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 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلإلعالم عن  نظام العالميالتنفيذ 
 

 ،الجهاز الرئاسيإن 
 

وبرنامج  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالنظام العاملي لإلعالم عن رؤية الســــابقة بشــــأن قراراته ومقرراته  يســـتذكرإذ 
 ؛5/2017و 3/2015ن اسيما القرار  وال ،النظام العاملي لإلعالم عن املوارد بشأن عملال
 

لنظام يف امن املعاهدة الدولية  17ملادة ا ه يفاملنصـــوص عليالنظام العاملي لإلعالم عن املوارد مســـامهة  يســتذكر كذلك وإذ
 أ؛-2-13أحكام املادة ال سيما ، و األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعهااملتعدد 

 
ـــــكريوإذ  ـ النظام العاملي لإلعالم عن املوارد بشـــــــــــأن حكوميت أملانيا وكندا على الدعم املايل املقدم لتنفيذ برنامج العمل  شــ

النظام العاملي لإلعالم عن ب وتنظيم االجتماع الثالث للجنة االســـتشـــارية العلمية املعنية 2019-2018خالل فرتة الســـنتني 
 (اللجنة االستشارية العلمية)؛  17ملادة ااملنصوص عليه يف املوارد 

 
 خالل فرتة الســـــــــــنتنيالنظام العاملي لإلعالم عن املوارد  بشـــــــــــأن عملالالتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج ب اعلمً  خذيأ -1

 ؛2021-2020أن يستمر هذا التنفيذ يف فرتة السنتني  ويطلب، 2018-2019
 
  ســــــــــــــتخداماالبالتقدم احملرز يف  يأخذ علًما -2

ُ
بتوافر  ااألمني، رهنً  من ويطلبالكائنات الرقمية،  عرِّفاتالطوعي مل

واســــــــتعراض  البلدان النامية ال ســــــــيما يفقدرات أصــــــــحاب املصــــــــلحة املعنيني،  املوارد، أن يواصــــــــل جهوده الرامية إىل بناء
 ؛مع مراعاة التعليقات الواردة من بنوك اجلينات الوطنية عرِّفات الكائنات الرقميةاملتعلقة مبُ اخلطوط التوجيهية 

 
الشــــــــــبكة العاملية و ، املبكر اإلنذارو للمعلومات ، والنظام العاملي Genesys نظام بالتعاون اجلاري مع اعلمً يأخذ  -3

عن املوارد الوراثيــة النبــاتيــة، ونظــام التوثيق واملعلومــات  نرتنــتاإلاألورويب للبحــث على الكتــالوج ، و الوراثيــة ملعلومــات املــادة
األمني أن يواصل تعزيز التعاون مع املؤسسات من  ويطلب، ركز املوارد الوراثية النباتية للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيمل

 ،مع نظم املعلومات القائمةالنظام العاملي لإلعالم عن املوارد واملبادرات ذات الصـــــــلة وتيســـــــري تبادل املعلومات من خالل 
زراعة والتغذية البيانات العاملية املفتوحة للو  DivSeekالشــبكة الدولية ملبادرة مع ، مبا يف ذلك ازدواجية اجلهود اجتنابمع 

املرفق العاملي ملعلومات و نظمة منظومة اجلماعة االســــــــــتشــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولّية ومنصــــــــــة البيانات الكربى التابعة مل
 ؛البيولوجي التنوع
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املعلومات النفاذ اجملاين إىل على استكشاف إمكانيات  حلماية األصناف النباتية اجلديدة االحتاد الدويل شجعيو  -4
على ســـــــــبيل املثال عن طريق ربط قاعدة بيانات  ،مبا يف ذلك تنزيل املعلوماتواســـــــــتخدامها  PLUTOقاعدة بيانات يف 

PLUTO  ؛النظام العاملي لإلعالمو 
 
النظام العاملي لإلعالم عن املوارد إنشــــاء عناصــــر بنيوية يف بوابة با بتوافر املوارد، ن يقوم، رهنً أ من األمني بيطلو  -5

املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على غرار األســــــــــــــاليب واملعايري واجلهات الفاعلة وبناء بتربط 
 وفًقا للتشريعات الوطنية/احمللية، حسب االقتضاء؛ القدرات واملسائل القانونية؛

 
األقارب الربية واصـــفات توثيق ل اعليها عامليً وضـــع قائمة متفق "بعنوان  اجلاري تنفيذهاألمانة مبشـــروع  اعلمً يأخذ  -6

  ؛مشاركة اخلرباء يف عملية التشاور عويشجّ متوله حكومة أملانيا، الذي  "للمحاصيل يف املوقع الطبيعي
 
من  ويطلب 1،فائدة املفردات اللغوية وتوصــــــــــــيفات (أنطولوجيات) احملاصــــــــــــيل املضــــــــــــبوطةب كذلك اعلمً يأخذ  -7

دعم حتويل واصـفات احملاصـيل القائمة إىل توصـيفات (أنطولوجيات) ومواصـلة اسـتكشـاف يأن  املوارد،، رهًنا بتوافر األمني
  ؛النظام العاملي لإلعالماستخدام توصيفات (أنطولوجيات) مستقرة من خالل 

 
 تطبيق الرأي اللجنة االســتشــارية العلمية بشــأن فائدة  يســتذكر -8

ُ
الكيانات الرقمية على املعلومات  عرِّفاتالطوعي مل

تطبيق أصـــــحاب املصـــــلحة واملســـــتخدمني الذين قدموا معلومات عن  ويشــــكر، املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عن
مبا يف ذلك ربط  DSI/GSD(،2( وراثيالتســـــلســـــل البيانات معلومات التســـــلســـــل الرقمي/ علىالرقمية الكيانات  ُمعرِّفات

 ؛ةوراثيالالبيانات و ة وراثياألمناط ال بيانات حتديد
 
لربط املنشـــــــورات العلمية وجمموعات البيانات مبواد املوارد تشـــــــجيع املســـــــتخدمني وإرشـــــــادهم األمني  من يطلب -9

 إدراج هذه املعلومات يف نظم إدارة املعلومات؛خدمني يف دعم املستلو  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

شكر -10 النظام العاملي بوابة اللجنة االســتشــارية العلمية على تطوير نقاط الدخول اليت وضــعت يف اخلطة الرئيســية ل ي
 يف أقرب وقت ممكن؛ بوابةاليف رجها األمني أن يد من ويطلبلإلعالم عن املوارد 

 
الرتتيبات املمكنة  اســـــــــــتكشـــــــــــافاألمني من  ويطلب، الدولية DivSeek شـــــــــــبكةبالتقدم احملرز يف  اعلمً يأخذ  -11

 من مكتب الدورة التاسعة؛ اتتوجيهيف ظل ، الشبكةمع خنراط االملواصلة 
 

                                        
اهلرمية على رأس قائمة املصطلحات اليت اتبيات املشغلني والرت ن قبيل م ،مفاهيمعرض ىل واصفات احملاصيل وتاصيل باألساس إاحمل تأنطولوجياتستند   1
 املنظمة.االستفسارات يسر ت
هذه العبارة إىل حني يستخدم لذلك و  الوراثي"التسلسل بيانات معلومات التسلسل الرقمي/ لعبارة "املصطلح الرمسي بت اجلهاز الرئاسي بعد يف مل ي  2

 االتفاق على مصطلح جديد.
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فرتة يف نفســــها كما جعية املر واالختصــــاصــــات  هنفســــ التكوينباللجنة االســــتشــــارية العلمية  تشــــكيل إعادةقرر ي -12
التقدم احملرز عن املعلومات أحدث باللجنة تزويد  مواصـــــلةاألمانة من  طلبيو بتوفر املوارد املالية،  االســـــنتني الســـــابقة، رهنً 

 ؛دلنظام العاملي لإلعالم عن املوار ا بشأن عملالوبرنامج  رؤيةيتعلق ب ما يف
 

ســــــب ح ،املوارد لنظام العاملي لإلعالم عنابشــــــأن العمل برنامج  إىل مراجعةاالســــــتشــــــارية العلمية جنة لّ ال يدعو -13
 ؛التاسعة تهدور يف  الرئاسيجلهاز انظر فيه يكي   االقتضاء،

 
مبعلومات التســلســل ذات الصــلة فنية العلمية والالقضــايا النظر يف  مواصــلةاللجنة االســتشــارية العلمية من  يطلب -14

 ومراعاة التشريعات الوطنية حسب االقتضاء؛، التسلسل الوراثيالرقمي/بيانات 
 

برنامج إىل توفري املوارد الالزمة لتنفيذ  اآلخرين األطراف املتعاقدة واحلكومات األخرى وأصـــحاب املصـــلحة يدعو -15
القوائم مراجعة ، و النظام العاملي لإلعالم واصــــــــلة تطوير بوابةمل، وال ســــــــيما املوارد لنظام العاملي لإلعالم عنابشــــــــأن العمل 

 القدرات يف البلدان النامية؛ وتعزيزالتدريب أنشطة لمحاصيل ودعم التجميعية ل
 

 احملرز يف تقّدمالعن مرحلي األمني متابعة تنفيذ توصـــــــيات اللجنة االســـــــتشـــــــارية العلمية وتقدمي تقرير من  يطلب -16
 .للجهاز الرئاسيالتنفيذ إىل الدورة التاسعة 

 


