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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 من جدول األعمال المؤقت 8البند 

مجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة المعنية 
 بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة

 الثانيةالدورة 

 2018 نيسان/أبريل 25 - 23روما، 

"معلومات التسلسل الرقمية"  بشأنالدراسة االستكشافية لتقصي الحقائق  مسودةاستعراض 
 لألغذية والزراعةالموارد الوراثية  نأشب

 مقدمة

وطلبت  1أنشــــــــأت اهليئة، يف دورهتا األخرية، مســــــــار عمل جديد بالنســــــــبة إىل "معلومات التســــــــلســــــــل الرقمية". -1
من األمانة أن تقوم، ضــمن املوارد الالزمة املتاحة، بإجراء دراســة اســتكشــافية لتقصــي احلقائق بشــأن "معلومات التســلســل 

اعة إلعطاء معلومات عن مجلة أمور من بينها املصــــــــــــــطلحات املســــــــــــــتخدمة املوارد الوراثية لألغذية والزر بشــــــــــــــأن الرقمية" 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأنواع بشــــــــــــــأن يف هذا اجملال واجلهات املعنية مبســــــــــــــألة "معلومات التســــــــــــــلســــــــــــــل الرقمية" 

 تلك املعلومات ونطاق استخدامها. ومن األمثلة على ذلك:

 التوصيف؛ •
 والرتبية والتحسني الوراثي؛ •

) 16/13CBD COP( لبيولوجياالصــــــــــــــادر عن االجتماع الثالث عشــــــــــــــر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع  13/16هذا املصــــــــــــــطلح مأخوذ من املقرر   1

 "، "بيانات التســــــــلســــــــل الوراثيصــــــــرعلى ســــــــبيل الذكر ال احلموضــــــــع نقاش. ومثة إدراك بتعدد املصــــــــطلحات املســــــــتخدمة يف هذا اجملال (مبا فيها، هو و 
ة النظر يف وما إىل ذلك) ومن الضــروري مواصــل، "وباحملاكاة باحلاســ"و "املوارد الوراثية غري املادية"و "املعلومات الوراثية"و "مات التســلســل الوراثيو معل"و

 د املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.هذا املوضوع لتحدي
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 والصون؛ •
 .وحتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة •

 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنســبة إىل األمن الغذائي والتغذية، بشــأن لســل الرقمية" فضــالً عن أمهية "معلومات التســ 

وذلك بغرض تيســـــــــري نظر اهليئة يف دورهتا املقبلة يف تأثريات اســـــــــتخدام "معلومات التســـــــــلســـــــــل الرقمية" عن املوارد الوراثية لألغذية 
واستخدامها املستدام، مبا يف ذلك التبادل واحلصول والتقاسم العادل واملنصف والزراعة" على صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 2 للمنافع الناشئة عن استخدامها.
 
وطلبت اهليئة من جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا اســــتعراض مســــودة الدراســــة االســــتكشــــافية  -2

 3 لتقصي احلقائق وتقدمي مسامهاهتا هبذا الصدد قبل إحالتها على اهليئة لكي تنظر فيها يف دورهتا املقبلة.
 
ن املوارد الوراثية عمعلومات التســـــلســـــل الرقمية" الدراســـــة االســـــتكشـــــافية لتقصـــــي احلقائق بشـــــأن "وترد مســـــودة  -3

شافية لتقصي . وتوىل إعداد مسودة الدراسة االستكCGRFA/WG-AQGR-2/18/INF.8ضمن الوثيقة  لألغذية والزراعة
، كريســـــتشـــــورش، (كلية العلوم البيولوجية، جامعة كانرتبريي Dorien S. Corayو Jack A. Heinemannاحلقائق كل من 

ملســـؤولية الكاملة عن امن جامعة بازل، بازل، ســـويســـرا. ويتحمل واضـــعو مســـودة الدراســـة  David S. Thaler) ونيوزيلندا
 مضمو�ا وهي ال تعّرب بالضرورة عن آراء منظمة األغذية والزراعة أو األعضاء فيها.

 
 التوجيهات المطلوبة

 
 مسامهات بشأ�ا. تقدميإّن جمموعة العمل مدعوة إىل استعراض مسودة الدراسة االستكشافية لتقصي احلقائق و  -4
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