم املخصصة إىل جانب أدوات الت لينل منن   

 أجل النهوض بنوعية املعلومات وعمليات صنع القرارات.

 

 أنشطة التنفيي األولية واخلدمات األساسية -رابعًا 
 

، إىل العالقة وأوجنه التن زر الوثيقنة بنني النظنام      أعاله 1كل ، كما هو وارد يف الش17تشري بعض أحكام املادة  -18

العاملي للمعلومات والنظام املتعندد األطنراف. وأوصن  مشناورة اخلنرباء بشنأن النظنام العناملي للمعلومنات بإنشناء مرفنق            

فن  األماننة خنالل    لإلخطار احملّسن لتوثيق املادة الوراثية يف نطاق النظام املتعدد األطراف. بناًء علنى هنذا الطلنب، عك   

 أ( تطننوير مرفننق جدينند لإلخطننارات اخلاصننة بتضننمني املننواد واكتشننافها؛  ) علننى العمننل يف اعنناهني: 2015العننام 

                                                           
 (2015صوز /يوليو 9)ُسّجل آخر دخول بتاريخ  /https://absch.cbd.intمتوفر على املوقع   9

 جمموعننننة األدوات والوثننننائق الننننيت ُوضننننع  يف إطننننار هننننذا الربنننننام  علننننى العنننننوان التننننالي:          ميكننننن اإلطننننالع علننننى    10

http://www.planttreaty.org/capfitogen  (2015صوز /يوليو 9)ُسّجل آخر دخول بتاريخ  

https://absch.cbd.int/
http://www.planttreaty.org/capfitogen
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 ( تطوير معّرفات فريدة دائمة متصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وتنربز أهمينة احلاجنة إىل املعّرفنات     )

التعّرف بشكل دائم وال لبمل فيه إىل عينات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يتّم الفريدة الدائمة يف إمكانية 

تباداها ليمل فقط يف سياق املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونظامها املتعدد األطراف ولكن 

م، يصبا باإلمكان تتبع عّينة ما بسهولة وبشكل دائم ال ظتمل اللبمل، خارجه أيضًا. فما إن يتّم إسناد معّرف فريد دائ

 .11حتى بني املنظمات

 

تتمثل إحدى اخلطوات األولية  و تنفيذ النظام العاملي للمعلومات حبسب ما حددتها مشاورة اخلنرباء بشنأن    -19

النظام العاملي للمعلومات يف تطوير اسرتاتيجية سليمة للمعّرفنات الفريندة اجلائمنة واعتمادهنا منن أجنل حتديند صن يا         

 املعلومات ذات الصلة. للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتيسري نقل 

 

على سبيل متابعة أعمال مشاورة اخلرباء بشأن النظام العاملي للمعلومات، قام  األمانة بإنشناء فرينق عمنل يف     -20

. كما أوصن   12أوصى باعتماد معرفات الكيانات الرقمية كاسرتاتيجية املعّرفات الفريدة الدائمة للنظام 2015 /آذارمارس

لنظام العاملي للمعلومات األماننة باختناذ الرتتيبنات الالزمنة لتيسنري تسنجيل معرفنات الكياننات         مشاورة اخلرباء بشأن ا

الرقمية جمانًا جملتمع املوارد الوراثية النباتينة لألغذينة والزراعنة وملواصنلة حتسنني جمناالت البياننات الوصنفية النيت          

 .13ُتستخدم خالل التسجيل

 

فيما  رت إعداد هنذه الوثيقنة، تقنوم األماننة بإعنداد استقصناء شنامل، موجنه بشنكل أساسني إىل املنرّبني،             -21

على البيانات، وأخصائيي علم الوراثة، وخرباء املعلوماتية احليوية، بهدف الت قق منن جمموعنة الواصنفات     واألوصياء

ارد الوراثية النباتية لألغذينة والزراعنة باالسنتناد إىل املعينار     الالزمة حبّدها األدنى إلسناد معّرفات كيانات رقمية إىل املو

الدولي العريق املعروف بنواصفات البيانات األساسية للم اصيل املتعددة ملنظمة األغذية والزراعة/ املنظمة الدولية للتننوع  

ضنمن مشنروع تعناوني حنول      (. وسيجرت اختبار نتائ  االستقصاء مباشرًة مع املرّبني منFAO/Bioversityالبيولوجي )

. وسُتعرض نتنائ  هنذه املشناورات خنالل حندث جنان        14األرز ممّول من صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدولية

 سُينظم بالتزامن مع الدورة احلالية للجهاز الرئاسي.

 

                                                           
11  http://www.planttreaty.org/doi 
نظنام العناملي   إن التقرير املوجز جملموعة العمل حول املعّرفات الفريدة والعاملينة الدائمنة للمنوارد الوراثينة النباتينة لألغذينة والزراعنة يف سنياق ال          12

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/PUIDs-متوفر على شبكة اإلنرتن  على العنوان التنالي   17للمعلومات املنصوص عليه يف املادة 

taskforce_en.pdf-PGRFA  (.2015صوز /يوليو 9)ُسّجل آخر دخول بتاريخ 
 http://www.planttreaty.org/doiداخل النظام العاملي للمعلومات،   (DOI)استخدام معرفات الكيانات الرقمية  13
ِبناء متعدد البلدان ملنصة عريبية لتطوير وختصيص معرفات فريدة من نوعها على مستوى العامل للمادة الوراثية لألرز تنربط   رت تنفيذ مشروع   14

من قبنل املركنز اإلندونيسني للب نوث والتنمينة يف جمنال        DivSeek  ِ(PR-29)  ومستودع املتعدد األطرافاخلاصة بالنظام  البنية الت تية للمعلومات

 اشاركة املعهد الدولي لب وث األرز.  (ICABIOGRAD-IAARD)التكنولوجيا احليوية الزراعية واملوارد الوراثية 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/PUIDs-PGRFA-taskforce_en.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/PUIDs-PGRFA-taskforce_en.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/PUIDs-PGRFA-taskforce_en.pdf
http://www.planttreaty.org/doi
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يم مرفنق جديند لإلخطنار    وسيكون كل من العمل املفاهيمي والعملي على معرفات الكيانات الرقمية مهمنًا لتصنم   -22

واإلكتشاف. ويستند املرفق اجلديد إىل حاجات اإلخطار القائمة حاليًا اليت سبق للمكتنب أن وافنق عليهنا، انا يف ذلنك      

. كما أنه يوّحد مناذ  إدخال البيانات ويشنمل الوثنائق اخلاصنة بالبياننات بالبياننات      على مستوى الدخولاملواد وصف 

ات اإلخطار عرب نشر املواد يف نظام طرف ثالن . وسنيتّم اختبنار املرفنق اجلديند يف الفصنل       الوصفية يف حال جرت عملي

لتيسري الوصول إىل املواد واملعلومات اليت توليدها املشاريع املمولنة منن دورة املشناريع الثانينة لصنندوق       2015األخري من 

 .تقاسم املنافع. وهو سيكون أيضًا موصواًل بالنظم اخلارجية القائمة

 

كذلك تعاون  األمانة مع شركاء وجمموعة من اخلرباء من أجل مواصلة النهنوض ارفنق اإلخطنار واإلكتشناف      -23

بهدف تعزيز الوصول إىل املعلومات واملواد املتاحنة يف النظنام املتعندد األطنراف، انا يشنمل النروابط منع قنوائم احلصنر           

املرفق اجلديد مدرجًا بالكامل ضمن النظام العاملي للمعلومات وسنيوفر املعلومنات حنول     . وسيكون15والبوابات اإللكرتونية

 املواد الناعة عن املشاريع اليت يدعمها صندوق تقاسم املنافع.

 

 احلوافز واملزيد من األحباث -خامسًا 

 

قد يكون للموارد )املعلومات واملعارف والبيانات العلمية على سبيل املثال( اليت ترفد النظام العناملي للمعلومنات    -24

أوجه استخدام وخصائص خمتلفة حبسب اجلماعات والسياقات. وُت دَّد اجلماعنات النيت ُيتوقنع أن تتبنادل البياننات      

والبناحثني واملنزارعني     يف جمنال الرتبينة  ومرحلنة منا قبنل الرتبينة      والعناملني مثل مزّودت املادة الوراثية وعلماء النبات 

وغريهم، من منطلق روابطها، على أساس املصل ة أو اخلربة. ومن أجل أن يتمكن النظام العاملي للمعلومات منن حتقينق   

ملعنارف  أهدافه،  ب إنشاء شبكة عاملية ممأسسة عمع بني كنل هنذه اجلماعنات منن أجنل اسنت داث املعلومنات وا       

 والبيانننات وتقامسهننا علننى أسننمل السياسننات املتينننة )مننثاًل تقاسننم البيانننات واسننتخدامها(، وإدارتهننا بكفنناءة وقنندرة  

 على االستجابة.

 

، عنددًا منن األنشنطة الرامينة إىل توليند اقرتاحنات مسنتندة إىل        4 اهلودف يورد مشروع برنام  العمل، ضنمن   -25

األحباث من أجل حوكمة شبكة النظام العاملي للمعلومات وإدارتها. وقد يتبندل سنياق السياسنات واإلدارة وفقنًا للنتنائ       

منن األحبناث    داتالنه  القائم على أسناس الوحن  املختلفة اليت يتوخى النظام حتقيقها. وسيستفيد التعميم العملي اهذا 

التطبيقية استنادًا إىل األطر النظرية الرئيسية املتاحة، ما يتيا حتلينل مصناخم خمتلنف اجلهنات الفاعلنة والسنبل النيت        

   حتقق من خالاها املشاركة والتفاعل يف ما بني هذه اجلهات النتائ  املنشودة.

                                                           
 .عمل العامليةآلية رصد خطة ال أيضًا مع املعلومات اليت سُتبلَّغ على املستوى الوطين من خالل  15
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اء اللجنة االستشارية العلمية املعنية بالنظام العاملي وأوص  مشاورة اخلرباء بشأن النظام العاملي للمعلومات بإنش -26

للمعلومات، وفيما تبقى التعليمات العامة بشأن إنشاء النظام العاملي للمعلومات وتعزيزه من صنالحية اجلهناز الرئاسني،    

د اعُتمندت  ستقوم اللجنة اساعدة األمانة علنى حنّل املسنائل الفنينة النيت قند تنشنأ عنن التطنوير املسنتمر للنظنام. وقن            

اختصاصاته، وهي مشابهة يف بعض جوانبها الختصاصات اللجنة اإلستشارية آللية تنسيق املعلومات املتعلقنة باحلصنول   

على املوارد وتقاسم منافعها التابعة لربوتوكول ناغويا، من قبل مشناورة اخلنرباء بشنأن النظنام العناملي للمعلومنات وهني        

 .16للمرفق 3املل ق واردة يف 

 

عند النظر يف مشروع برنام  العمل واختصاصات اللجنة االستشارية العلمية املعنية بالنظنام العناملي للمعلومنات     -27

، يكون اجلهاز الرئاسي مدعوًا أيضًا إىل النظر يف احلاجنة  17اليت وضعتها مشاورة اخلرباء بشأن النظام العاملي للمعلومات

ري األدوات واخلدمات املقدمة على تطبيق هدف املعاهدة الدولينة. ومل ُتسند    إىل تصميم آلية رصد وتقييم لت ليل كيفية تأث

 مشاورة اخلرباء بشأن النظام العاملي للمعلومات أت مشورة حول هذا املوضوع.

 

ستغطي األنشطة الواردة يف برنام  العمل األول ثالث فرتات من سنتني وُيتوَقع أن ُتموَّل من خنالل مسناهمات    -28

وازنة، وبالتالي ال يرتتنب عنن ذلنك أت كلفنة مباشنرة بالنسنبة إىل األطنراف املتعاقندة  نب أن ُتل نظ يف           من خار  امل

امليزانية اإلدارية األساسية. ويتبع تنفيذ الربنام  نهجًا متعدد املراحل مع جمموعة من األنشطة النموذجينة النيت سنيتّم    

لنظام العاملي للمعلومات التابع للجنة االستشارية العلمينة ومندى   إطالقها خالل فرتة السنتني األوليني. وستؤخذ مشورة ا

توفير موارد يف احلسبان لت ديد األولويات. وقد أطلق  األمانة النقاشات مع املا ني احملتملني ويبدو أن انة اهتمنام يف   

 دعم العديد من املكونات واألنشطة اوجب برنام  العمل األول.

 

 امللتمسة التوجيهات -سادسًا 

 

 إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل: -29

 

هذه الوثيقة واعتماده، إىل جانب الرؤية وبرننام  العمنل واختصاصنات اللجننة      مرفقالوارد يف  استعراض مشروع القرار

 .17االسشارية العلمية املعنية بالنظام العاملي للمعلومات املنصوص عليها يف املادة 

 

                                                           
 .2، الفقرة I/ 2 ، يف القرار(COP-MOP 1)االجتماع األول ملؤصر األطراف العامل كاجتماع لألطراف بروتوكول ناغويا )  16
 .مت إدخال تعديالت طفيفة من قبل األمانة عقب املشورة الواردة يف التقرير  17
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 مرفق

 

 2015/**مشروع القرار

 

 قرار بشأن رؤية النظام العاملي للمعلومات وبرنامج عمله

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

 ،10/2013قراراته السابقة بشأن النظام العاملي للمعلومات والسيما القرار  إذ يستيكر

 

بضرورة تيسري توثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتاحة يف النظام املتعدد األطراف واملعلومنات ذات   إذ يقّر

 الصلة ونشرها لتيسري األحباث وتربية النبات والتدريب،

 

لمعلومنات واحلكومنة   احلكومة األملانية علنى الندعم املنالي املقنّدم إىل مشناورة اخلنرباء بشنأن النظنام العناملي ل          إذ يشكر

 ،2015-2014اإلسبانية على دعمهما ألدوات حتليل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خالل فرتة السنتني 

 

 تباعًا؛ 2و 1الواردين يف املل قني برنام  العمل و الرؤية يعتمد - 1

 

منع   17إنشاء اللجنة االستشارية العلمية املعنينة بالنظنام العناملي للمعلومنات املنصنوص عليهنا يف املنادة         يقرر - 2

. وتبعًا لتوفر املوارد املالية، ستجتمع اللجنة مرتني علنى األقنل خنالل فنرتة السننتني      3االختصاصات الواردة يف املل ق 

2016-2017. 

 

 م  العمل وتنفيذه استنادًا إىل توصيات اللجنة االستشارية العلمية؛مواصلة تطوير برنا نيإىل األم يطلب - 3

 

األطراف املتعاقدة، واحلكومات وأص ا  املصل ة اآلخرين إىل توفري املنوارد الضنرورية لتنفينذ جمموعنة      يدعو - 4

 من األنشطة النموذجية الواردة يف برنام  العمل.

 

 بهندف السنمات بالتن زر منع النظنام العناملي للمعلومنات،        DivSeekاألمنني إىل مواصنلة تيسنري مبنادرة      يدعو - 5

 مع احرتام كامل للواليات وهيكليات احلوكمة القائمة؛
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حاالت الت زر والرتابط مع نظنم وشنبكات املعلومنات القائمنة، ومنع عملينات النظنام املتعندد األطنراف           يشجع - 6

 وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ واملشاريع املمولة من صندوق تقاسم املنافع لتوثيق امل

 

تصميم آلية رصد وتقييم لنظام املعلومنات العناملي، اسنتنادًا إىل توصنيات اللجننة االستشنارية        األمنيإىل  يطلب - 7

 العلمية، وتقديم مسودة إىل الدورة املقبلة للجهاز الرئاسي،

 

 ىل الدورة املقبلة للجهاز الرئاسي.رفع تقرير حول املذكور أعاله إ األمنيإىل  يطلب - 8
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 1املل ق 

 

 رؤية بشأن النظام العاملي للمعلومات حول املوارد الوراثية النباتية لغذيية والزراعة

 

يدمج النظام العاملي للمعلومات للموارد الوراثية النباتية لغذييوة والزراعوة الونظم القائموة ويعززهوا، مون        

عامليوة إىل املعلوموات واملعوارف، لتعزيوز القودرة علوا صوون املووارد الوراثيوة النباتيوة           أجل استحداث نقطة دخول 

 لغذيية والزراعة وإدارتها واستخدامها.

 

ويشمل تطوير نظام عاملي للمعلومات يتسم بكل ما يف الكلمة من معنى بالفعالية على الن و املتوخى يف املعاهندة   

أهمها: تعزيز النظم القائمة، وحي  ال تزال هناك ثغرات، إنشاء نظم ومبادرات جديندة؛   ضمن مجلة أمورالدولية، من 

وتعزيز الرتابط بني النظم؛ وتوفري آليات شاملة لضمان الوصول مباشرًة إىل املعلومات واخلدمات املقدمة. وُيرتَجم ذلك من 

 خالل األهداف التالية:
 

دخول إىل املعلومات املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذينة   إنشاء منصة على شبكة اإلنرتن  مع نقاط -1

 والزراعة موجهة  و االستخدام؛

توفري حملة شاملة وتيسري الوصنول إىل مصنادر املنوارد الوراثينة النباتينة لألغذينة والزراعنة واملعلومنات          -2

 املتصلة بها؛

يسنريها عنرب تقنديم مبنادض واضن ة، ومعنايري فنينة        تعزيز قابلية التشغيل املشرتك بني النظم القائمة وت -3

 واألدوات املناسبة؛

تعزيز الشفافية حول حقوق املستخدمني وواجباتهم من حي  الوصول إىل املعلومات حول املوارد الوراثية  -4

 النباتية لألغذية والزراعة وتقامسها واستخدامها؛

صصات وتعزيزها من أجل زيادة املعارف حول املوارد توليد فرص التواصل والتعاون الدولي واملتعدد التخ -5

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإضافة القيمة عليها؛

توفري فرص تنمية القدرات لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملعلومات واملعنارف املتصنلة    -6

 بها.وإدارتها واستخدامها 
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 2امللحق 

 

 (2022-2016اخلاص بالنظام العاملي للمعلومات )برنامج العمل 

 

سيغطي برنام  العمل فرتة أولية مّدتها سّ  سنوات وسُينفَّذ من خالل نه  قائم على مراحل وممّول عرب مسناهمات منن   

 خار  امليزانية

 

النباتيوة لغذييوة   إنشاء مناة علا شبكة اإلنرتنت مع نقاط دخول إىل املعلومات املتالة بواملوارد الوراثيوة    -1

 والزراعة موجهة حنو االستخدام
 

 إنشاء البنية الفنية الالزمة لتطوير املنصة  (أ)

العمل مع منظمة األغذية والزراعة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع اها وغريهنا منن    ( )

 املنظمات للبناء على اخلربات املكتسبة يف جمال تطوير البوابات العاملية؛ 

حتديد سيناريوهات حاالت االستخدام للمجموعات املستهدفة ووضع آليات لل صنول علنى معلومنات     ( )

 ععة منهامر

وضع منوذ  عن البوابة العاملية من شأنه تلقي املعلومات املرععة منن املسنتخدمني حنول املنواد النيت       )هن(

 يغطيها االتفاق املوحد لنقل املواد.

 

توفري حملة شاملة وتيسري الوصوول إىل ماوادر املووارد الوراثيوة النباتيوة لغذييوة والزراعوة واملعلوموات          -2

 .املتالة بها
 

 إنشاء فهرس ملصادر املعلومات واملعارف وغريها من املواد؛ (أ)

تعزيز قدرة بنوك اجلينات واملزّودين اآلخرين على توثيق حيازاتهم وتأمني تسلسنلها وتيسنري الوصنول     ( )

 إىل املعلومات؛

السرية الناعنة  صكني متلقيي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من إتاحة مجيع املعلومات غري  ( )

عن أعمال األحباث والتطوير اليت  رونها على املواد املتلقاة، صاشيًا مع واجباتهم املنصنوص عليهنا   

 من االتفاق املوحد لنقل املواد. 9-6يف املادة 

السمات بالوصول السريع إىل املعلومات حول املنواد املتاحنة يف النظنام املتعندد األطنراف علنى مسنتوى         (د)

 العينات؛

تطوير املعايري الفنية الالزمة من أجل ضمان قابلية التشغيل املشرتك بني خمتلف نظم إدارة املعلومنات   ن(ه)

 حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
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 تعزيز قابلية التشغيل املشرتك بني النظم القائمة وتيسوريها عوت تقوديم مبوادض واضوحة، ومعوايري فنيوة        -3

 .واألدوات املناسبة

 

وضع معيار مشرتك للمعّرفات الفريدة الدائمة املطّبقة على املنوارد الوراثينة النباتينة لألغذينة والزراعنة       (أ)

 ؛للمواداملعّرفات الرقمية وآلية تشغيلية لتشجيع اعتماد هذه 

املزيد من مواد التدريب وتنمينة القندرات، انا يف ذلنك منواد النتعلم عنن ُبعند، بالتعناون منع            تطوير ) (

 منظمات أخرى ذات الصلة؛

وتطوير املزيد من املعنايري )للبياننات عنن     الوصفيةالتوصية باعتماد معايري مشرتكة للبيانات والبيانات  ) (

 املظهر الوراثي على سبيل املثال( استنادًا إىل اخلربات املكتسبة يف قطاعات أخرى؛  

إقامة صالت و يفية مع مبنادرات أخنرى ذات الصنلة العتمناد البياننات املفتوحنة واملعنايري املتصنلة          )د(

 باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 

تعزيز الشفافية حول حقوق املستخدمني وواجباتهم من حيث الوصول إىل املعلومات حول املووارد الوراثيوة    -4

 .النباتية لغذيية والزراعة وتقامسها واستخدامها

 

حتليل العوامل املؤسسية والتنظيمينة والسياسناتية والقانونينة للوصنول إىل املعلومنات املتصنلة بناملوارد         (أ)

 نباتية لألغذية والزراعة وتقامسها واستخدامها؛الوراثية ال

فهم قابلية تطبيق النماذ  املطّورة يف أجزاء أخرى من املعاهدة، كالنظام املتعدد األطراف لل صول على  ) (

 ؛DivSeekاملوارد وتقاسم منافعها، ومبادرات كمبادرة 

 

وتعزيزها من أجل زيادة املعوارف حوول املووارد    توليد فرص التواصل والتعاون الدولي واملتعدد التخااات  -5

 .الوراثية النباتية لغذيية والزراعة وإضافة القيمة عليها

 

حتديد واست داث أدوات وآليات وفرص التواصل والتعاون مع الشنركاء ومسنتخدمي النظنام )وسنائل      (أ)

 اإلعالم، قوائم العناوين الربيدية وغريها(؛

 ؛االعتمادإجراء استطالعات مركزة تشمل جمموعة واسعة من املستخدمني وأساليب  ) (

 تعزيز الروابط مع اجملتمعات املعنية لرتكيز األحباث على اجملموعات األساسية؛ ) (
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توفري فرص تنمية القدرات لاون املوارد الوراثية النباتية لغذيية والزراعة واملعلومات واملعوارف املتاولة    -6

 .بها وإدارتها واستخدامها

 

 عقد اجتماعات إقليمية ومؤصرات علمية متعلقة بالتكنولوجيات واملواضيع اجلديدة وتقديم الدعم اها؛ (أ)

 توفري الوصول إىل املواد املتعلقة بتنمية القدرات؛ ) (

 دعم تدريب العاملني يف جمال املعلوماتية احليوية بالتعاون مع الشركاء املعنيني؛ ) (

 (؛عمليات املواءمةتصميم اآلليات الرامية إىل تعزيز فرص التدريب عرب املؤسسات )تدريب املدّربني،  )د(

 توفري التدريب للمسؤولني املستقبليني عن إدارة البنوك اجلينية؛  )هن(
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 3امللحق 

 

 17إختااصات اللجنة االستشارية العلمية حول املادة 

 

 األهداف

 

يقدم اجلهاز الرئاسي املشورة حول تطوير النظام العاملي للمعلومات وتعزيزه، لتيسري تبادل املعلومنات، اسنتنادًا إىل نظنم    

 النباتية لألغذية والزراعة.املعلومات املوجودة، عن القضايا العلمية والفنية والبيئية املتصلة باملوارد الوراثية  

 

 اللجنة( بإسداء املشورة إىل األمني حول ما يلي:تقوم اللجنة االستشارية العلمية )
 

 التوصيات العامة بشأن تطوير ونشر النظام العاملي للمعلومات ومكّوناته كما اعتمده اجلهاز الرئاسي؛ -

 استكشاف جماالت عمل جديدة ذات أثر حمتمل على النظام؛ -

األمنني، باإلضنافة إىل مبنادرات وأنشنطة      اختيار األنشطة التجريبية للنظام العاملي للمعلومات، بناًء على طلب -

 أخرى لضمان استدامة عمل النظام العاملي للمعلومات، واستكمال حتدي  برنام  العمل.

 

 كما توفر اللجنة على وجه اخلصوص املشورة العلمية لألمني حول املسائل التالية:
 

بشنأن التعناون العلمني والفنين والبيئني حنول       فعالية النظام العاملي للمعلومات وكفاءته ك لية لتعزينز املشنورة    -1

 املسائل املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 

تبادل املعلومات املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذينة والزراعنة ونقنل اخلنربة املتنوفرة للعمنوم، والتعناون         -2

 الفين والعلمي؛
 

 لنظام العاملي للمعلومات وبرنام  عمله وفقًا لتوصيات اجلهاز الرئاسي؛املكونات العلمية والفنية ل -3
 

 التعاون مع مبادرات دولية وإقليمية أخرى ذات الصنلة تعمنل يف جمنال التعناون الفنين ونقنل التكنولوجينا،        -4

 غويا؛اا يف ذلك آلية تنسيق املعلومات بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها التابعة لربوتوكول نا
 

 سبل تيسري تنفيذ النظام العاملي للمعلومات على املستوى القطرت وإنشاء منصة ألص ا  املصل ة؛  -5
 

التعاون العلمي والفين والبيئي ومنافع مجيع أنشطة املعاهدة، اا يف ذلك النظام املتعندد األطنراف واحلصنول     -6

 ستدام للموارد.على املوارد وتقاسم منافعها وبرنام  العمل لالستخدام امل
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 تعقد اللجنة اجتماعني خالل فرتة السنتني، رهنًا بتوفر املوارد املالية.

 

 التشكيل

 

 ستتألف اللجنة من:
 

 خبريين علميني ك ّد أقصى من كل إقليم، يعّينهم نوا  رئيمل كل إقليم من األقاليم يف اجلهاز الرئاسي؛  -

 خننرباء علمننيني وفنننيني إضننافيني يعّيننتهم األمننني، مننع مراعنناة التننوازن علننى صننعيد اخلننربة الفنيننة       10 -

 لدى أص ا  املصل ة.

 

يتّم اختيار األعضاء على أساس خربتهم العلمية وفهمهم للنظام العاملي للمعلومات واملعاهدة الدولية، مع مراعناة احلاجنة   

املعلوماتية احليوية وعلم الوراثة اجلزيئي؛ والعلوم اليت تنتهي تسنميتها   إىل خربة متخصصة ومعمقة يف جماالت تشمل:

، والسننيما علننم اجلينننوم، وعلننم الفينننوم، وعلننم الربوتيوميننات؛ وإدارة البيانننات البيئيننة   omicsبلواحننق ِأومننيكملِ 

  الربية للم اصيل وبنوك اجلينات واجلغرافية املكانية حول املوارد الوراثية النباتية؛ واإلدارة العلمية والتصنيفية لألقار

ويف املزرعنة؛ والتعناون الفنين؛ وبنناء القندرات؛       خار  مواقعها الطبيعية وفيهنا وصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 ودم  النظم، وتبادل املعلومات وتقاسم البيانات؛ والشراكات مع منظمات ومؤسسات ومبادرات أخرى. 

 

 ملشاركني من بني اخلرباء.تنتخب اللجنة رؤساءها ا

 

تقوم أمانة املعاهدة الدولية بتيسري عمل اللجنة وتنسيقه، وبتنظيم االجتماعات وتقديم اخلدمات اها. كنذلك تقنوم برفنع    

 التقارير إىل اجلهاز الرئاسي.

 


