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 إشعار 

 إسناد معرفات الكائنات الرقمية يف النظام العاملي لإلعالم واصفات والتوجهات بشأن ال

 حضرة السيد/ السيدة

 حتية طيبة وبعد،

 

 

بشأن برنامج العمل  ضمنعن نشر الوثيقتني الفنيتني الرئيسيتني اللتني مت إعدادهما  أن تعلنيسّر أمانة املعاهدة الدولية 

 (:GLISالنظام العاملي لإلعالم )

 

البيانات املطلوبة إلسناد معرفات الكائنات الرقمية يف النظام العاملي لإلعالم       ( أ)

v.1-]bp767e.pdf-http://www.fao.org/3/a[ .الحد األدنى من البيانات الوثيقة   وضحوت
 ؛تسجيل العينات في النظام العالمي لإلعالم حينالضرورية 

 

دائمة لعينات األصول الوراثية االستخدام األمثل ملعرفات الكائنات الرقمية بصفة معرفات فريدة  بشأنالتوجيهات  ( ب)

v.1-]]bq549e.pdf-http://www.fao.org/3/a[ .المزايا الرئيسية والفوائد الناشئة  وتقدم الوثيقة
عن استخدام معرفات الكائنات الرقمية المرتبطة بعينات الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 لمستخدمينل بالنسبةوالزراعة، فضالً عن مجموعة من القواعد األساسية والنصائح المفيدة 
مساعدتهم على تحديد متى إسناد تلك المعرفات. كما تتضمن الوثيقة بعض حاالت من أجل 

 االستخدام. 

 

لألغذية  دائم املوارد الوراثية النباتية بأكثر دقة وبشكل واوسوف تسمح الوثيقتان جملتمع املستخدمني أن حيدد

العالقات بشكل أفضل بني السجالت املتعلقة  تشكيلوالزراعة، وال سيما املواد املتوفرة يف النظام املتعدد األطراف، فضاًل عن 

النباتات، اجملموعات، مثل الباحثني، ومربيي  ذلك، سيتمكن املسخدمون من خمتلف بنفس املادة حني نقلها. وعالوة على

اس  االتتصاصيني البيولوجيني يف احلو ،علم الوراثة، وأمناء البياناتينات، واالتتصاصيني يف ومديري بنوك اجل ،واملزارعني

 أن يتبادلوا ويفحصوا البيانات القادمة من خمتلف جمموعات البيانات. اآللي

                                                                                           .../... 

 

http://www.fao.org/3/a-bp767e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq549e.pdf


 

 

 

أن جتمعها أمانة املعاهدة الدولية تعليق عن إحدى الوثيقتني املذكورتني أعاله، يسر استفهام أو  إذا كان لديكم أيو

 ووحتوهلا إىل اجتماع اللجنة االستشارية العلمية 

 : رب /تشرين الثاني إىلمفنو 11. ويرجى إرساهلا قبل يوم بروما 2016 /تشرين الثانيعقد يف نهاية نوفمربذي سيال

 

 Treaty@fao.org-PGRFA 

 األمني  

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 منظمة األغذذية والزراعة لألمم املتحدة 

 روما، إيطاليا  00153

 .6347 5705 06 39+ :رقم الفاكس:               3554 5705 06 39+رقم اهلاتف:   

 

  بقبول أمسى عبارات التقدير. رة السيد/ السيدةضحتفضلوا و

 

 
Aya Idemitsu 

 

 أمني بالنيابة عن 

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة
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