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ويرجى من السادة . على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
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  املؤقت األعمال جدول من 51 البند

 للجهاز الرئاسي اخلامسةالدورة 

 4053 أيلول/سبتمرب 48-42، مسقط، ُعمان

 ،51 املادة تطوير مواصلة عن رؤية ورقة

 لإلعالم العاملي النظام

 

 موجز

 

ة يف فرتة ما بني الدورات احلالية ناماألبها  تعن األنشطة اليت اضطلعآخر املعلومات هذه الوثيقة قدم ت- 1

 .  وملخصا عن أهم ما أحرز من تقدم يف جمال نظم املعلومات عن املوارد الوراثية النباتية على الصعيدين العاملي واإلقليمي

 

، تتضمن هذه 11بوضع عملية لتنفيذ املادة وبناء على طلب اجلهاز الرئاسي يف دورته الرابعة فيما يتعلق - 2

بغرض  النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الوثيقة أيضا مشروع قرار ينشئ مشاورة للخرباء بشأن

   .من املعاهدة الدولية 11املادة  إطاروتطبيقه يف  النظاماء املشورة حول تصميم هذا إسد
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 بيان احملتويات

 

 الفقــرات 

 11-1 املقدمة -أوال

 نذ انعقاد الدورة األخرية للجهاز الرئاسيم 51األنشطة املنفذة يف سياق املادة  -ثانيا

 22-11 لدعم النظام املتعدد األطراف نظم وأدوات املعلومات -1

 22-22 الوراثية لمواردبرنامج بناء القدرات لدعم الربامج الوطنية ل -2

 21-21 رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية -2

 عن املبادرات والربامج القائمة الرئيسية ذات الصلة املعلوماتآخر  -ثالثا

 بالنظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 22 املعلومات على مستوى اجملموعات  - 1

 28-22 املعلومات على مستوى العينات- 2

 42-22 املستوى الوراثي املعلومات على- 2

 51-42 املستقبل وآفاقالعملية  -رابعا

 52 التوجيهات امللتمسة -خامسا

 

ــادة          :املرفق ــيا  امل ــة يف س ــة النباتي ــوارد الوراثي ــن امل ــالم ع ــالي لإلع ــام الع ــاء النظ ــأن إنش ــرار بش ــروع ق  11مش

 من املعاهدة الدولية
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 املقدمة- أوال

 

النظام العالي لإلعالم عن ، "العناصر املساندة"من املعاهدة الدولية، حتت إطار اجلزء اخلامس  11حتكم املادة - 1

 :وتنص هذه املادة على أن. لألغذية والزراعة املوارد الوراثية النباتية
 

وتعزيز نظام عاملي للمعلومات لتيسري تبادل املعلومات، استنادا  إنشاءاملتعاقدة على  األطرافتتعاون  11-1"

نظم املعلومات املوجودة، عن القضايا العلمية والفنية والبيئية املتصلة باملوارد الوراثية النباتية  إىل 

رد الوراثية للمعلومات عن املوا بإتاحتهن يسهم تبادل املعلومات هذا يف تقاسم املنافع والزراعة توقعا أل لألغذية

  .املتعاقدة األطرافوالزراعة جلميع  لألغذيةالنباتية 
 

ن املخاطر اليت تتهدد أمبكر بش إنذار إصداراملتعاقدة، ينبغي  األطرافمقدم من  إخطار إىلاستنادا  11-2

 .والزراعة بغرض محاية املواد لألغذيةالفعالة للموارد الوراثية  اإلدامة
 

والزراعة، يف  األغذيةوالزراعة لدى منظمة  لألغذيةاملتعاقدة، مع هيئة املوارد الوراثية  األطرافتتعاون  11-2

والزراعة يف العامل لتيسري حتديث  لألغذيةتقييم دورية حلالة املوارد الوراثية النباتية  إعادةعمليات  إجراء

 ".14 خطة العمل العاملية املتتابعة املنصوص عليها يف املادة

 

باجلهود اجلارية لتنسيق وحتسني نظم املعلومات اليت توثق رحب "، ثالثةاجلهاز الرئاسي، يف دورته الوإن - 2

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، املستندة إىل نظم املعلومات القائمة، واليت ينبغي أن تكون قاعدة النظام 

 ".من املعاهدة الدولية( ب)2 -12املادة  ، مبا يتسق مع11اإلعالمي العاملي الذي توخته املادة 

 

من األمني أن يواصل التعاون مع املنظمة وغريها من أصحاب طلبت "يف الدورة نفسها، فإن األطراف املتعاقدة و- 2

الشأن ذوي الصلة بشأن تكنولوجيات املعلومات لتيسري مساهمتهم يف التطوير املتواصل للنظام العاملي لإلعالم يف سيا  

َبل األطراف من املعاهدة، من أجل تشجيع زيادة احلصول على املعلومات ونظم املعلومات ذات الصلة من ِق 11املادة 

 ".1ةاملتعاقدة وغريها من أصحاب الشأن ذوي الصل

 

عد ورقة رؤية تعرض على الدورة الرابعة تن أ"ويف الدورة الثالثة، طلبت األطراف املتعاقدة أيضا من األمانة - 4

  ".العامليللجهاز الرئاسي، لتقييم نظم املعلومات املوجودة وعرض معامل عملية لتطوير هذا النظام اإلعالمي 

                                                           
 IT/GB-3/9/Report الوارد يف الوثيقة 1/2112القرار   1
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. 2ندونيسياإيف بالي، جهاز الرئاسي اليت انعقدت لل الدورة الرابعة عرضتها علىاألمانة ورقة رؤية ووقد أعدت - 5

عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومبادرات نقل املعلومات نظم أهم الورقة معلومات عن بعض وتضمنت 

عالوة على و. سهم يف تقاسم املنافع يف سيا  املعاهدة الدوليةتميكن أن آنذاك واليت التكنولوجيا اليت حددت واملعلومات 

 . لإلعالم يتسم باالتسا املي عالفعال لنظام نشاء إللعملية تشاورية إىل ضرورة وضع انتباه األطراف املتعاقدة  تذلك، لفت

 

املوارد الوراثّية  عنلدى وضع النظام العاملي لإلعالم  ،بأنه سيتموذكرت األطراف املتعاقدة، يف تلك الدورة، - 6

 آلّية تنسيق املعلومات يف اتفاقّية التنوع البيولوجي، مبوجب املادة"لتعاون مع إىل االنباتّية لألغذية والزراعة، السعي 

 ".3من املعاهدة 11-1

 

من األمني أن يواصل تنقيح ورقة الرؤية املتعلقة بتطوير النظام العاملي طلبت "كما أن األطراف املتعاقدة - 1

 ".4من املعاهدة وذلك بالتعاون مع أصحاب الشأن ذوي الصلة 11للمعلومات يف إطار املادة 

 

الوراثيـة  ويف سيا  النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنـافع واملناقشـة بشـأن توثيـق املـوارد      - 8

باجلهود اليت تبذل لتنسيق وحتسـني نظـم املعلومـات     [رحبت] رحبت"لألغذية والزراعة، فإن األطراف املتعاقدة  أيضا 

اليت توثق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، استنادا إىل نظـم املعلومـات القائمـة، حتـى يتسـنى وضـع وتعزيـز        

، من املعاهدة الدولية، ويطلب مـن األمـني أن   (ب)2-12، اتساقا مع املادة 11يف املادة ، املتوخي عالمالنظام العاملي لإل

 ".5رؤية للعرض على الدورة احلالية للجهاز الرئاسيورقة يضع 

 

الدورة األخرية انعقاد بها األمانة منذ اضطلعت عن األنشطة اليت  ةموجزمعلومات مستكملة وتقدم هذه الوثيقة  -2

عن املوارد الوراثية علومات للتقدم احملرز يف جمال نظم امل ايف شراكة مع املنظمات ذات الصلة وملخصللجهاز الرئاسي 

 .النباتية على املستويني العاملي واإلقليمي

 

املوارد  عالم عنخرباء بشأن النظام العاملي لإلللمشاورة وضع اقرتاح متقدم لعلى حتتوي هذه الورقة أيضا و- 11

هذه الوثيقة لينظر فيه  رفقمويرد مشروع قرار يف . بني الدوراتما لوراثية النباتية لألغذية والزراعة خالل فرتات ا

 .اجلهاز الرئاسي

                                                           
 .IT/GB-4/11/19الوثيقة   2
 .IT/GB-4/11/Reportمن الوثيقة  8-الوارد يف املرفق ألف 4/2111القرار   3
 .نفس املصدر أعاله  4
 .IT/GB-4/11/Reportمن الوثيقة  4-الوارد يف املرفق ألف 5/2111القرار   5
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 منذ انعقاد الدورة األخرية للجهاز الرئاسي 51األنشطة املنفذة يف سياق املادة - ثانيًا

 

 األطرافنظم وأدوات املعلومات لدعم النظام املتعدد - 5

 

أن األمني قد وضع، بالتشاور مع املنظمات ذات الِصلة، اجلهاز الرئاسي، يف دورته الرابعة، إىل ر اشأ- 11

إلجراءات  1-4تنفيذًا للمادة  هاوختزين هاإجراءات مناسبة وفّعالة من حيث التكلفة لتسهيل تقديم املعلومات ومجع

الطرف الثالث املستفيد، وطلب كذلك إىل األمني مواصلة تطبيق التدابري املناسبة لضمان سالمة املعلومات وعند االقتضاء، 

 .6سرّية املعلومات املقّدمة

 

تقديم وبعد تقديم اجلهاز الرئاسي هلذا الطلب، انتهت األمانة من إنشاء نظم لتكنولوجيا املعلومات يسرت - 12

من اإلجراءات اخلاّصة بالطرف  1-4تنفيذًا للمادة  هاوختزين هااالتفا  املوحد لنقل املواد ومجعبومات املتعلقة املعل

االتفا  ومت دمج النظم يف حل واحد، خضع ملزيد من التطوير واالختبار وأتيح على اإلنرتنت ملستخدمي . الثالث املستفيد

 ."Easy-SMTA"، حتت اسم املوحد لنقل املواد

 

 نظامجيمع  ،يف إطار االتفا  املوحد نيوالفعلي نياحملتمل هاومتلقياملوارد مساعدة مقدمي وسعيا إىل - 12

"Easy-SMTA "ستودع البيانات يف مهو ما يسمح بتدفق نشاء اتفا  موحد لنقل املواد وتقديم التقارير، ويفيت إبني وظ

 .تنيإضافي نيأداتوبيانات آمن، 

 

وهـي   ،(OSGR)إنشاء اتفا  موحد لنقل املواد وتقديم التقارير مباشـرة علـى اإلنرتنـت    وتتمثل األداة األوىل يف  -14

 هـا دعم تدفق العمل الكامل لالتفا  املوحـد لنقـل املـواد بوظـائف إلنشـاء اتفاقـات موحـدة جديـدة لنقـل املـواد وتنقيح          ت

 .تفاقات املوحدة املربمة لنقل املوادالا بشأناجلهاز الرئاسي  رفع تقارير إىل، عالوة على اوقبوهل

 

تقديم  يحصربشكل  وهي تعاجل، (ORF)اإلنرتنت  ة علىمباشر تقديم التقاريرهي استمارة فاألداة الثانية  وأما -15

إنشـاء  أداة تلـك اخلاصـة بـ   قابـل  تمع خيارات  ،تفاقات املوحدة لنقل املواد املربمةالا بشأنالتقارير إىل اجلهاز الرئاسي 

 .اتفا  موحد

  

                                                           
ــأن     6 ــا بش ــة هن ــات املقدم ــزء  " Easy-SMTA"إن املعلوم ــا يف اجل ــرد أيض ــامس ت ــوص  اخل ــث   "خبص ــرف الثال ــط للط ــذ الف ــتفيدالتنفي  "املس

 .تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيد، IT/GB-5/13/19 يف الوثيقة
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املسـتخدمني يف عمليـة    درشامن أجل إتصميم وتدفق عمل جديدين ويتسم النظام، قياسا إىل األدوات السابقة، ب -16

تم يـ لـيت  األول امـواد امللحـق   عـرض  مثل حتميل ملفات اجلداول اليت ت،وظائف إضافية عدة يتيح كما . تدرجييةسهلة 

ًا وظيفـة  األمانة أيضطّورت و .، األمر الذي يسّهل إىل حد كبري إبرام اتفاقات موحدة لنقل املواد ورفع التقارير عنهانقلها

ة بـه علـى شـبكة    ميكن االسـتعان  ام، فضاًل عن نظام مساعدة خارجيكل صفحة من صفحات النظمساعدو مدرجة ضمن 

  .اإلنرتنت مباشرة

 

إىل تلقيـة رفـع التقـارير بشـكل طـوعي      جهات املللتيسر أداة ع وضعلى  2112عملت األمانة أيضا خالل عام و- 11

بفضـل  و. الوسائل اإللكرتونية بواسطة، لنقل املواردمن االتفا  املوحد  4ملعلومات الواردة يف امللحق هاز الرئاسي عن ااجل

 علـى أسـاا احملاصـيل مبوجـب      اتعودفاملـ نظـام   نعـ  يرراتقـ تقـديم   بسـهولة  تلقيـة هـات امل جلا تستطيعهذه األداة، 

وضـع  ومت . 1-6سـنوية وفقـا للمـادة    العات ودفاملفضال عن تقديم تقارير عن لنقل املوارد من االتفا  املوحد  11-6املادة 

 .املوجودة أصالاالستفادة من البنية التحتية  ، تسنى، وبالتاليEasy-SMTAإىل نظام  نيإضافي نيشكلك نياألدات

 

 أيـار / مـايو اإلعالن عنـه يف على اإلنرتنت باللغات الرمسية الست للمعاهدة و Easy-SMTAمت تعميم نظام وقد - 18

 .ليزية والفرنسية واإلسبانيةكاإلن اتاللغب على اإلنرتنت ملعاهدةانشر إخطار على موقع ب 2112

 

لجماعـة  التابعـة ل بعض املراكز الدولية للبحوث الزراعيـة   من قبل Easy-SMTAنظام وظائف وقد استخدمت - 12

ال سـيما  عدد من بنوك اجلينات العامة لألطراف املتعاقدة، و ،فرادأ ةاالستشارية للبحوث الزراعية الدولية إضافة إىل عد

سـتودع  ونيـة يف م الوسـائل اإللكرت عينـة بواسـطة   حتى اآلن اإلبالغ عن أكثر مـن مليـون   ومت . يف أوروبا وأمريكا الشمالية

 .Easy-SMTAوصول بنظام البيانات امل

 

 اائمـ قالتقارير، وضعت األمانة أيضـا بروتوكـول تكامـل    رفع يف املساعدة يف عملية كتسبة استنادا إىل اخلربة املو- 21

املراكـز  ، مبـا يف ذلـك بعـض    نيالرئيسـي االتفا  املوحـد لنقـل املـواد    مستخدمي من أجل التسهيل على  XML لغة على

 .آلي، رفع التقارير بشكل الدولية للبحوث الزراعية

 

 امللحـق مـواد غـري مدرجـة يف     نعـ  Easy-SMTAنظام من خالل تقارير عدد من األطراف املتعاقدة أيضا قّدم و- 21

نظـام وفقـا   الهـذه املعلومـات يف   وأدخلت . شبيهة لالتفا  املوحد لنقل املوادنقل املواد لباستخدام اتفاقات  امت نقلهاألول 

نظـرا  شكل عبئا إضافيا علـى النظـام   ت تكاليف إضافية وملعلى عملية هذه ال يومل تنطو. لتقدير األطراف املتعاقدة املعنية

 .أن هذا النظام آلي إىل حد كبريإىل 

 

 Easy-SMTAنظـام  وضـعت األمانـة أيضـا     اجلهاز الرئاسـي، خالل فرتة السنتني احلالية، وبناء على طلب و- 22

  .يانات إحصائية جممعةبتوليد بجمموعة من األدوات اليت تسمح ه مع تكاملعملت على و
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 لموارد الوراثيةلبرنامج بناء القدرات لدعم الربامج الوطنية - 4

 

نشـاء أداوت للمعلومـات   بـادرة إل بزمـام م  ،2112-2112خالل فـرتة السـنتني   الدولية، مانة املعاهدة خذت أأ- 22

 ".CAPFITOGEN" وطنية بشأن املوارد الوراثية النباتية حتت اسمالتعزيز القدرات التقنية للربامج والتحليل من أجل 

 

ضـمن مجلـة جهـات    األساسـية يف شـراكة،    ااحلكومـة اإلسـبانية وتنفـذ أنشـطته    متول هذه املبادرة من قبـل  و- 24

 الزراعة واألغذيـة  لمعهد الوطط اإلسباني لبحوث وتكنولوجياالتابع للموارد الوراثية النباتية الوطط لركز مع امل، أخرى

(CRF-INIA) ،جامعـة البوليتكنيـك يف مدريـد، وجامعـة امللـك خـوان       و، يف إسـبانيا  لزراعة واألغذيـة والبيئـة  اوزارة و

 .وجامعة كولومبيا الوطنية ،كارلوا

 

أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـاري  يف     صـا   عمل فنية نظمـت ل حلقة من األدوات يف األوىل موعة وقدمت اجمل- 25

2112 آذار/مـارا  22إىل  12بوغوتا، كولومبيا، يف الفرتة من 
حتسـني مهـارات وقـدرات    يف العمـل  حلقـة  سـاهمت  و. 7

 .8املستدام هااستخداموملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صون ا ياملوظفني الفنيني العاملني يف جمال

 

احتياجـات الـربامج   تناسـب  دارة البيانات إلأدوات  ةلعد نيالطوعيواالعتماد االستخدام وشجعت حلقة العمل - 26

أدوات جديـدة  وضـع  مواصـلة  ة إىل اجـ حلمعلومـات عـن ا   تعـالوة علـى ذلـك، مجعـ    و. أمريكا الالتينيةقليم الوطنية إل

من املعاهدة  11ملوارد الوراثية النباتية املشار إليه يف املادة عالم عن االعاملي لإل النظامطار ضمن إالقائمة دوات وتكييف األ

 .الدولية

 

إىل جللـب بعـض التقـدم العلمـي والتكنولـوجي       جهـدا  CAPFITOGENوضعتها مبادرة األدوات اليت ومتثل - 21

املستدام علـى املسـتويني اإلقليمـي     هااستخدامولزراعة ملوارد الوراثية النباتية لألغذية واوسا  العاملة يف جمالي صون األا

لغات الربجمـة  خمصصة لمعارف تقتضي و معقدةحتى اآلن كانت جعل مهام معينة من أجل كل أداة  تصممو. والوطط

املـوارد الوراثيـة النباتيـة    مـن حيـث   وصممت هـذه األدوات ملسـاعدة البلـدان الغنيـة     . ، سهلة وفعالة9املعقدةاحلاسوبية 

يف جمـال  جهود يف ما تبذله من صنع القرار وعمليتها اخلاصة بهذه املهمة يف على النهوض بقتصادية االوارد حمدودة املو

 . الصون

 

تصـل  اإلنرتنـت،  علـى  والدعم املباشرة العمل حلقات مثل  ،أنشطة التدريب وبناء القدراتخمتلف من خالل و- 28

للـربامج   ونالفنيـ هم املوظفـون  إىل جمموعة واسعة من املستخدمني النهـائيني، مبـا فـي    CAPFITOGEN مبادرة  أدوات

 .املوارد الوراثية النباتيةصون يف جمال ون واملؤسسات الوطنية العامل
 

                                                           
 مت اإلعــالن عــن حلقــة العمــل مــن خــالل قنــوات عــدة، مبــا يف ذلــك إصــدار األمــني إلخطــار ونشــره علــى موقــع املعاهــدة علــى اإلنرتنــت يف      7

 .وتعميمه عن طريق الربيد اإللكرتوني على مجيع جهات االتصال الوطنية يف اإلقليم ،2112كانون األول /ديسمرب 12
8  2013-caribbean-and-america-latin-opworksh-coordination-http://www.planttreaty.org/content/regional 
 .R و  Javaمثل    9

http://www.planttreaty.org/content/regional-coordination-workshop-latin-america-and-caribbean-2013
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اإليكولوجيـة ونظـم املعلومـات      منهجيات اجلغرافيايسري استخدام تساهم هذه األدوات يف حتسني وتكييف وتو- 22

العتمادهـا مـع احلفـاظ    الالزمـة  د وبشكل كبري من الوقـت واجلهـ  تقلل جمال املوارد الوراثية للمحاصيل، و اجلغرافية يف

التقـدم العلمـي يف تصـميم    سفر عـن  ويتحقق ذلك بفضل مشاركة نفس فريق البحث الذي ي. العلمية األصلية تهاعلى صح

أدنـاه عـدد    1ن الشـكل  ويبّي. 10للمعاهدةالشبكي وقع نرتنت على املعلى اإل ةمتاحبكاملها األدوات  وإن قائمة. كل أداة

 .2112 أيار/يف مايو CAPFITOGENمبادرة  األدوات األوىل مناليت استخدمت فيها البلدان 

 

 
 

 .2112 أيار/يف مايو CAPFITOGENمبادرة  البلدان اليت استخدمت األدوات األوىل اليت وضعتها: 1الشكل 

 

 العامليةرصد تنفيذ خطة العمل - 3

 

زيد من التقدم يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية يف إنشاء آليـات  املحرز أ لجهاز الرئاسي،الدورة األخرية لانعقاد منذ - 21

لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة واسـتخدامها     11تبادل املعلوماتلوطنية 

 وافقت هيئة، 2112تشرين الثاني  /يف نوفمربفاو اعتماد خطة العمل العاملية الثانية من قبل جملس اليف ضوء و. املستدام

مؤشـرات جديـدة لرصـد تنفيـذها وجـدول زمـط لتقـديم        علـى   2112نيسـان  /بريلأاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 

وتتـيح الفـاو للبلـدان     .ة النباتية لألغذية والزراعة يف العاملالتقارير بشأنها وإعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثي

السـعي إىل إجيـاد   جيـري  و. املؤشراتاملتعلقة باملعلومات نرتنت من أجل تبادل على اإل اقائم االتقارير ونظامشكال لرفع 

إضـافة  لتحليـل البيانـات،   البيانية يزات حتسني املالسابق، والرصد تعددة اللغات لنظام املتغطية الموارد إضافية لضمان 

 .التقريرورفع مؤشرات الشكل اجلديد للالبيانات إىل إىل ترحيل 

 

                                                           
10   capfitogen-http://www.planttreaty.org/content/tools 
11  http://www.pgrfa.org  

http://www.planttreaty.org/content/tools-capfitogen
http://www.planttreaty.org/content/tools-capfitogen
http://www.pgrfa.org/
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 أن  التعاون مع املعاهدة الدولية لضمانوطيد على ضرورة تجمددا املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أكدت هيئة و- 21

املـادة  عالم الـذي تـنص عليـه    من حيث التكلفة لبناء النظام العاملي لإل فعاال ادعماملعلومات توفر اآلليات الوطنية لتبادل 

 .12من املعاهدة الدولية 11

 

آخر املعلومات عن املبادرات والربامج القائمة الرئيسية ذات الصلة بالنظام العاملي لإلعالم  -ثالثا

 عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

 املعلومات على مستوى اجملموعات- 5

 

لبيانات العاملية بشأن املوارد الوراثية النباتيـة لألغذيـة والزراعـة علـى مسـتوى      لأكرب مصدر الفاو تدير زال تال - 22

البـال   راثيـة  وميكـن احلصـول علـى أرصـدة املـادة الو     . 13اإلنذار املبكـر ونظام العاملي للمعلومات المن خالل  اتعوماجمل

 يأحنـاء العـامل مـن النظـام العـامل     خمتلـف  لجينـات يف  لبنـك   1811مـن أكثـر مـن     عينـة  مليـون  1.2حوالي جمموعها 

النظـام  هـذا  فظ تيـ و. عينـة نوع وبلد املنشأ واحلالة البيولوجية للالسب حب ةمعءات جمحصاإاملبكر ك واإلنذارللمعلومات 

مـن قبـل جمتمـع     يرمـز الويسـتخدم هـذا النظـام    . بنوك اجليناتلتحديد اهلوية فيما يتعلق ب يرمز نظامبالعاملي أيضا 

وهـي  جـواز سـفر احملاصـيل املتعـددة،     ملواصـفات  الوراثية وفقـا  املتعلقة باملادة املوارد الوراثية النباتية لتبادل املعلومات 

يف ( ارد الوراثية النباتية سابقاللمو ياملعهد الدول)نظمة الدولية للتنوع البيولوجي املوُوضع من قبل الفاو وليا معيار مطبق د

بشـكل آلـي مـن    البيانـات  مجع من خالل  يدوربشكل حتديث النظام العاملي وجيري . 2112قح يف عام وُن 2111عام 

واآلليـات  ( GENESYSو EURISCو USDA-GRINمثـل  )علـى مسـتوى اجملموعـات    لمعلومات لالعامة املستودعات 

، مبناسبة السنة الدولية للكينوا، حتـديث  ومت هذه السنة. املستهدفةدراسات االستقصائية أو الاملعلومات الوطنية لتبادل 

 .اإلنذار املبكرووأقاربها الربية يف النظام العاملي للمعلومات  الطبيعي هالكينوا خارج موقعاجمموعات بشأن املعلومات 

 

 املعلومات على مستوى العينات- 4

 

نظمـة  املمـع   ي األطرافمشروع ثالثتقريرا عن األمانة للجهاز الرئاسي، قدمت الدورتني الثالثة والرابعة خالل - 22

 مسـتودع املعلومـات  الدولية للتنوع البيولوجي والصندو  االستئماني العـاملي للتنـوع احملصـولي أدى إىل تصـميم وتنفيـذ      

Genesys
تابعـة  مع سجالت من عدة قواعـد بيانـات   عينات جتال لمعلومات على مستوىلقاعدة بيانات الذي يعترب  ،14

 .مزيد من التحليلللر النتائج اصدإاملعلومات وطلب وفر أدوات إضافية ليكما أنه . 15فريدفهرا يف للشركاء 
 

                                                           
الرئاسـي وهيئـة    اجلهـاز ، تقرير حول املسائل املتصلة بالعالقـة بـني   IT/GB-5/13/11ترد معلومات إضافية عن أنشطة الدعم املتبادل يف الوثيقة   12

 .املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
13  http://apps3.fao.org/wiews 
14   pgr.org/-http://www.genesys 
  .GRINو SINGERو EURISCOمليون سجل وارد باألساا من  2.33، تضمنت قاعدة بياناته 2111يف نهاية املرحلة األوىل من املشروع يف عام   15

http://www.genesys-pgr.org/
http://www.genesys-pgr.org/
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نتائج املرحلة األوىل إلطال  هذا املشروع يف حدث جان  نظم خالل الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي يف  وعرضت -24

. وأجرت األمانة وأصـحاب املصـلحة املعنيـون جمموعـة مـن االجتماعـات واألنشـطة لبـدء املشـروع         . 2111بالي يف عام 

 ولكنهـا  Genesysقاعـدة بيانـات   حلـة الثانيـة مـن    وتعترب األمانة يف الوقت احلالي عضوا يف جلنـة اإلشـراف علـى املر   

 .ال تتحمل أية مسؤوليات إدارية

 

، (SINGER)، أوقفت شبكة معلومات املـوارد الوراثيـة علـى نطـا  املنظومـة      2112تشرين الثاني /ويف أكتوبر -25

وهي شبكة تبادل معلومات املادة الوراثية التابعة للجماعة االستشارية للبحـوث الزراعيـة الدوليـة وشـركائها، أنشـطتها      

 .يف املستقبل القريب Genesysاليت من املقرر أن تدمج يف بوابة 

 

عـام  يف  GRIN-Global مـن قاعـدة بيانـات     1.1وقد حـدثت جمموعـة مـن التطـورات منـذ صـدور النسـخة         -26

2111
وأدت معظم التغيريات إىل توسيع نظام البيانـات، باالسـتناد إىل التعليقـات الـواردة مـن املسـتخدمني يف كـل        . 16

ويف الوقت احلالي، ميكـن لقاعـدة   (. NPGS)أحناء النظام الوطط للمادة الوراثية النباتية يف الواليات املتحدة األمريكية 

معاجلة عدد غري حمدود تقريبا من األوصاف لتوضيح ظروف النمو اليت مت فيها  مجع العينـة،   GRIN-Globalبيانات 

 وأصـــــبحت قاعـــــدة  . مبـــــا يف ذلـــــك الظـــــروف البيولوجيـــــة واإليكولوجيـــــة واجليولوجيـــــة ملوئلـــــها      

ذ العينـات  اجلغـرايف واملوئـل والرتبـة والعوامـل الالحيويـة وأخـ       اإلسـناد اآلن قادرة على إدراج  GRIN-Globalبيانات 

وتشـمل التحسـينات اهلامـة األخـرى تعزيـز عمليـات البحـث        . والبيانات الوراثية لتوثيق املوارد الوراثية النباتية الربية

 .وإضافة عدة أدوات لإلدارة

 

حبيـث جـرى حتسـني الصـفحة اخلاصـة       GRIN-Globalكما مت حتسني املوقع الشبكي العام لقاعدة بيانات  -21

كما ختتفي العينـات الـيت هلـا تصـنيفات نـادرة      . باملزيد من مرادفات التصنيف اإلقراربتفاصيل التصنيف، مبا يف ذلك 

إىل قائمة " Help "وعالوة على ذلك، متت إضافة باب امسه . Google) )عندما يعرض املستخدم صفحة خريطة غوغل 

 .وتعرض معلومات املساعدة لعدة أنواع من البحث GRIN-Globalقاعدة بيانات 

 

إلجيـاد سـبل لتيسـري     GRIN-Globalواتصلت أمانة املعاهدة الدولية بالفريق القائم على وضع قاعـدة بيانـات    -28

. الوصول إىل فهرا املوارد الوراثية النباتية املتاحة يف النظام املتعدد األطراف أو مبوجب شرو  االتفا  املوحد لنقل املواد

مـن   GRIN-Globalوفضال عن ذلك، نقلت األمانة املعلومات الالزمة لتكييف أدوات الرتحيل اخلاصة بقاعـدة بيانـات   

ملستخدمني االمتثال اللتزاماتهم املتعلقة برفع التقارير بصفتهم مقدمني للمواد عنـد اسـتخدام االتفـا     أجل التسهيل على ا

 .املوحد لنقل املواد

 

 

                                                           
ووقت إعداد هذه الوثيقة، . بأرقام منفصلة Curator Tool (CT) و  Grin Global server (GG Server)، تصدر مكونات 1.5منذ النسخة   16

 .1.8.4 يف  Curator Toolوتتمثل آخر نسخة صادرة بالنسبة إىل  1.6.4يتمثل آخر خمدم صادر يتضمن عدة تغيريات يف 
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 املستوى الوراثياملعلومات على - 3

 

إىل إن االستخدام الفعال للموارد الوراثية للمحاصيل اليت ختزنها برامج الرتبية يف بنوك اجلينات حمدود نظـرا   -22

. رية البطيئة اليت مت بها توصيف املادة الوراثية التقليدية لسنوات عديدة حتد من اسـتخدامها تأن التكاليف الباهظة والو

اجلزيئية والتكنولوجيات األخرى فرصا إضافية الستخدام املـوارد الوراثيـة    الوامساتويف الوقت احلاضر، يتيح استخدام 

ويسمح التنميط الوراثي األرخص واألسـرع لعينـات املـادة    . للمحاصيل احملتفظ بها يف جمموعات يف خمتلف أحناء العامل

ية الـيت متثـل الثـراء األليلـي     والوراثية يف السنوات األخرية بدراسة العالقات الوراثية وأخذ عينات اجملموعات األساسـ 

 .لبنوك اجلينات

 

ويف هذه احلالة، ميكن استخدام اجملموعات األساسية من أجل التقييم املظهري املكثف للصفات ذات األهميـة   -41

وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن للتبـاين الفـردي متعـدد        . الزراعية وإعادة تسلسل اجلينات املرشحة املرتبطة بـالتحكم فيهـا  

وسيضـطلع دمـج التكنولوجيـا الوراثيـة     . للنيوكليوتيد بني عينات اجملموعة أن يكون مرتبطا بالتبـاين املظهـري  األشكال 

وتوصيف املادة الوراثية يف بنوك اجلينات وبرامج البحث بدور رئيسي يف الصون املستدام وزيادة استخدام املوارد الوراثية 

 .17للمحاصيل

 

ويؤدي استخدام اجليل التالي من التسلسل والتكنولوجيات األخرى يف جمـال تربيـة النباتـات إىل تـدفق كـبري       -41

وسـالالت بـذور يسـهل تبادهلـا جيعـل مـن        سالالت طبيعيـة وإن القدرة على إنشاء . للبيانات والتكنولوجيات اجلديدة

ط، مع نفس األمنا  الوراثية الـيت يسـهل تسـجيلها    احملاصيل منوذجا حمتمال لتحديد اجلينوم على نطا  واسع بالرتاب

وتشمل التطورات األخرية األخرى جهودا جديـدة يف حتديـد اخلصـائص الفينولوجيـة     . بالنسبة إىل أمنا  وراثية متعددة

 (استخدام اإلنسان اآللي واألقمار الصناعية بل وحتى الطائرات بدون طيار من الطراز العسـكري " )من املستوى الصناعي"

 .18والتقدم يف التقنيات اليت تسمح بالتشريح اجلزيئي للخاليا املتخصصة اليت تنتج منتجات نباتية مفيدة

 

وسيتعني على أي حماوالت لوضع نظام عاملي متني للمعلومات أن تأخذ يف االعتبار أن نطا  التسلسـل وتـراكم    -42

النباتي يقتضي استحداث نهج جديدة وآلية بشكل كبري وقابلة للتطوير وشاملة ودقيقـة   البيانات األخرى يف علم اجلينوم

وسعيا إىل إجياد حلول جمدية للتنبؤ بشكل دقيق بالرتانسكربيتوم جلينات ترميز الربوتني املعرب عنهـا  . لتحديد اجلينوم

موعة واسعة من اجملاالت، مبا يف ذلك من تسلسالت اجلينوم النباتي، ينبغي بذل جهد تعاوني وتوافر اخلربة ضمن جم

علم اجلينوم والبيولوجيا اجلزيئية واملعلوماتية احليوية، واإلحصاءات، والتعلم اآللي، واحلوسبة عاليـة األداء، وهندسـة   

 .19الربجميات

 

                                                           
17  The Role of Biotechnology in Exploring and Protecting Agricultural Genetic Resources, FAO, 2006. 
 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0399e/a0399e00.pdf 

 logy.com/2012/13/1/311http://genomebio :بالنسبة إىل جمموعة اخليارات املتعلقة بالعينات، يرجى اإلطالع على  18
 /Plant GDB : http://www.plantgdb.org/siteبوابة   19

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0399e/a0399e00.pdf
http://genomebiology.com/2012/13/1/311
http://genomebiology.com/2012/13/1/311
http://genomebiology.com/2012/13/1/311
http://www.plantgdb.org/site/
http://www.plantgdb.org/site/
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 العملية وآفاق املستقبل -رابعا

 

. إسـرتاتيجية إن إنشاء النظام العاملي لإلعالم، باالستناد إىل نظم املعلومات القائمة، سيقتضـي إقامـة شـراكات     -42

ومن املزمع أال يقتصر عمل األمانة يف املستقبل على معاجلة املعلومات احملضة فحسب يف شكل بيانات وسـجالت، بـل   

 :سيشمل جماالت العمل التالية

 

قواعد البيانات والنظم، مثل تلك الواردة يف اجلزء  فوربط عدة أنواع من البيانات والسجالت عرب خمتل حتديد -44

وسينطوي هذا العمل على إقامة شراكات ووضع اتفاقات بيانات، وجـود حـد أدنـى مـن البنيـة      . الثاني من هذه الوثيقة

بــادل البيانــات، واســتخدام الربجميــات واألدوات التحتيـة اإللكرتونيــة، وحتســني أو تكييــف املعــايري وبروتوكــوالت ت 

 .اجلديدة، وتكييف القائم منها

 

وستحتاج نظم املعلومات املوجودة إىل املزيد من التحسني لتسهيل الوصول امليسر واملناسب من حيـث التوقيـت    -45

إلدارة ومفيـدة لصـون املـوارد    كما أن اجلهود الراميـة إىل جعـل املعلومـات ذات مغـزى، وقابلـة لـ      . إىل املعلومات الالزمة

 .الوراثية النباتية ونقلها واستخدامها املستدام على املستويات احمللية والوطنية والدولية تكتسي أهمية قصوى

 

وستتطلب كل هذه اجلهود املتضافرة توافر نظام للحوكمة قادر على تقديم التوصيات واملشورة أيضا خالل - 46

 .التوجيه املباشر للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدوليةفرتات ما بني الدورات، حتت 

 

ومنذ انعقاد الدورة األخرية للجهاز الرئاسي، أعرب عدد من األطراف املتعاقدة عن اهتمامه بتوفري الدعم املالي - 41

 (.أ)2-12و (ب)2-12و 11ملواصلة بلورة النظام العاملي لإلعالم يف سيا  املواد 

 

املي لإلعالم سرياعي أيضا آلية تبادل املعلومات التابعة لالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي وإن وضع النظام الع  -48

وسيقوم، على وجه اخلصوص، باستكشاف التعاون مع . وسيسعى إىل إقامة التعاون يف سيا  مذكرة التعاون اجلارية

ديدة لتعزيز الوصول اجملاني واملفتوح إىل أمانة االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي على تبادل املعلومات وإجياد سبل ج

 . 20البيانات واملعلومات ألغراض الصون

 

وخالل فرتة السنتني احلالية، تلقت األمانة متويال من حكومة إسبانيا للعمل على وضع أدوات لتكنولوجيا - 42

قوسني أو أدنى من إبرام اتفا  املعلومات دعما للنظام املتعدد األطراف، ووقت إعداد هذه الورقة، توجد األمانة قاب 

للحصول على الدعم املالي الالزم لتنفيذ أنشطة قليلة خمتارة مدرجة يف ورقة الرؤية املقدمة إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته 

 .الرابعة

 

                                                           
 .2121-2111الصادر عن مؤمتر األطراف ومع مراعاة اخلطة االسرتاتيجية احملدثة للتنوع البيولوجي  15/11شيا مع املقرر اومت  20
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ورغم أن مستوى التمويل املخصص هلذه األنشطة ال يزال متواضعا مقارنة باملستوى املقدر يف البداية، فإنه - 51

يسمح لألمانة ببدء دراسة استقصائية متعددة اللغات بشأن النظام العاملي لإلعالم، إلعداد عدد من ورقات الدراسات س

ويتوقع االضطالع جبميع هذه األنشطة مع الشبكات ذات الصلة . اليت تتضمن معلومات أساسية وتنظيم مشاورة للخرباء

 .واملنظمات الوطنية والدولية

 

 ، من شأن مشاورة للخرباء خبصوص النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية ويف هذا السيا- 51

من املعاهدة الدولية أن تؤدي إىل وضع عملية تسمح ملمثلي األطراف املتعاقدة من مجيع أقاليم  11والزراعة يف إطار املادة 

ت الدولية العاملة يف هذا اجملال بإسداء املشورة إىل األمني بشأن الفاو وكذلك اخلرباء املعرتف بهم من املنظمات والشبكا

حتليل الوضع الراهن وتوفري املعلومات لوضع اسرتاتيجية ومشروع برنامج أنشطة لينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته 

 .القادمة

 

 التوجيهات امللتمسة- خامسا

 

مشروع قرار بشأن وضع نظام عاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية يرجى من اجلهاز الرئاسي النظر يف اعتماد - 52

 .الوارد يف مرفق هذه الوثيقة 11النباتية يف سيا  املادة 
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 مرفق

 

 4053/**مشروع قرار 

 من االتفاقية الدولية 11بشأن إنشاء النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية يف سياق املادة 

 

 

 الرئاسي، إن اجلهاز

 

من املعاهدة الدولية تدعو األطراف املتعاقدة إىل أن تتعاون على إنشاء نظام عاملي للمعلومات  11أن املادة  إىل إذ يشري

 ؛لتيسري تبادل املعلومات عن القضايا العلمية والفنية والبيئية املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

 بأن تبادل املعلومات هذا سيهم يف تقاسم املنافع؛ وإذ يقر

 

 أن وضع النظام العاملي لإلعالم سيتطلب إقامة تعاون مع آلية التنسيق يف اتفاقية التنوع البيولوجي؛ إىل وإذ يشري

 

بأنه ينبغي إصدار إنذار مبكر بشأن املخاطر اليت تتهدد اإلدامة الفعالة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  علما وإذ حييط

 .الوراثية بغرض محاية املواد

 

أن األطراف املتعاقدة تتعاون، مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة،  وإذ يشري إىل

 ء عمليات إعادة تقييم دورية حلالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل؛يف إجرا

 

بالعمل الذي قامت به األمانة يف إنشاء نظم وأدوات لتكنولوجيا املعلومات دعما للنظام املتعدد األطراف  وإذ حييط علما

 (.ب) 2-12ينبغي أن يتماشى مع املادة  11للمعاهدة وبأن توضيح املادة 

 

 فإنه،

 

إىل  ويطلب 11يف إطار املادة  "CAPFITOGEN"حكومة إسبانيا على املساهمة يف وضع مبادرة  يشكر- 1

 األمانة، رهنا بتوافر املوارد، إتاحة األدوات بلغات أخرى ويف أقاليم أخرى؛

 

باجلهود اليت تبذهلا األمانة لتنسيق وحتسني نظم املعلومات اليت توثق املوارد الوراثية النباتية  ويرحب- 2

 لألغذية والزراعة، باالستناد إىل نظم املعلومات القائمة؛
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األمني أن يواصل توطيد التعاون مع إدارات منظمة األغذية والزراعة ومجيع أصحاب املصلحة  ويطلب من- 2

من املعاهدة، وأن يزيد  11جل تيسري مساهمتهم يف التطوير املتواصل للنظام العاملي لإلعالم يف سيا  املادة اآلخرين من أ

من بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز وصول أكرب لألطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين إىل نظم املعلومات 

 . ذات الصلة

 

اخلربات املرتاكمة لدى االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي يف إنشاء وتطوير آلية أهمية االستفادة من  ويشدد على- 4

إىل األمني استكشاف التعاون مع أمانة االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي على تبادل املعلومات  ويطلبتبادل املعلومات، 

 بيانات واملعلومات ألغراض الصون؛وعلى دراسة السبل اجلديدة املتاحة لتعزيز الوصول اجملاني واملفتوح إىل ال

 
 11املـادة  األمني، رهنا بتوافر املوارد، الدعوة إىل مشاورة للخرباء بشأن النظام العاملي لإلعـالم مـن    إىل ويطلب- 5

 باالستناد إىل االختصاصات الواردة يف مرفق هذا القرار ورفع تقرير إىل الدورة القادمة؛

 
األمني إعداد ما يلزم من ورقات الدراسات اليت تتضمن معلومات أساسية ونشرها، بالتعاون مع  إىل ويطلب- 6

األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني، ورهنا بتوافر املوارد، إجراء دراسة استقصائية على اإلنرتنت بشأن 

 املكونات الرئيسية للنظام العاملي لإلعالم؛

 

يعد، استنادا إىل معلومات مشاورة اخلرباء، برنامج عمل مفصال وواقعيا للنظام العاملي  األمني أن إىل ويطلب- 1

 ؛11لإلعالم متاشيا مع املادة 

 

األطراف املتعاقدة واألطراف غري املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني وآليات التمويل على توفري الدعم  ويشجع- 8

 .م عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملالي الالزم لوضع النظام العاملي لإلعال
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 ملحق

 

 51مشاورة بشأن النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية يف سياق املادة 

 من املعاهدة الدولية

 

من  11تعترب املشاورة بشأن النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطار املادة  

املعاهدة الدولية منربا دوليا جيمع ممثلني عن األطراف املتعاقدة من مجيع األقاليم، وخرباء من املنظمات والشبكات 

 .املصلحة املعنيني وخرباء معرتف بهمالدولية العاملة يف هذا اجملال، وأصحاب 

 

 التشكيل
 

خبريا، مع مراعاة أصحاب املصلحة  25ستتألف املشاورة، باإلضافة إىل موظفي األمانة، من عدد يصل إىل  

لتابع للجماعة اوالتوازن اإلقليمي، مبا يف ذلك ممثلون عن منظمة األغذية والزراعة واملراكز الدولية للبحوث الزراعية 

االستشارية، الصندو  االستئماني العاملي للتنوع احملصولي وأمانة االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي والقطاع اخلاص 

 .املزارعني ومنظمات

 

 .وستتوىل األمانة تنسيق عمل املشاورة. وسيعمل مجيع األعضاء بصفتهم الشخصية 

 

 نطا  املشاورة وأهدافها
 

إن املشاورة هي مبثابة آلية تنسيق خمصصة، تقدم املشورة إىل األمني بشأن وضع مقرتحات لإلنشاء الفعال  

للنظام العاملي لإلعالم من أجل تعزيز وتيسري تبادل املعلومات واخلدمات خبصوص املسائل العلمية والتقنية والبيئية 

 :وستقوم املشاورة مبا يلي. ةاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعبذات الصلة 
 

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

 املعلومات؛

إجراء استعراض ألهم املبادرات واملشاريع والربامج اجلارية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ( 2)

 من املعاهدة الدولية؛ 11ذات الصلة بتطوير املادة 

حتديد الثغرات اليت تشوب املعلومات بشأن املسائل العلمية والتقنية والبيئية ذات الصلة باملوارد  (2)

 الوراثية النباتية؛

 حتديد أفضل املمارسات واملنهجيات املناسبة لتعزيز نظام عاملي فعال لإلعالم؛ (4)

رنامج عمل ملدة ست سنوات للنظام العاملي لإلعالم وفقا للمادة إسداء املشورة إىل األمانة يف صياغة ب (5)

 .لينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة 11

 


