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 من جدول األعمال المؤقت 10البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019 تشرين الثاني/نوفمبر 16-11روما، 

 تقرير عن تنفيذ نظام المعلومات العالمي
 

 موجز
 
               خالل فرتة الســـــنتني                       نظام املعلومات العاملي      بشـــــأن                             علومات عن تنفيذ برنامج العمل   امل      أحدث                 تقدم هذه الوثيقة  

                 ، وأنشـــــــطة التدريب                     نظام املعلومات العاملي                         الكيانات الرقمية، وبوابة   ُ   ِّ   ُمعرِّفات                  يف ذلك وضـــــــع واعتماد       ، مبا    2019 -    2018
         التعاون.  و          الشراكات    تني           املوارد، ومت    حشد           والوطين، و                  املستويني اإلقليمي    على 

 المطلوبةالتوجيهات 
 
             ملواصــــــــلة تنفيذ    ا  ً ســــــــبً                                           هبذا التقرير املرحلي وتقدمي أي توجيه يراه منا   ا                                ً اجلهاز الرئاســــــــي مدعو إىل اإلحاطة علمً    إن  

  .     املرفق   يف    يرد      ممكن           عناصر قرار          باالعتبار                            واألنشطة ذات الصلة، مع األخذ                      نظام املعلومات العاملي       بشأن             برنامج العمل 
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ّ  ً أو ال    ةمقدم - 
 
                                برنامج العمل بشـــــأن نظام املعلومات             ع هبا يف إطار    ضـــــطال  اال        اليت جرى                                  تلخص هذه الوثيقة األنشـــــطة الرئيســـــية   - 1

  .              للجهاز الرئاسي                                  (برنامج العمل) منذ الدورة السابعة         العاملي
 
  .                   من املعاهدة الدولية    17            مبوجب املادة                                   الوراثية النباتية لألغذية والزراعة           عن املوارد                      نظام املعلومات العاملي     أنشـــئ   و   - 2

                          كما أنشـــــأ اللجنة االســـــتشـــــارية      .    2022 -    2016                                           يف دورته الســـــادســـــة الرؤية وبرنامج العمل للفرتة                اجلهاز الرئاســـــي       واعتمد 
 1                                                  (اللجنة)، اليت جرى حتديث اختصاصاهتا يف الدورة السابعة.    17                      العلمية املعنية باملادة 

 
                       تنص الرؤية على ما يلي:  و   - 3
 

                                              لألغــذيــة والزراعــة النظم القــائمــة ويعززهــا، من أجــل                                                       يــدمج نظــام املعلومــات العــاملي عن املوارد الوراثيــة النبــاتيــة 
                                                                                                   اســـــــتحداث نقطة دخول عاملية إىل املعلومات واملعارف، لتعزيز القدرة على صـــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

                             والزراعة وإدارهتا واستخدامها.
 

                     ة على النحو املتوخى يف                                     يتســــــــــــــم بكل ما يف الكلمة من معىن بالفعالي                     نظام املعلومات العاملي             ويشــــــــــــــمل تطوير 
                                                                                              املعاهدة الدولية، من ضــــــــــــمن مجلة أمور أمهها: تعزيز النظم القائمة، وحيث ال تزال هناك ثغرات، إنشــــــــــــاء نظم 
                                                                            ً              ومبادرات جديدة؛ وتعزيز الرتابط بني النظم؛ وتوفري آليات شــــــــــاملة لضــــــــــمان الوصــــــــــول مباشــــــــــرًة إىل املعلومات 

  .              واخلدمات املقدمة
 
                  العناوين التالية:         تنضوي حتت          عة أهداف               ربنامج العمل سب ل  و   - 4
 

       نرتنت                منصة على شبكة اإل   -   1     اهلدف 
   هبا        املتصلة          واملعلومات                                           املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       مصادر           الوصول إىل   -   2     اهلدف 
                        واملعايري واألدوات العلمية       البيين               قابلية التشغيل    -   3     اهلدف 
          املستخدمني            والتزامات     حقوق      بشأن          الشفافية    -   4     اهلدف 
                         والتعاون املتعدد التخصصات         التواصل   -   5     اهلدف 
                               تنمية القدرات ونقل التكنولوجيا   -   6     اهلدف 
              لرصد والتقييم ل           مشروع آلية    -   7     اهلدف 

 
              نظام املعلومات        عمليات     حول             وقدمت مشـــورة       2019 -    2018                                       اجتمعت اللجنة مرة واحدة خالل فرتة الســـنتني   و   - 5

                                      يف دورته الســــــابعة. وميكن االطالع على تقرير               اجلهاز الرئاســــــي       طلبها      اليت               باخلطة الرئيســــــية       يتعلق     ما  يف      خاصــــــة     ، و       العاملي
 2 .    ومات   معل               االجتماع كوثيقة 

 
                                        

                         mv103e.pdf          - http://www.fao.org/3/a           املتاح على      2017 / 5       القرار   و   bl140a.pdf-http://www.fao.org/3/a           املتاح على      2015 / 3            أنظر القرار     1
  .     Inf.1             - IT/GB/8/19/10            نظر الوثيقة    ، أ                              تقرير اللجنة االستشارية العلمية           بالنسبة إىل     2

http://www.fao.org/3/a-mv103e.pdf
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     نظام                          والوضــــــــــــــع احلايل لتطوير بوابة   ،                 الكيانات الرقمية  ُ   ِّ   ُمعرِّفات                 علومات عن اعتماد   امل      أحدث                 يقدم هذا التقرير   و   - 6
         العاملني                  االتصــــــــال الوطنية و        وجهات                  هبا مع بنوك اجلينات                اليت جرى االضــــــــطالع                     ، واألنشــــــــطة التدريبية                املعلومات العاملي

                                تعاون جديدة. وتقدم الوثيقة أيضـــا         ترتيبات                إقامة شــــراكات و   و         القائمة          الشــــراكات    تني           املوارد، ومت      وحشــــد          النباتات،        تربية  يف 
 DivSeek       3 .                            معلومات عن العالقة مع مبادرة 

 
  .             اجلهاز الرئاسي         ينظر فيه  ل      لقرار      ممكنة       عناصر        املرفق      يتضمن   و   - 7
 

 برنامج العمل بشأن نظام المعلومات العالميمعلومات محدثة عن عمليات  -ا    ً ثاني  
 

 الكيانات الرقمية ُ   ِّ   م عر فاترويج تتسجيل و  فيالمحرز التقدم  -ألف
 
                                لموارد الوراثية النباتية لألغذية          والدقيق ل       الدائم       تحديد   ال             املســـــــــــــتخدمني على                  الكيانات الرقمية   ُ   ِّ   ُمعرِّفات      تســـــــــــــاعد   - 8

  ُ   ِّ   ُمعرِّفات               كما أن اســـــــــــتخدام    ،                                      املوارد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف    تلك                                    والزراعة وإطالع املســـــــــــتخدمني احملتملني على 
     نظام         كي يضـــيف    ،                املادة الوراثية                             عليها أثناء البحث والتطوير يف            يتم احلصـــول                        ييســـر تبادل املعلومات اليت                  الكيانات الرقمية 

  ُ   ِّ   ُمعرِّفات                                      زيادة اســــــــــــــتخدامها. وعلى هذا النحو، تســــــــــــــهم   ج   ّ روّ  ي                             إىل جمموعات البيانات املوجودة و    ة          العاملي قيم         املعلومات 
                 من برنامج العمل.   3 و   2                          مسامهة مباشرة يف حتقيق اهلدفني                  الكيانات الرقمية 

 
   ا                         الكيانات الرقمية باعتباره  ُ   ِّ   ُمعرِّفات                   تكثيف جهود اســتخدام      األمني     من                يف دورته الســابعة               اجلهاز الرئاســي     طلب   و   - 9

     نظــام           مؤشــــــــــــــرات من   ّ   يوفّر     ذلــك                                 يربط بني نظم املعلومــات القــائمــة، وبــ                      نظــام املعلومــات العــاملي   من        األمهيــة      حموري   ا   ً جزءً 
  .    أخرى      نظم  يف    ودة     املوج                                         املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة          املتعلقة ب        ملعلومات     إىل ا                املعلومات العاملي 

 
     نظام        يف إطار                  الكيانات الرقمية   ُ   ِّ   ُمعرِّفات      لرتويج                                                   خالل فرتة ما بني الدورتني، اتصلت األمانة بأصحاب املصلحة   و   -  10

  ُ   ِّ   ُمعرِّفات     ســـجيل  ت                                                      وارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة من البلدان التالية  مب          من حيتفظون                  ونتيجة لذلك، بدأ    .               املعلومات العاملي
   4 .            كيانات رقمية

 
        بوروندي      بوتان       بلجيكا        بنغالديش
          كوستاريكا         كولومبيا     الصني        كمبوديا

     اهلند     غانا       ثيوبيا إ           كوت ديفوار
      كينيا      األردن        إيطاليا  ا        إندونيسي

       ميامنار        ماليزيا      لبنان                             مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
        الربتغال        باكستان       نيجرييا       املكسيك

                                        
    .       DivSeek                 الطالع على مبادرة ل       Inf.2             - IT/GB/8/19/10         الوثيقة      أنظر    3
  .    2019             يونيو/حزيران    1    من   ا   ً بدءً     4
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              اململكة املتحدة      تركيا     تونس         سري النكا
          زامبيا

 
            وارد وراثية  مب     فظون        ا ممن حيت   غريه   من         جينات و      بنوك                             طلبات للحصــــــــــــول على معلومات من    ا          ً ى األمني أيضــــــــــــً    ّ تلقّ   و   -  11

  . ا     ونظمه   ا         يف سري عمله    ية     عيار   امل                 الكيانات الرقمية   ُ   ِّ   ُمعرِّفات       بتطبيق    ة   هتم  امل       تعاقدة   امل        طراف غري   األ   يف                       نباتية لألغذية والزراعة 
 

ّ  ُحّدد   قد                        نباتية لألغذية والزراعة   ال       وراثية   ال     وارد   امل   من      834     252         ما جمموعه     كان    ،      2019       حزيران       يونيو/   1   يف  و   - 2 1    تُ 
              نظام املعلومات           على بوابة              كيانات رقمية     ُ   ِّ   ُمعرِّفات      تســــــــجيل    عرب                                       مبجموعات البيانات ذات الصــــــــلة يف نظم أخرى   ُ    ورُبطت 

ُ     للمحاصيل اليت ُسجلت        املئوية                                           . ويوضح الرسم البياين الدائري أدناه النسبة       العاملي   .            كيانات رقمية    ُ   ِّ   ُمعرِّفات   هلا              
 

 
 

      ربنامج  ل              جنة التوجيهية                                   ّ ، حضرت األمانة االجتماع اخلامس عشر للّ                 الكيانات الرقمية  ُ   ِّ   ُمعرِّفات     ويج         يتعلق برت       يف ما  و   - 3 1
    بدء                         ورحبت اللجنة التوجيهية ب  .                 الكيانات الرقمية  ُ   ِّ   ُمعرِّفات   عن    ا         ً وقدمت عرضًـــ                                               التعاون األورويب بشـــأن املوارد الوراثية النباتية

                        ملوارد الوراثية النباتية  ا     حديد  ت ل    ها        باســـــتخدام       األورويب   ن        التعاو        برنامج             وأوصـــــت أعضـــــاء                  الكيانات الرقمية   ُ   ِّ   ُمعرِّفات         اســـــتخدام
            بإرســـــال بيان       نرتنت  اإل                 األورويب للبحث على          للكتالوج                          كما نصـــــحت الفريق االســـــتشـــــاري      . ا    دائم   ا    ً حتديدً                  لألغذية والزراعة

               للمواد املضــــــــافة              كيانات رقمية     ُ   ِّ   ُمعرِّفات     تعيني     على         األورويب               ربنامج التعاون ل                        التنســــــــيق الوطنية التابعة      جهات       كافة   ع     ّ يشــــــــجّ 

22% القمح

18% األرز

%6الشعير 

%4الحمص5%الفاصوليا 
%4الذرة الرفيعة 

%4الذرة الصفراء 

%3الدخن

%3لوبياال

%2بيِقَيةال

%29موارد أخرى 
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ّ   اليت متّكن         الفنية       تطورات   ال      بشـــــــــأن              تعاونت األمانة      كذلك     5                       اجلينات اليت يبلغون عنها.     بنوك     إىل         لكتالوج  ا     وربط       تســـــــــجيل   ال     
  .               املعلومات العاملي     نظام  ب      نرتنت                   األورويب للبحث على اإل

 
         الوراثية      وارد   امل                  دة ومســـــــــــــتقرة لتحديد         ّ آلية موحّ                   الكيانات الرقمية  ُ   ِّ   ُمعرِّفات       من خالل                       نظام املعلومات العاملي  ر    ّ يوفّ   و   -  14

       نباتية      وارد        تفظون مب    من حي                 بني الدورتني، واصل     ما           وخالل الفرتة                        النظام املتعدد األطراف.  يف                        لألغذية والزراعة املتاحة          النباتية 
      مواد                                                                    من القطــاعني العــام واخلــاص إرســـــــــــــــال رســـــــــــــــائــل إىل األمني خيطرون فيهــا بتوفر جمموعــات                        وراثيــة لألغــذيــة والزراعــة 

     آلية                      نظام املعلومات العاملي                                   . وبالتوازي مع هذه التطورات، أصــــــــــــــبح      معينة       جمموعة    ضــــــــــــــمن                          أو جمموعات فرعية من املواد 
                 لألغذية والزراعة                       وارد الوراثية النباتية   امل     حتديد     من   ن        ّ ، اليت متكّ                 الكيانات الرقمية    اتُ   ِّ ُمعرِّف                  لة من خالل اســـتخدام   ّ فضّـــ   امل     خطار   اإل

  .                    واصفات بيانات أساسية       بواسطة                    االستعالم عن احليازات     تيح   وي           قابل للبحث     نسق     ، يف   ام             الدخول يف النظ          على مستوى 
 

         معلومـــات                        يف النظـــام املتعـــدد األطراف      توفر                       نظـــام املعلومـــات العـــاملي      بوابـــة       كـــانـــت   ،      2019       حزيران       يونيو/   1  يف   و   -  15
  .     نوعة  مت        بيانات          مســتودعات  ىل  إ               وروابط ومؤشــرات          ذات عالقة                        تاحة، مبا يف ذلك معلومات   امل         اإلضــافات   من      772     196   عن 
  .      العاملي              نظام املعلومات               غ عنها من خالل     ّ املبلّ                  لألغذية والزراعة                       وارد الوراثية النباتية   امل       من مجيع        املائة  يف     92     ذلك   ل   ّ وميثّ 
 

           الوراثية   ة د ا  لم ل                 الكيانات الرقمية   ُ   ِّ   ُمعرِّفات           تيســـــــري تســـــــجيل       خدمني             الحتياجات املســـــــت         ً اســـــــتجابةً    ،           بدأت األمانة  و   -  16
          موقع صـــــــــاحب     على      وضـــــــــعه     ميكن                           تتألف من تطبيق برجمي بســـــــــيط                                           يف النظام املتعدد األطراف من خالل جمموعة أدوات

             تحديث واصـــــفات  ب             يف مرحلة الحقة        القيام        ى األمر     اقتضـــــ     وإذا                  لألغذية والزراعة،                        وارد الوراثية النباتية   امل              املصـــــلحة لتســـــجيل 
    نة.    ّ املعيّ                  الكيانات الرقمية     ِّ   عرِّفات         ُ املرتبطة مبُ          البيانات 

 
  6                                      صـــندوق تقاســـم املنافع يركز على مواد األرز. ل                       يف البداية يف إطار مشـــروع         قد وضـــعت              جمموعة األدوات      كانت   و   -  17

                                                            األدوات يف إندونيســــــــــيا وبوتان وزامبيا والفلبني وماليزيا واهلند،                  نســــــــــخة أوىل من جمموعة ُ     ُنشــــــــــرت                  وخالل فرتة الســــــــــنتني، 
           اليت تلقـاهـا         الواردة            التعقيبـات                      ُ      من برنـامج العمـل). وقـد أُدرجـت    6                                           مـا يشــــــــــــــكـل أداة عمليـة لتنميـة القـدرات (أي اهلـدف 

ُ     لقـة عمـل تـدريبيـة ُعقـدت    ب ح ا  عقـ    ويف أ  .     2019                              يف نســــــــــــــخـة جـديـدة صــــــــــــــدرت يف أوائـل عـام         األولون          املســــــــــــــتخـدمون                   
                                                           جمموعة األدوات اجلديدة يف إندونيســيا وباكســتان وبنغالديش وبوروندي ُ     ُنشــرت   ،     2019     أيار    /                        يف إندونيســيا يف أوائل مايو

                                                                                                 ومجهورية الو الدميقراطية الشــــــعبية وســــــري النكا وكمبوديا وميامنار. وأشــــــارت املؤســــــســــــات اليت شــــــاركت يف التدريب أ�ا 
             ملؤســســات أخرى        اجملموعة     نشــر         قيامها ب   عن                  ً حماصــيل أخرى، فضــًال             اإلضــافات من            دوات لتســجيل                 ســتســتخدم جمموعة األ

          يف بلدا�ا.
 

ّ    ســــــــــــــّجلـــت    قـــد                                 اجلينـــات الوطنيـــة وغريهـــا من اجملموعـــات      بنوك      كـــانـــت                     إعـــداد هـــذه الوثيقـــة،        وخالل  -  18          مـــا يقرب  
              جمموعة األدوات.        مستخدمة                   الكيانات الرقمية  ُ   ِّ   ُمعرِّفات   من      130     000   من 

 

                                        
5    http://www.ecpgr.cgiar.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/SC15_report_final_web_28_06_2018_corr.pdf 
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      رتويج   ال         لمزيد من  ل  و   -  19
ُ
 مل
ُ
           أو عن بعد،    ا                                           ً ، تعاونت األمانة مع الشركاء لتقدمي عروض، شخصيً                 الكيانات الرقمية    ِّ   عرِّفات 

 7                                                           يف عدد من املؤمترات وحلقات العمل وغريها من االجتماعات، مبا يف ذلك:
 

     فريق   لل          والعشــــــــــــرين                 والعشــــــــــــرين والثامن        الســــــــــــابع         جتماعني ال   يف ا         DivSeek      بادرة                  اجلمعيات الســــــــــــنوية مل    (أ)
  .            عين بالسياسات  امل       ستشاري   اال

   8                        ، كيب تاون، جنوب أفريقيا              للجنوب األفريقي         اإلمنائية       اجلماعة     (ب)

 9 )    2018             تشرين الثاين /     نوفمرب        نيسان و  /                                     بنك اجلينات الوطين التونسي، تونس (أبريل    (ج)

                           الزراعيـــــــة واملوارد الوراثيـــــــة                                                        املركز اإلنـــــــدونيســــــــــــــي للبحـــــــث والتطوير يف جمـــــــايل التكنولوجيـــــــا احليويـــــــة     (د)
) ICABIOGRAD          ،(    أغسطس) 10       عن بعد)      2019      أيار /     ومايو   ا    ً شخصيً       2018    آب /                إندونيسيا 

                                               املؤمتر الدويل للتنوع البيولوجي، بوغور، إندونيسيا    (ه)

       ، اهلند                 البذور، حيدر أباد                       الرابطة الدولية الختبار     (و)

       أملانيا           يف هايدلربغ،      ّ   الدولّية                                  اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية              اجتماع منصات     (ز)

 BRESOV و  BEAN_ADAPT       مشاريع     (ح)

                           املؤمتر الدويل لألرز، سنغافورة    (ط)

                                        معهـــــد البحوث والتطوير الزراعي يف مـــــاليزيــــا  يف       اجلودة       إدارة   و                    عمليـــــات بنوك اجلينـــــات           تـــــدريـــــب على     (ي)
) MARDI(  

                لألغذية والزراعة                       وارد الوراثية النباتية   امل      أصحاب   و                                اجتماع مع بنوك اجلينات اإليطالية     (ك)

                                                   اجتماع مع منظمات غري حكومية/منظمات جمتمع مدين أوروبية     (لـ)

      ميــدان                                 معهــد البلــدان األمريكيــة للتعــاون يف      م يف     ّ املتقــدّ   م                ّ ك اجلينــات والتعلّ   و          عمليــات بن    حول          حلقــة عمــل     (م)
          كوستاريكا     ، ه        سان خوسي          الزراعة،

 
       "اخلطوط    :  مها       وثيقتني       يتضــــــــــمن    ا                               ً من برنامج العمل)، نشــــــــــر األمني كتيبً    5         (أي اهلدف     ية   أول              كمبادرة اتصــــــــــال   و   -  20

 
ُ
 التوجيهية لالســـــتخدام األمثل مل
ُ
                                                                               الكيانات الرقمية كمحددات فريدة دائمة لعينات املادة الوراثية" و"البيانات املطلوبة     ِّ   عرِّفات                          

                                     بـاللغــات اإلســــــــــــــبــانيــة واإلنكليزيـة والعربيــة     وفر           والكتيــب مت                                           الكيــانـات الرقميــة يف نظــام املعلومـات العــاملي".  ُ   ِّ   ُمعرِّفـات    عيني   لت
           والفرنسية.

 
                                        

 information-work/global-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant-       املـــــوقـــــع                                 تـــــتـــــوفـــــر قــــــــائـــــمــــــــة حمــــــــدثــــــــة عـــــلـــــى اإلنـــــرتنــــــــت عـــــلـــــى    7

system/externalmeetings/ar.  
               مول من أملانيا.  امل     شروع   امل       يف إطار     8
  .                             يف إطار املشروع املمول من أملانيا   ا   ً أيضً     9

  .Indonesia-29-PR-B3W                                يف إطار مشروع صندوق تقاسم املنافع     10

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/externalmeetings/ar
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ّ    حمّدثة         معلومات    ا            ً قدم األمني أيضً   و   - 1 2      مواد    عرب                                                     إىل جهات التنسيق الوطنية وعدد من جمموعات أصحاب املصلحة  
ّ    كّرسة           اجتماعات م  يف           إخبارية و    .                    نظام املعلومات العاملي      بشأن     عمل  ال                           التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج     حول        يف روما  

 
 نظام المعلومات العالميالتقدم المحرز في تطوير بوابة  -باء

 
   .                من برنــامج العمــل   1                   املشـــــــــــــــار إليهــا يف اهلــدف       نرتنــت              البوابــة على اإل                      نظــام املعلومــات العــاملي           تشــــــــــــــكــل بوابــة   -  22

         حيازاهتم    عن          املعلومات       تبادل    من         ملسـتخدمني  ا      لتمكني       2017      يف عام       نرتنت            بوابة على اإل  الُ                    ُنشـرت الوحدة األوىل من     وقد 
            املشــــــــار إليها                                املتاحة يف قواعد البيانات والنظم    ة                        إلشــــــــارة إىل املعلومات واملعرف ل  و                                             من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 11   جع. ا   مر  ك
 

              نظام املعلومات                    ملواصـــلة تطوير بوابة    ا    ً مقرتحً       نظمة،   امل                                      بالتعاون مع شـــعبة تكنولوجيا املعلومات يف    ،        وضـــع األمني  و   -  23
     اخلطة      بشــأن                                            املشــورة اليت قدمتها اللجنة االســتشــارية العلمية    ة     اجلديد       البنية     عكس  ت                          يصــف املتطلبات واملواصــفات. و         العاملي

      ملوارد  ا       كتشــــــــــاف  ا      آلية        وســــــــــتقوم   .  ع               َّ لربوتوكول حبث موزَّ       طلوبة       نية امل ف        املهام ال           تدرج قائمة                  الفقرات أدناه) و       أنظر          الرئيســــــــــية (
              بلغات متعددة    ذلك      دعم    جعل                     املعلومات اخلارجية وســــــــــت        ن مصــــــــــادر  م         االســــــــــتعالم ب                    ألغذية والزراعة هذه ل                  الوراثية النباتية 

  .          نظم خارجية ب    ذلك         ، مبا يف ا   ً ممكنً 
 

                                                                                    احلايل ترمجة البوابة إىل مجيع اللغات الرمسية ملنظمة األغذية والزراعة وتنفيذ متصــــــــــــــفح تفاعلي.       املقرتح      يتوخى   و   -  24
ـ  بـ     حيتفظ                       نظام املعلومات العاملي    كان    ،      2019       حزيران       يونيو/   1   يف                                 ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أنه  ـ ـ ـ ـ      عالقة     16     000        ـ

                           "مشــــــــــــــتقة من" أو "مكتســــــــــــــبة من"      عالقة                            ومن األمثلة على هذه العالقات   .               ألغذية والزراعة ل                         املوارد الوراثية النباتية    بني 
      بتعيني          املؤسسات         لدى قيام      طراد  إ                       . وسيزداد عدد العالقات ب )     أسالفه      سلفه (   من     ورد   امل          احلصول على      كان               اليت تصف كيف

       يســتجيب   و                الســلف (األســالف).         شــارة إىل   اإل  و                                            للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                  الكيانات الرقمية  ُ   ِّ   ُمعرِّفات       زيد من   امل
  .      تواترا                طلبات املستخدمني     أكثر     ألحد                          عرض التفاعلي هلذه العالقات   ال
 

 أخرى وأدواتنظم ب العالقة
 

    3         (أي اهلدف        البيين                                         من املعاهدة الدولية ولتعزيز تنفيذ التشــــــــــــــغيل     17       للمادة    ا                 ً النظم اخلارجية وفقً     دمج     جيري   -  25
                   . وخالل فرتة الســـــنتني،                     نظام املعلومات العاملي      قدمها  ي                  إىل حتســـــني اخلدمات اليت       الدمج                             من برنامج العمل). ويهدف هذا 

ّ    أو حّسنت       أجريت                              عبء العمل على أصحاب املصلحة.    خفض                       تحسني نوعية البيانات و  ل     وصالت     عدة     
 

  ،     رقمي  ال      كياين  ال   ف  ّ عرّ   امل   ا    ً معلنً          Genesys     نظام       الت يف  ّ سـجّ                بتحميل أو حتديث      ّ معّني                      عندما يقوم بنك جينات   و   -  26
                     وإىل املعلومات املرتبطة          Genesys      نظام            إىل الســــجل يف       أن يشــــري                      نظام املعلومات العاملي  ل     وميكن                      ً ينشــــئ النظامان اتصــــاًال 

   ل.         ّ بذلك السجّ 
 

                                        
  .                             بوابة النظام العاملي للمعلومات           بالنسبة إىل   https://ssl.fao.org/glis/     أنظر     11
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ل        ، لكنه     شــــــــابه م      نرتنت  اإل                 األورويب للبحث على          الكتالوج                       ين لتبادل البيانات مع ف         اإلجراء ال  و   -  27    ا    ً خصــــــــيصــــــــً    ّ  مفصــــــــّ
       بيانات   ال              وعمليات تقاســــــم       كشــــــبكة      ا    ً حاليً      وجود   امل                                                     برنامج التعاون األورويب بشــــــأن املوارد الوراثية النباتية      أنشــــــطة        ليناســــــب 

             ب االزدواجية. ا ن ت ج ا                   تيسري تسجيل املواد و           اهلادفة إىل       قائمة   ال
 

               إىل إصــــــــــــــدار جديد         والقمح         الصــــــــــــــفراء             لتحســــــــــــــني الذرة       الدويل      املركز                  ، أدى التعاون مع     2019            يف أوائل عام   و   -  28
              لإلبالغ عن عقود      XML        لتوســـــــــيع ل                   لغة الرتميز القابلة          بروتوكول           باســـــــــتخدام                                       الشـــــــــبكة العاملية ملعلومات املادة الوراثية    من

             لتســجيل وحتديث           دمج مشــابه                . وجيري اســتكشــاف                                     النظام امليســر لالتفاق املوحد لنقل املواد    إىل                         االتفاق املوحد لنقل املواد
  .    هذين                            لغة التمييز القابلة لالمتداد                                   أوجه التشابه العديدة بني بروتوكويل       احلسبان   يف      األخذ      ، مع                لكيانات الرقمية ا  ُ   ِّ   ُمعرِّفات

 
                                                                                 باملشــــــــورة اليت قدمتها اللجنة يف اجتماعها الثالث، يقوم األمني باســــــــتكشــــــــاف الصــــــــالت مع الوكاالت      ً عمًال   و   -  29

                      برنامج التعاون األورويب                                                                       تســجيل املنشــورات البحثية وجمموعات البيانات العلمية لتيســري الروابط مع ســجالت  ب        املتخصــصــة 
  .                    نظام املعلومات العاملي         املتاحة يف                               بشأن املوارد الوراثية النباتية 

 
            نظــام العــاملي   ال          لروابط بني              خيــارات ممكنــة ل                              اإلنتــاج النبــايت ووقــايــة النبــاتــات         مع شــــــــــــــعبــة    ا          ً األمــانــة أيضـــــــــــــــً      حبثــت  و   -  30

       جمموعــات     إىل                   ، مبــا يف ذلــك الروابط                     نظــام املعلومــات العــاملي  و                                     املبكر بشـــــــــــــــأن املوارد الوراثيــة النبــاتيــة         اإلنــذار  و           للمعلومــات 
  .                على مستوى املزرعة         البيانات 

 
 حتسني دعم املستخدم

 
    ومجع                  الكيــانــات الرقميــة   ُ   ِّ   ُمعرِّفــات     متبين       أوائــل             بتوثيق خربات      األمني    ،                 يف اجتمــاعهــا الثــالــث   ،           نصــــــــــــــحــت اللجنــة  -  31

                                 د. وباإلضافة إىل ذلك، نصحت اللجنة ّ دّ  حت             عن حاالت أخرى                   ً حمتملني آخرين، فضًال         مستخدمني                    معلومات عن توقعات
  .                    نظام املعلومات العاملي       من خالل    ا    ً حاليً    ة                                                    بوضع حاالت منوذجية توضح فعالية ربط نظم املعلومات القائم   ا   ً أيضً      األمني 

 
            ومن مســــــــــــــتخدمني                  الكيانات الرقمية   ُ   ِّ   ُمعرِّفات       تبنوا        مســــــــــــــتخدمني                            على ذلك، طلب األمني مدخالت من       ً بناءً   و   -  32

 12                                      جنة، مبا يف ذلك حاالت منوذجية لتقدمي الدعم.  ّ للّ    ا      ً توليفيً    ا                                    ً وأصحاب مصلحة حمتملني آخرين، وأعد تقريرً 
 

 احملاصيلواصفات وائم ق
 

                   أن يعمم على اللجنة     إىل           ودعت األمني                     قوائم واصــفات احملاصــيل     أمهية     على            يف اجتماعها        الضــوء       اللجنة      ســلطت   -  33
   ات      أولوي     تعيني     على                        واصـــفات احملاصـــيل قد تســـاعد    عن               معلومات مفيدة             درج يف قائمة  ت             ً وأكثر تفصـــيًال    ا               ً وثيقة أوســـع نطاقً 

  .        مراجعتها   أو       وضعها 
 

                                        
  .system/ar-information-work/global-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant  :                                           الوثيقة متاحة على اإلنرتنت على املوقع اإللكرتوين    12

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/ar
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                   واستخدامها من جمتمع          املضبوطة       احملاصيل     ات)  ي    ولوج ط   (أن        توصيفات   و         اللغوية       فردات   امل      فائدة    إىل        اللجنة       أشارت   و   -  34
                      جلينات. ويف هذا السياق،       بنوك ا             ّ        النباتات والقّيمني على        تربية          للعاملني يف                  نظم وأدوات جديدة       تطوير                     املعلوماتية احليوية يف 

        ومواصــــــــلة      ات) ي    ولوج ط   (أن        توصــــــــيفات                                   دعم حتويل واصــــــــفات احملاصــــــــيل القائمة إىل  ل     األمني            املشــــــــورة إىل        اللجنة      أســــــــدت
                                    مستقرة من خالل نظام املعلومات العاملي.    ات)  ي    ولوج ط   (أن        توصيفات                 استكشاف استخدام 

 
       قائمة     وضع "                  املوافقة على مشروع      بشأن                 التنسيق الوطنية      جهات    إىل    ا                 ً ، أرسل األمني إخطارً     2019       حزيران  / و    يوني  يف   و   -  35

         مدته ســنة     ، و                     اهلدف الرئيســي للمشــروع  و   13 . "       الطبيعي       املوقع   يف  ل                   قارب الربية للمحاصــي  األ        لتوثيق   ا               ً متفق عليها عامليً         واصــفات
       وزيادة         الطبيعي         يف املوقع  ّ            ربيّة للمحاصـــيل   ال     قارب  أل     واد ا مل   ال   ّ فعّ   ال    صـــون   ال                                  هو حتســـني األمن الغذائي العاملي من خالل    ،     واحدة

                     ويســـــــهم املشـــــــروع اجلديد،   14        املســـــــتدام.    ها        واســـــــتخدام    ها                                           وتعزيز القدرة على اســـــــتخدام املعلومات لدعم حفظ    ها       اســـــــتخدام
                    من املعاهدة الدولية.   5 و    17                                                                              الذي متوله حكومة أملانيا من خالل الوزارة االحتادية لألغذية والزراعة، يف تنفيذ املادتني 

 
 الدعوة والتدريب وتعزيز القدرات -جيم

 
            ذات الصـــــــــــلة،        العاملي          املعلومات      نظام       وثائق            لتشـــــــــــمل كافة      نرتنت       على اإل                         واصـــــــــــلت األمانة حتديث الصـــــــــــفحة   -  36

   ُ   ِّ   ُمعرِّفــات   عن                                           وتقــارير االجتمــاعــات وأشــــــــــــــرطــة الفيــديو التفســــــــــــــرييــة     ســــــــــــــوح                                 مبــا يف ذلــك نتــائج مشـــــــــــــــاورات اخلرباء وامل
 15 .                الكيانات الرقمية

 
    حول                    وظيفة مكتب املســـــــــاعدة                                                             خالل فرتة الســـــــــنتني، قامت األمانة بتحديث األســـــــــئلة املتداولة مبدخالت من   و   -  37

        تســــــــــــــجيل  و                                                                  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتاحة يف النظام املتعدد األطراف،         املوارد   عن        علومات   امل ب     علقة    املت        القضــــــــــــــايا 
حة    ا   ً نســـــخً       نرتنت       شـــــبكة اإل    على     قســـــم   ال         كما حيتوي     16 .                الكيانات الرقمية  ُ   ِّ   ُمعرِّفات       من خالل        املوارد      هذه        واصـــــفات  ل   ّ   موضـــــّ

       لخطوط  ل   ا   ً أيضــــــــً   و                   الكيانات الرقمية  ُ   ِّ   ُمعرِّفات
ُ
 التوجيهية مل
ُ
                                     باللغات اإلجنليزية والفرنســــــــية واإلســــــــبانية                  الكيانات الرقمية     ِّ   عرِّفات           

 17 . ة     مطبوع     كذلك            وهي متاحة     ،        والعربية
 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيادة القدرة اإلقليمية على توثيق ز 
 

       للنظام    ا          ً وتدريب دعمً        مباشرة       تعاون       أنشطة    ت                    ُ   ألف من هذه الوثيقة، نُفذ    قسم                              باإلضافة إىل األنشطة املبينة يف ال  -  38
  .    عاملي                                                                      املتعدد األطراف من خالل إنشاء مركزين إقليميني للتدريب على نظام املعلومات ال

 

                                        
13    /1200112events/en/c/-treaty/notifications/detail-http://www.fao.org/plant.  
14  -of-list-agreed-globally-a-of-system/development-information-work/global-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant

descriptorsar/ar. 
15    rsystem/a-information-work/global-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant.  
16    /system/faq/ar-information-work/global-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant.  
17    /system/descriptors/ar-tioninforma-work/global-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant.  

http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1200112/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/ar
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/ar
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/faq/ar/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/descriptors/ar/
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                                                                                    أول مركز إقليمي ملنطقــة جنوب أفريقيــا من خالل تنظيم حلقــة عمــل يف كيــب تـاون، جنوب أفريقيــا،      أنشــــــــــــــئ   و   -  39
                            تعزيز قدرة األفراد واملؤســـــــــــــســـــــــــــات    إىل            حلقة العمل     أدت     وقد   .     2017            كانون األول     /     ديســـــــــــــمرب    14   إىل     12           يف الفرتة من 
                     مركز املوارد الوراثية       أمانة           . وتعاونت     عاملي           املعلومات ال       يف نظام                                          املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة        وتبادل           على توثيق 

                  تنظيم حلقــة العمــل  ل             جنوب أفريقيــا                                ومكتــب منظمــة األغــذيــة والزراعــة يف                                         النبــاتيــة للجمــاعــة اإلمنــائيــة للجنوب األفريقي
         ن يعملون  ي      آخر  ني    موظف  و        اجلينات      بنوك   ّ        وقّيمني على                  لألغذية والزراعة                                  من خرباء املوارد الوراثية النباتية   ا   ً خبريً     37        اليت مجعت 

         ســـــــــبع جهات                    يف املنطقة، مبا يف ذلك                                          املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                            توثيق احملاصـــــــــيل وحفظ واســـــــــتخدام      جمال   يف
            بفضـــل املســـامهة      ممكنة        ٍ ين ثانٍ  ف                     التنســـيق الوطنية وخبري      جهات        مشـــاركة    ت                                            تنســـيق وطنية باإلضـــافة إىل أوغندا وإثيوبيا. وكان

  .                                                 املالية اليت قدمتها املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
 

                           اجلينات الوطين التونســـي وبدعم     بنك                                                          باإلضـــافة إىل ذلك، نظمت األمانة حلقيت عمل يف تونس، بالشـــراكة مع   و   -  40
 ُ                             ُعقـدت حلقـة العمـل األوىل يف الفرتة     وقـد                                                                 من املكتـب اإلقليمي ملنظمـة األغـذيـة والزراعـة للشــــــــــــــرق األدىن ومشـال أفريقيـا. 

   –                النباتات وباحثني        تربية         وعاملني يف         ك جينات   و       على بن  ني  ّ  قّيم   –   ا   ً خبريً     18       ، ومجعت     2018      نيسان  /     أبريل    19   إىل     17   من 
                                                           وساعدت حلقة العمل على التحقق من صحة املواد التدريبية باللغة                    الكيانات الرقمية.  ُ   ِّ   ُمعرِّفات            يب عملي على           لتقدمي تدر 

  .       االقتباس                             يتعلق باآلليات الرمسية للنشر و       يف ما                                                 الفرنسية وعلى زيادة فهم احتياجات العلماء، ال سيما 
 

     فرعي             مثل اإلقليمي   امل        بدعم من   ،     2018             تشـــرين الثاين /     نوفمرب   8   إىل    6ُ                                   ُعقدت حلقة العمل الثانية يف الفرتة من   و   -  41
       بيانات  ّ    قّيمي         جينات و  ّ             قّيمني على بنوك                          من مثانية بلدان، مبا يف ذلك    ا      ً إقليميً    ا   ً خبريً     27   عت              يف تونس. وقد مج      منظمة   لل

    بنك       توحيد    إىل            حلقة العمل     فضــــــــت   وأ        توثيق.   ي                        معلوماتية بيولوجية وموظف   ي               النباتات وأخصــــــــائ       تربية         وعاملني يف    ني     وباحث
             عن اســــــــــــــتعدادهم       كافة   ن    و             وأعرب املشــــــــــــــارك  18 .                    نظام املعلومات العاملي                                         اجلينات الوطين كمركز إقليمي للوثائق اخلاصــــــــــــــة ب

                  لألغذية والزراعة                          املوارد الوراثية النباتية                        مبا يف ذلك نشــــــــــــــر معلومات عن    ،                الكيانات الرقمية  ُ   ِّ   ُمعرِّفات      ترويج           الســــــــــــــتخدام و 
                                               تقدمي بياناهتم إىل األمانة ألغراض االختبار والتسجيل. ب                خالل فرتة االجتماع          ، وبدأوا       للعموم                      يف النظام متعدد األطراف 

 
                                                           أنشــــــــطة لتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا وكذلك للتعاون املتعدد    من                             لت حلقات العمل املذكورة أعاله   ّ شــــــــكّ  ت  و   -  42

         شــــــكل بناء     على        مســــــاعدة      تقدمي          طلبات ل                            من برنامج العمل). وتلقى األمني   5 و   6                             التخصــــــصــــــات (على التوايل، اهلدفان 
                             من مناطق أخرى، وهو ما مل يتســـــــــن                                   الوراثية النباتية لألغذية والزراعة              توثيق املوارد  ل                  تكنولوجيا معلومات       معدات          لقدرات و  ل

            نقص املوارد.   ً     نظرًا إىل      دعمه 
 

 شراكات أخرى -دال
 

        إىل تقدمي          DivSeek                                       يف دورته السابعة، دعا أمني اللجنة مبادرة               اجلهاز الرئاسي    من         املتلقاة               على التوجيهات       ً بناءً   -  43
  .    2019 -    2018                                           تقرير عن تطور املبادرة وأنشطتها لفرتة السنتني 

 
                                        

           كانون األول  /                     ، الذي ســــــــينتهي يف ديســــــــمرب               GCP/GLO/685/GER                                                             قدمت حكومة أملانيا الدعم املايل حللقات العمل الثالث من خالل املشــــــــروع     18
2019    .    
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          على اتصـــال        ال يزال      األمني     كان                     إعداد هذه الوثيقة،     حني   و                            اجلمعيات الســـنوية للمبادرة.   ا   ً أيضًـــ             حضـــرت األمانة   و   -  44
   ما    حســب       املكتب،     ات     توجيه     يف ظل   ،   ها  مع       االخنراط                               ســتكشــاف الرتتيبات املمكنة ملواصــلة  ا  ل      من أج         DivSeek       مبادرة    مع 

                 يف دورته السادسة.              اجلهاز الرئاسي     طلب 
 

 النباتية لألغذية والزراعة الموارد الوراثيةبالعالقة مع  وراثيالتسلسل البيانات  -هاء
 

                                    ، مبا يف ذلك إمكانية الوصـــول إىل بيانات       متنوعة      قضـــايا                       ، بدأت اللجنة النظر يف     2017 -    2016             يف فرتة الســـنتني   -  45
       دورته    ، يف              اجلهاز الرئاسي                       من برنامج العمل). وطلب    4                                  بشفافية احلقوق وااللتزامات (أي اهلدف         املتعلقة        وراثي          التسلسل ال
        متولدة        ما هي        ، بقدر     وراثي                  مبعلومات التســــــــــــلســــــــــــل ال             فنية املتعلقة            العلمية وال        القضــــــــــــايا                  اللجنة أن تنظر يف    من          الســــــــــــابعة، 

                 كما طلب إىل األمني     19                               بتنفيذ النظام العاملي للمعلومات.     علقة                                                        عن اســــــــــــــتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومت
 20                                                                  أن خيطر األطراف املتعاقدة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني بنواتج عمل اللجنة.

 
                                      على املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية                  الكيانات الرقمية   ُ   ِّ   ُمعرِّفات                                     أت اللجنة يف اجتماعها الثالث أن تطبيق  ت  ر  ا  و   -  46

                                                                                                 النبـاتيـة لألغـذيـة والزراعـة ميكن أن يكون نقطـة انطالق مفيـدة ملعـاجلـة اســــــــــــــتخـدامـات املعلومـات، مبـا يف ذلـك معلومـات 
        األطراف.                يف النظام املتعدد          الوراثية        املادة           عن استخدام         املتولدة        وراثي                                التسلسل الرقمي/بيانات التسلسل ال

 
                      التســــــــــــــلســــــــــــــل الرقمي/بيانات         معلومات                       ميكن أن تكون أداة لربط                  الكيانات الرقمية   ُ   ِّ   ُمعرِّفات             أت اللجنة أن  ت  ر  ا  و   -  47

          يف اســــتخدام        الفنية           العلمية و         القضــــايا           يف اســــتكشــــاف    ت                     . وعالوة على ذلك، نظر                    مبصــــدر املادة الوراثية       وراثي          التســــلســــل ال
 21 .                الكيانات الرقمية  ُ   ِّ   ُمعرِّفات                                     املعلومات، مثل وضع معايري اجلودة لعالقات  ب          ربط املواد  ل                  الكيانات الرقمية  ُ   ِّ   ُمعرِّفات

 
   ،                     نظام املعلومات العاملي                               مجع مزيد من املعلومات من مســــــــتخدمي      بشــــــــأن        األمانة            املشــــــــورة إىل        اللجنة      أســــــــدت  و   -  48

               املادة الوراثية                                    وغريها من املؤسسات اليت تدير مستودعات                                      ّ   جلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية  ا               مبا يف ذلك مراكز 
                ، بشــــــــأن التطبيق         للمحاصــــــــيل

ُ
 الراهن مل
ُ
       األطراف                 يف النظام املتعدد                             على املادة الوراثية للمحاصــــــــيل                  الكيانات الرقمية     ِّ   عرِّفات        

   22                املعلومات العاملي.     نظام         وافق مع  ت ت              يف نظم معلومات        وراثي                        تسلسل رقمي/بيانات تسلسل         معلومات     له        ي تتوفر  ذ  ال
 

  ة      وراثي             حتديد األمناط ال    نات     وبيا        األســاســية             أن البيانات                                                      برنامج التعاون األورويب بشــأن املوارد الوراثية النباتية     أشــار   و   -  49
               املادة الوراثية         إضافات  يف                  الكيانات الرقمية   ُ   ِّ   ُمعرِّفات                     ك اجلينات وأن استخدام   و                             املتاحة يف معظم نظم معلومات بن       هي فقط 

                                        
                                  أن مصـــــــطلح "معلومات التســـــــلســـــــل الرقمي"       2017 /  13            مبوجب القرار            از الرئاســـــــي    اجله     أوضـــــــح                  وخالل نفس الدورة،   .     2017 / 5      لقرار     من ا   9       الفقرة     19

                   صـــــــــــــــطلحات يف هذا اجملال     يف امل   ا    ً تعددً                         از الرئاســـــــــــــــي كذلك أن هناك    اجله       . وأقر        التباحث           ضـــــــــــــــع ملزيد من  ا خ    أنه   و   CBD COP XIII/16         مأخوذ من 
                                     اثية"، و"املوارد الوراثية غري املادية"،                                                                       "بيانات التسلسل الوراثي"، و"معلومات التسلسل الوراثي"، و"املعلومات الور    ،           مجلة مصطلحات     ضمن           (مبا يف ذلك، 

  .                          املصطلح أو املصطلحات املناسبة        استخدام   يف                                 وأن هناك حاجة إىل املزيد من النظر             وما إىل ذلك)   ،  "               احملاكاة احلاسوبية  يف          االستخدام   و"
   .     2017 /  13      لقرار     من ا   3       الفقرة     20
            وضـــــــــــع يف صـــــــــــيغته      حاملا                                     ُ                       للممارســـــــــــة املعتادة اليت تتبعها األمانة، ُنشـــــــــــر التقرير على اإلنرتنت    ا   ً وفقً   . Report/18/3-GLIS-IT/SAC   من     20       الفقرة     21

  .             IT/GB     - 8/19/10/Inf.1        لوثيقة   يف ا           هلذه الدورة    ا                                                       ً لألطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين. والتقرير متاح أيضً      أتيح         وباملثل          النهائية، 
  .Report/18/3-GLIS-IT/SAC         الوثيقة    من    22       الفقرة     22
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                                                     برنامج التعاون األورويب بشــــــــأن املوارد الوراثية النباتية                        ويبدو من وجهة نظر جمتمع    .      بتزايد             بنوك اجلينات   من        ً مقبوًال       أصــــــــبح
        عن طريق        وراثي  ال      تســلســل   ال            رقمي/بيانات   ال      تســلســل   ال        مبعلومات                             وبيانات حتديد األمناط الوراثية         األســاســية        بيانات   ال       أن ربط 
        اســــــــــــــتخدام       ترويج                         ات نظام املعلومات العاملي    مهم     إحدى     كون  ت          ، وميكن أن  ا  ً جدً       ً واعدً                  الكيانات الرقمية   ُ   ِّ   ُمعرِّفات      آليات 
           حتديد األمناط  /     وراثي  ال      ســــــلســــــل ت  ال                 اهليئات العاملة يف          تســــــتخدمها               كبيانات وصــــــفية            لإلضــــــافات                 الكيانات الرقمية   ُ   ِّ   ُمعرِّفات

                 مع هذه البيانات.      الالحق       الدمج            بالتايل حتسني     ، و  ة     وراثي  ال
 

ّ   "ســـــــــــــّك"       2018               أولوياهتا يف عام    من                                       ّ   اجلماعة االســـــــــــــتشـــــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولّية        مراكز     جعلت   و   -  50   ُ   ِّ   ُمعرِّفات  
  ،                           الســـــــالالت احمللية واألقارب الربية                                         يف اجملموعات الدولية اليت تســـــــتضـــــــيفها، مبا يف ذلك         املوجودة       لمواد  ل                  الكيانات الرقمية

     طويل        ها ألجل    حفظ     يراد         ، عندما       املراكز      يف هذه       رتبية  ال      برامج           الناجتة عن                الســــــالالت املتميزة   و       رتبية       ســــــالالت ال   عن      ً فضــــــًال 
        الرقمي          ف الكياين  ّ عرّ   امل       اإلضافة     رقم     نب ا    إىل ج   ا  ً معً         بالفعل  ز    راك  امل     معظم       ويورد                              من خالل النظام املتعدد األطراف.        توفريها   و 

  .         لضمان ذلك                 هي يف طور وضع نظم               أن هذه املراكز    أو                                               نقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    لدى 
 

                              تركز يف املقام األول على معلومات       نرتنت      على اإل        يف منصات   ة       الرقمي    نات      الكيا  ُ   ِّ   ُمعرِّفات           راكز إدراج   امل     بعض    بدأ   و   -  51
           جينوم املوز        يف مركز         لإلضـافات   ة     رقمي  ال    نات    كيا  ال  ُ   ِّ   ُمعرِّفات                 للتنوع البيولوجي                         قد أدرجت املنظمة الدولية  ف  .      وراثي          التسـلسـل ال

      املعهد     عمل  ي    . و genebank  Bioversity's Musa             ز التابع هلا    املو                                        عندما تأيت جينومات متســـــــــــــلســـــــــــــلة من بنك جينات 
                   اخلاصة باألرز. وتقوم       SNP   - Seek     منصة   يف    ة      الرقمي    نات      الكيا  ُ   ِّ   ُمعرِّفات                        على توسيع نطاق استخدام               ّ  الدويل لبحوث األرّز 

      األرز          من عينــات    3     000     ة عن      وراثيــ        معلومــات      عموم                                    بــإعــداد موقع إلكرتوين جــديــد تتــاح فيــه لل            AfricaRice     شــــــــــــــركــة 
   .                      بنظام املعلومات العاملي      لومات        هذه املع      وتربط          اخلاصة هبا   ة       الرقمي    نات      الكيا  ُ   ِّ   ُمعرِّفات   مع        اجلينات     بنك             اليت حيتفظ هبا 

 
        GigaDB و         GenBank      منصــات     أن                ّ  الزراعية الدولّية                        اجلماعة االســتشــارية للبحوث       مراكز                  يبدو من وجهة نظر   و   -  52
                                                                                وغريها من املنصــــــات اإللكرتونية اليت تســــــتخدم على نطاق واســــــع لتحميل البيانات الضــــــخمة يف علم      EMBL    - EBI و

                       أن حتتاج إىل تعديل قواعد     تمل         . ومن احمل ة      الرقمي    نات      الكيا  ُ   ِّ   ُمعرِّفات           للتعامل مع      بعد                               األحياء وعلم الوراثة ليســــــــــــــت جمهزة
      يانات  ب      تردمي  و           لتيســــري ربط          اخلاصــــة به    ة      الرقمي    نات      الكيا  ُ   ِّ   ُمعرِّفات                       نظام املعلومات العاملي و    يف                           بياناهتا إلدراج هذه املعلومات 

      مصـــــادر    من     ٍّ أيٍّ    من     كما                                       ّ    اجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولّية             بنوك جينات                 املرتبطة مبواد من        وراثي          التســـــلســـــل ال
  .   خرى  األ       سلسلة ت  امل              ملادة الوراثية  ا
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                                                      جتميع وحتليل املعلومات اليت ســـتقدمها البلدان اســـتجابة لدعوة      بشـــأن      األمني                       أســـدت اللجنة املشـــورة إىل     ذلك  ك  -  53
                          من األطراف املتعاقدة وأصـــحاب         الواردة                   واملعلومات املقدمة  23                      علومات التســـلســـل الرقمي. مب      تتعلق               اجلهاز الرئاســـي       وجهها  ي

      اثنني   يف      وترد   24 .                    وثيقة معلومات منفصــــــــــــــلة        متاحة يف                                            اآلخرين يف ســــــــــــــياق برنامج العمل املتعدد الســــــــــــــنوات       املصــــــــــــــلحة 
              يتعلق مبا يلي:      يف ما  ،                املعلومات العاملي                    إشارات صرحية إىل نظام                 املعلومات املقدمة    من 

 
 25     ولية؛              من املعاهدة الد   1 -  17                                                  تبادل املعلومات اليت تسهم يف تقاسم املنافع مبوجب املادة     (أ)

    نظم      كافة                مع دوره يف ربط     ا  ً شيً  ا   ، مت    رقمي  ال      تسلسل           معلومات ال           باستخدامات        العاملي               نظام املعلومات    ط ب  ر   و     (ب)
 26 .            يف أحناء العامل        اجلينات     بنوك   يف         املوجودة                  البيانات املفتوحة 

 
      قواعد  ل        مؤشــــــرات                         اللجنة أن من املفيد إدراج       اعتربت   ،   ملي                         لبوابة نظام املعلومات العا       الراهن                يتعلق بالتطوير       يف ما  و   -  54

      بوابة    ت            على ذلك، بدأ       ً وبناءً   .          ذات الصـــلة        العاملية          الرئيســـية        وراثي  ال      تســـلســـل   ال            رقمي/بيانات   ال      تســـلســـل           معلومات ال       بيانات 
                               اإلشارة إىل جمموعات البيانات هذه.                     نظام املعلومات العاملي 

 
                      ميكن أن توفر يف املســــــــــــــتقبــل                             بوابــة نظــام املعلومــات العــاملي           اللجنــة أن      اعتربت                       يتعلق بتنميــة القــدرات،       يف مــا  و   -  55

          بتيســـــري نقل       بشـــــأن      األمني           املشـــــورة إىل       وأســـــدت  .      وراثي  ال      تســـــلســـــل   ال       بيانات                            دوات عملية، مثل أدوات حتليل  أل        مؤشـــــرات
               الشــــــــــــــبكـة العـاملية       ، مثـل         ك اجلينـات  و          بيـانـات بن           ونظم إدارة                      نظـام املعلومـات العـاملي                                    التكنولوجيـا والتـدريـب على نظم إدارة 

ّ       تقّدم إىل ا       كمنفعة                       بتوفر املوارد املالية،     ا   ً رهنً   ،                         ملعلومات املادة الوراثية  27               لبلدان النامية.  
 

 اإلحصاءات -واو
 

       علومات   امل                         الوحدة إمكانية احلصـــــــول على     هذه      ّ   . وتوفّر     نرتنت              ة ونشـــــــرت على اإل د   جدي  ء               وضـــــــعت وحدة إحصـــــــا  -  56
 28                 من برنامج العمل).   5      (اهلدف          التواصل            ، ما يسهم يف       العاملي         املعلومات      نظام          تاحة على   امل       رئيسية   ال
 

                       ســتفســارات. وســيضــاف املزيد       على اال   ة   مثل أ  و    ة     موجز   ة  ً       اً  تفســريي  وصــ        تتضــمن نصــ   مخس      فئات   يف          املعلومات ّ   ّظم   تن  و   -  57
         يوفر عدد  ســـــــ  ،    ً مثًال        كبريا. ف     ا         جيري حتليله  يت   ال        اجملموعات           يصـــــــبح حجم     حاملا              قدم اإلحصـــــــاءات     ُ . وتُ       تدرجييا           من املؤشـــــــرات 

                             يزداد عدد املنشــــــــــــــورات أو جمموعات      حاملا                                           مع املنشــــــــــــــورات أو جمموعات البيانات املرتبطة هبا    ة      الرقمي    نات      الكيا  ُ   ِّ   ُمعرِّفات
                     البيانات زيادة كبرية.
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                                املوارد الوراثية النباتية لألغذية       تســجيل       بشــأن       لومات    للمع    املي    الع    ظام    الن                     بالنســبة إىل إحصــائيات https://ssl.fao.org/glis/stats/index             أنظر الرابط    28

  .            كيانات رقمية      ِّ   عرِّفات ُ مبُ           والزراعة

http://www.fao.org/3/ca4195en/ca4195en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4668en/ca4668en.pdf
https://ssl.fao.org/glis/stats/index%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ssl.fao.org/glis/stats/index%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 الموارد حشد -ا    ً ثالث  
 

                املعلومات العاملي                               جملموعة حمدودة فقط من أنشـطة نظام    ة    مالي    ات      اعتماد         السـابعة،     ته      يف دور   ،  ّ                وفّر اجلهاز الرئاسـي  -  58
       القيام       شـــــــــقني يف    ا ذ   ا                         ً على ذلك، اعتمدت األمانة �جً        ً وبناءً                                                      يف إطار امليزانية اإلدارية األســـــــــاســـــــــية لفرتة الســـــــــنتني احلالية.

            به من خدمات           وما يتصـــــــــل    ادم   اخل        مدفوعات                          امليزانية اإلدارية األســـــــــاســـــــــية                  األموال املوجودة يف     غطت   و              نشـــــــــطة الدعم.  بأ
                             املواد اإلعالمية ومواد التوعية.                            ووظيفة مكتب املساعدة، وحتديث                                    وتراخيص تكنولوجيا املعلومات األساسية، 

 
                    من خالل مشــروع ســينتهي                       لنظام املعلومات العاملي              تقدمي دعم مايل                 خالل فرتة الســنتني                   واصــلت حكومة أملانيا   و   -  59

    ا   ً دعمً                      الشـــــــــــرق األدىن وأفريقيا       إقليمي                       ملشـــــــــــروع أنشـــــــــــطة تدريبية يف    ل ا  ّ موّ    قد   و   29    2019 .                    يف الربع األخري من عام 
ُ
 مل
ُ
    ِّ   عرِّفات 

      موارد    ة                      جنة. ومل تتلق األمانة أي                                  ّ حكومة كندا تنظيم االجتماع الثالث للّ      دعمت                   ووحدة اإلحصــــــــــــــاءات. و    ة      الرقمي    نات      الكيا
                                    الفتقار إىل موارد مســــتدامة وميكن التنبؤ  ل                                ويف هذا الســــياق، جتدر اإلشــــارة إىل أن   .                                   أخرى من خارج امليزانية لربنامج العمل

                                       هبا لربنامج العمل تأثري مباشر على تنفيذه.
 

       اجتماع               املوارد لتنظيم      توفري   يف       2021 -    2020                                 إعداد واعتماد ميزانية فرتة السـنتني     لدى                اجلهاز الرئاسـي        قد ينظر   و   -  60
        والبنية               مكتب املســــــاعدة      صــــــيانة  ل               اعتمادات مالية      تقدمي    عن        ً ، فضــــــًال        تشــــــكيلها      إعادة     قرر    ما          جنة، إذا                 ّ واحد على األقل للّ 

ّ    طّورت                     التحتية األســــاســــية اليت  ّ   اليت تقّدم                بالفعل واخلدمات                                         تحديد املوارد الوراثية النباتية لألغذية  ل                 للمســــتخدمني، وخاصــــة       
           والزراعة. 

 
                      نظام املعلومات العاملي                                                       توفري موارد إضــــــــــافية من خارج امليزانية ملواصــــــــــلة تطوير بوابة                   تكون هناك حاجة إىل  ســــــــــ  و   -  61

              ملوظفني وسفرهم. ا                                 توعية وتدريب ودعم أخرى تتطلب وقت             فنية وأنشطة       أنشطة    ة     ، وأي    2021 -    2020             يف فرتة السنتني 
 

 المطلوبةالتوجيهات  -   ً  رابع ا
 

   ،     2021 -    2020                                            بشـــــــأن تنفيذ نظام املعلومات العاملي لفرتة الســـــــنتني                إىل اعتماد قرار       ّ مدعوّ                  إن اجلهاز الرئاســـــــي   -  62
         الوثيقة.    هبذه        املرفق                  العناصر الواردة يف               األخذ باالعتبار    مع 

 
  

                                        
                               من املعاهدة الدولية بشــــــأن املوارد     17     ملادة                املنصــــــوص عليه يف ا                                                                       املرحلة التجريبية من نظام املعلومات العاملي بشــــــأن املوارد الوراثية النباتية             ينتهي تنفيذ     29

  .    2019                    يف ديسمرب/ كانون األول    )GCP/GLO/685/GER (                                   الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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 المرفق

 XX2019/ر مشروع القرا

 تنفيذ نظام المعلومات العالمي
 

  ،              الجهاز الرئاسي   إن 
 

   عن                       نظام املعلومات العاملي      بشـــأن     عمل  ال                            ظام املعلومات العاملي وبرنامج       رؤية ن             الســـابقة بشـــأن                  قراراته ومقرراته         يســـتذكر   إذ 
      2015 / 3  ن  ي            ســــــــــــــيمــا القرار     وال   )                    نظــام املعلومــات العــاملي                   (برنــامج العمــل بشـــــــــــــــأن                                           املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة

  ؛    2017 / 5 و
 

ـــتذكر كذلك     وإذ              لنظام املتعدد    يف ا                   من املعاهدة الدولية     17     ملادة  ا     ه يف          املنصــــــوص علي                           مســــــامهة نظام املعلومات العاملي              يســ
   أ؛ - 2 -  13            أحكام املادة        ال سيما     ، و                      املوارد وتقاسم منافعها                  األطراف للحصول على 

 
       وتنظيم       2019 -    2018                                                                           حكوميت أملانيا وكندا على الدعم املايل املقدم لتنفيذ برنامج العمل خالل فرتة الســـنتني      شـــكر ي    وإذ 

                  (اللجنة االستشارية     17     ملادة  ا              املنصوص عليه يف                      نظام املعلومات العاملي  ب                                               االجتماع الثالث للجنة االستشارية العلمية املعنية
           العلمية)؛ 

 
 -    2018               خالل فرتة الســـــنتني                      نظام املعلومات العاملي       بشـــــأن     عمل  ال                           التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج  ب   ا   ً علمً     خذ  يأ  - 1

  ؛    2021 -    2020                                          ، ويطلب أن يستمر هذا التنفيذ يف فرتة السنتني     2019
 

                  بتوافر املوارد، أن    ا         ً األمني، رهنً     من       ويطلب                  الكائنات الرقمية،   ُ   ِّ   ُمعرِّفات                       بالتقدم احملرز يف اســــــــــــــتخدام       يرحب  - 2
                          ال سيما يف البلدان النامية؛                           قدرات أصحاب املصلحة املعنيني،                              يواصل جهوده الرامية إىل بناء

 
       الشــــــــــــــبكة   و   ،      املبكر        اإلنذار  و           للمعلومات                  ، والنظـام العـاملي        Genesys      نظـام                   بالتعـاون اجلاري مع   ا   ً علمً      يأخذ   - 3

                                   عن املوارد الوراثيـة النبـاتيـة، ونظـام       نرتنت  اإل                 األورويب للبحـث على          الكتـالوج     ، و                       ملعلومات املادة الوراثيـة        العـامليـة 
                               األمني أن يواصــــــــــــــل تعزيز التعـاون مع    من        ويطلب  ،                              لجمـاعـة اإلمنـائيـة للجنوب األفريقي ل                  التوثيق واملعلومـات 

       مع نظم                  املعلومات العاملي     نظام                                                          املؤســـــــــســـــــــات واملبادرات ذات الصـــــــــلة وتيســـــــــري تبادل املعلومات من خالل
                ازدواجية اجلهود؛        اجتناب   مع    ،                املعلومات القائمة

 
                        األقارب الربية للمحاصـــــيل يف        واصـــــفات       توثيق  ل   ا                                        ً باملشـــــروع اجلديد لوضـــــع قائمة متفق عليها عامليً    ا   ً علمً      يأخذ   - 4

    ؛                            مشاركة اخلرباء يف عملية التشاور   ع    ّ ويشجّ                    متوله حكومة أملانيا،                    املوقع الطبيعي الذي 
 

   من        ويطلب  ،                                                           فائدة املفردات اللغوية وتوصــــــــــيفات (أنطولوجيات) احملاصــــــــــيل املضــــــــــبوطة ب     كذلك      ا   ً علمً      يأخذ   - 5
                                                                       دعم حتويل واصـــــــفات احملاصـــــــيل القائمة إىل توصـــــــيفات (أنطولوجيات) ومواصـــــــلة اســـــــتكشـــــــاف  ي   أن      األمني 

    ؛                        خالل نظام املعلومات العاملي                                       استخدام توصيفات (أنطولوجيات) مستقرة من 
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    عن                              الكيانات الرقمية على املعلومات   ُ   ِّ   ُمعرِّفات                                              رأي اللجنة االســـــتشـــــارية العلمية بشـــــأن فائدة تطبيق         يســــتذكر  - 6

                                              أصـــحاب املصـــلحة واملســـتخدمني الذين قدموا معلومات عن        ويشـــكر  ،                                         املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
                  بيانات حتديد األمناط                ، مبا يف ذلك ربط      وراثي          التســــــــــــــلســــــــــــــل ال       بيانات      على        الرقمية          الكيانات   ُ   ِّ   ُمعرِّفات      تطبيق 

 30 ؛     وراثي  ال      تسلسل   ال      يانات   بب                 البيانات األساسية   و   ة      وراثي  ال
 

                  الوراثية النباتية                                                                 أولوية عالية لربط املنشورات العلمية وجمموعات البيانات مبواد املوارد      مينح        األمني أن     من     يطلب   - 7
                                         إدراج هذه املعلومات يف نظم إدارة املعلومات؛       خدمني يف         دعم املست ل  و                  لألغذية والزراعة

 
           بوابة نظام                                                                          اللجنة االســــــتشــــــارية العلمية على تطوير نقاط الدخول اليت وضــــــعت يف اخلطة الرئيســــــية ل      يشـــــكر  - 8

                يف أقرب وقت ممكن؛       بوابة  ال  يف      رجها           األمني أن يد    من       ويطلب                املعلومات العاملي 
 

                       الرتتيبات املمكنة ملواصـــــلة          اســـــتكشـــــاف     األمني    من        ويطلب  ،        DivSeek                      بالتقدم احملرز يف مبادرة    ا   ً علمً      يأخذ   - 9
                        من مكتب الدورة التاسعة؛    ات     توجيه     يف ظل             مع املبادرة،      خنراط   اال

 
    فرتة   يف           نفســـها كما      جعية     املر            واالختصـــاصـــات    ه   نفســـ         التكوين ب                         اللجنة االســـتشـــارية العلمية        تشـــكيل       إعادة    قرر  ي  -  10

   عن          املعلومات      أحدث  ب       اللجنة       تزويد         مواصـــــلة       األمانة    من     طلب  ي                       بتوفر املوارد املالية، و    ا            ً الســـــابقة، رهنً        الســـــنتني 
  ؛                    نظام املعلومات العاملي      بشأن     عمل  ال        وبرنامج       رؤية       يتعلق ب      يف ما            التقدم احملرز 

 
     جلهاز  ا        نظر فيه  ي   كي                 حسب االقتضاء،   ،                               العمل بشأن نظام املعلومات العاملي       برنامج            إىل مراجعة    جنة  ّ لّ   ال      يدعو  -  11

  ؛       التاسعة    ته    دور   يف          الرئاسي
 

                  ذات الصــــــــلة مبعلومات      فنية            العلمية وال        القضــــــــايا         النظر يف         مواصــــــــلة                         اللجنة االســــــــتشــــــــارية العلمية    من       يطلب  -  12
       بتنفيذ      علقة                                                        عن اســــــتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومت  ة      متولد           بقدر ما هي   ،      وراثي          التســــــلســــــل ال

  ؛                العاملي للمعلومات       النظام 
 

                             إىل توفري املوارد الالزمة لتنفيذ         اآلخرين                                              األطراف املتعاقدة واحلكومات األخرى وأصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة      يدعو  -  13
                        معايري قائمة احملاصـــــيل ودعم        مراجعة     ، و                     نظام املعلومات العاملي                   واصـــــلة تطوير بوابة مل                      برنامج العمل، وال ســـــيما 

                 البلدان النامية؛          القدرات يف         وتعزيز        التدريب       أنشطة 
 

ّ  تقّدم  ال   عن       مرحلي                                                               األمني متابعة تنفيذ توصـــيات اللجنة االســـتشـــارية العلمية وتقدمي تقرير    من       يطلب  -  14         احملرز يف    
  .              للجهاز الرئاسي                          التنفيذ إىل الدورة التاسعة 

 

                                        
     جلهاز  ا                               بيانات التســـــــلســـــــل الوراثي من جانب  /                                                                            جيوز أن ينعكس يف نص هذا القرار أي نظر يف املصـــــــطلحات املتصـــــــلة مبعلومات التســـــــلســـــــل الرقمي    30

    .       الرئاسي


