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A 

 من جدول األعمال المؤقت 13البند 

 الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  3 –أكتوبر/تشرين األول  30كيغالي، رواندا، 

 تنفيذ نظام المعلومات العالمي
  

 موجز
عةن تنييةذ برمةامل العمةل بشةان مظةام اتعلومةات العةاتيل  ةا   الةم و ةع واعتمةاد تقدم هذه الوثيقةة معلومةات ثدثةة 

فات الكيامات الرقميةل وبوابةة مظةام اتعلومةات العةاتيل وأمشةتة التةدريا علةى الصةعيدين ااقليمةي والةوط ل وتعبئةة معر  
اتةواردل وتعزيةةز الشةةراكات والتعةةاون. وتعكةة  الوثيقةةة أيلةةا اتشةورة الةةا قةةدمتةا اللجنةةة االستشةةارية العلميةةة بشةةان تنييةةذ 

 .2019 – 2018 مظام اتعلومات العاتي خالل فرتة السنتني
 

 التوجيهات المطلوبة
ةة تواصةةلة تنييةةذ برمةةامل  مناسةةب اوتقةةدأ أت توهيةةا يةةراه ا هبةةذا التقريةةر اترحلةةي إن اجلةةةاا الرئاسةةي مةةدعو إىل ااحاطةةة علم 

 اترفةقالعمل بشان مظام اتعلومات العاتي واألمشتة اات الصلةل مع األخذ   االعتبار عناصر القرار احملتمل الوارد   
 هلذه الوثيقة.
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 مقدمة –أوًل 

عمةل بشةان مظةام اتعلومةات العةاتيل فلةال تلخص هذه الوثيقة األمشتة الرئيسية اتلتلع هبا   إطةار برمةامل ال -1
 عن التتورات اات الصلة منذ امعقاد الدورة السادسة للجةاا الرئاسي.

 
من اتعاهةدة الدوليةة  17أمشئ مظام اتعلومات العاتي بشان اتوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  وها اتادة  -2

 الا تنص على ما يلي: 
 

العلميةة والينيةة ]...[  تتعاون األطراف اتتعاقدة على إمشاء وتعزيز مظام عاتي للمعلومةات لتيسةت تبةادل اتعلومةات
 .صلة باتوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوالبيئية اتت

 
-2016الذت يتلمن الرؤيةة وبرمةامل العمةل لليةرتة  3/2015واعتمد اجلةاا الرئاسيل   دورتا السادسةل القرار  -3

ةةةةة 2022 ل مةةةةةع 17إمشةةةةةاء اللجنةةةةةة االستشةةةةةارية العلميةةةةةة  اللجنةةةةةة  بشةةةةةان اتةةةةةادة  أيل ةةةةةاا   سةةةةةبعة أهةةةةةداف. وقةةةةةرر منظم 
بالقرار. واهتمعت اللجنة مرتني خالل فةرتة السةنتنيل وأتي ةت تقةارير االهتمةاعني هلةذه  3االختصاصات الواردة   اترفق 

  1الدورة.
 
فةات الكيامةات الرقميةةل والو ةع احلةايل قة التقرير واتعلومات احملدثة بشةان تتةوير واعتمةاد معر  يوتتلمن هذه الوث -4

لومةةات العةاتيل واألمشةتة التدريبيةة اتلةةتلع هبةا مةع بنةوو اجلينةةاتل ومراكةز االتصةال الوطنيةة ومةةر   لتتةوير بوابةة مظةام اتع
كمةةا تقةةدم الوثيقةةة   .عمليةةات تعةةاون هديةةدةالنباتةةاتل واجلةةةود اتكرسةةة لتعبئةةة اتةةواردل وتعزيةةز الشةةراكات الرئيسةةية وتتةةوير 

 .DivSeekا معلومات عن العالقة مع مبادرة أيل  
 
ل للنظر فيا مةن 2019-2018على عناصر لقرار ثتمل بشان تنييذ مظام اتعلومات العاتي لليرتة  اترفقوحيتوت  -5

 هاما اجلةاا الرئاسي.
 

 معلومات محدثة عن عمليات برنامج العمل بشأن نظام المعلومات العالمي –ثانياً 
 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةفات الكيانات الرقمية للموارد معلومات محدثة عن معر   –ألف
 

للمعاهةدة أحةد  كان الت ديد الدائم والدقيق للموارد الوراثية النباتيةة لألغذيةة والزراعةة   النظةام اتتعةدد األطةراف -6
االعتبةارات الرئيسةةية عنةةدما اعتمةد اجلةةةاا الرئاسةةي برمةةامل العمةل   دورتةةا السادسةةةل وقةةد طلةا تعزيةةز معرفةةات الكيامةةات 

صةةبا اسةةتخدام معرفةةات الكيامةةات الرقميةةة لتسةةةيل تبةةادل اتعلومةةاتل الرقميةةة للمةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة لألغذيةةة والزراعةةة. وي
ةأثناء الب ة  والتتةويرل قي   الا مت احلصول عليةا اتةواد  هويةة اعةادة االسةتخدامل عنةدما ال يكةون هنةاو شةم   ا وقةابال  م 

هةةذا الشةةرا احلاسةةم علةةى الصةةعيد احمللةةي مةةن قبةةل نتمةةع اتسةةتخدمني لسةةنوات متةةت معاجلةةة  و  اتا ةةيل قيةةد الدراسةةة.

                                                      
اتتاحةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى  Inf.7-IT/GB/7/17 ل والوثيقةةةةةةةةةةةةBT104e.pdf-http://www.fao.org/3/aاتتاحةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى  Inf.6-IT/GB/7/17ر الوثيقةةةةةةةةةةةة مظةةةةةةةةةةةأ  1

http://www.fao.org/3/a-BT104e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-BT104e.pdf
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خمتةةةن مةةةن اتختتةةات العديةةةدة للمعرفةةةات اليريةةةدة عديةةدةل ولكةةةن   يةةةتم التوصةةل إىل توافةةةق   امراء بشةةةان اعتمةةاد أت 
 الدائمة.

 
تشةييل البية  بةني مظةم ويدعو اهلدف الثال  من برمامل العمل بشان مظام اتعلومات العاتي إىل تعزيةز وتيسةت ال -7

ا تبةةاد  خةةالل تةةوفت ختةةوا توهيةيةةة وا ةة ةل ومعةةايت تقنيةةة وأدوات مناسةةبة لةةدعم عمليا ةةا وفق ةة اتعلومةةات القائمةةة مةةن
ا للمعرفةةةات ا مشةةةرتك  وقواعةةد اتعاهةةةدة الدوليةةةة. وعلةةى وهةةةا ااصةةةوئل طلةةةا اجلةةةاا الرئاسةةةي مةةةن األمامةةةة أن تلةةع معيةةةار  

اعتمةةاد معرفةةات الكيامةةات  لتشةةجيععلةةى اتةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة لألغذيةةة والزراعةةةل وآليةةة تشةةييلية  اتتبقةةةاليريةةدة الدائمةةة 
 الرقمية.

 
الكيامةةةات الرقميةةة علةةةى الت ديةةةد الةةدائم والةةةدقيق للمةةةوارد الوراثيةةة النباتيةةةة لألغذيةةةة والزراعةةةة   وتسةةاعد معرفةةةات  -8

ا تبةادل اتعلومةات الةةا مت احلصةول عليةةا أثنةةاء النظةام اتتعةدد األطةراف. ويسةةةل اسةتخدام معرفةات الكيامةات الرقميةةة أيل ة
 عادة استخدامةا.إات البيامات اتوهودة وميكن الب   والتتوير للموادل حبي  ميكن أن تليف قيمة إىل نموع

 
توصةييات معرفةات الكيامةات واستعر ت اللجنة االستشارية العلميةةل   اهتماعةةا األولل الوثةائق الةا تتلةمن  -9

الرقميةةة وااتةةوا التوهيةيةةة اااصةةة هبةةال وأوصةةت بةةان يواصةةل اتسةةتخدمون االشةةرتاو   اختبةةار هةةذه ااتةةوا التوهيةيةةة 
نةا. وعقةةا هةةذه اتشةةورةل أدرهةةت األمامةةة بعةةا التعليقةةات اليوريةةة الةةواردة مةةن أعلةةاء اللجنةةةل وعممةةت الصةةيية وحتسةةي

 اتنق ة للختوا التوهيةية للتعليق عليةا.
 
 النباتةةةات ومةةةوكيي بنةةةوو كمةةةا مت مةةةع معلومةةةات إ ةةةافية مةةةن أصةةة اا اتصةةةل ة امخةةةرينل  ةةةا   الةةةم مةةةر    -10

ااتوا التوهيةية تعرفات الكيامات الرقميةل  الم بعداجلينات. وقامت األمامة بتجميع وحتليل ميع التعليقاتل ومشرت 
 2اللجنة االستشارية العلمية   اهتماعةا الثاين.أعلاء  ا   الم التعليقات الواردةل استنادا إىل اتشورة الا تلقتةا من 

 
عالوة على المل وافقت اللجنة االستشارية العلمية على أما بالرغم من أن استخدام معرفةات الكيامةات الرقميةة  -11

  مظةةام اتعلومةةات العةةاتي للةةربن بةةني مظةةم اتعلومةةات  عنصةةر مركةةزتوااتةةوا التوهيةيةةة اااصةةة هبةةا طةةوعيل فةة ن الةةم 
ت الكيامةةةات الرقميةةةةل بييةةةة إتاحتةةةا للمسةةةتخدمني حبلةةةةول القائمةةةة. وخلصةةةت إىل أمةةةا ينبيةةةي مواصةةةلة تتةةةوير مظةةةام معرفةةةا

. كمةةا وافقةةت أيلةةا علةةى أمةةا ينبيةةي لألمامةةة أن تواصةةل و ةةع سةةيناريوهات إ ةةافية حلةةاالت تتبيةةق 2017أيلول/سةةبتم  
معرفةةات الكيامةةات الرقميةةةل وال سةةيما مةةع مةةر   النباتةةاتل  ةةا   الةةم اتةةربني مةةن اجلامعةةات والقتةةاع ااةةائ. وأشةةةارت 

وخارهةال ومع اجملتمع    اتواقعا مع اجملتمعات   نال احليظ للجنة إىل أما من اتستصوا إهراء مشاورات أوسع متاق  ا
 ا للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. األوسع متاق  

 
ةة -12 ا بوهةةةات مظةةر اتسةةتخدمني بامةةا ميكةةن اعتمةةاد مظةةام معرفةةات الكيامةةات الرقميةةة جلميةةع وأحاطةةت اللجنةةة علم 

وأقةةر ت اللجنةةة أيلةةا بةةان العديةةد مةةن أصةة اا اتةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة اتةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة لألغذيةةة والزراعةةة بشةةكل أعةةم . 
                                                      

ات معرفةات الكيامةات الرقميةة ؛ وااتةوا التوهيةيةة لالسةتخدام فات الكيامات الرقمية   مظام اتعلومات العةاتي  توصةييالبيامات اتتلوبة لتخصيص معر    2
امةةةات الرقميةةةة . ميكةةةن األمثةةةل تعرفةةةات الكيامةةةات الرقميةةةة كمعرفةةةات فريةةةدة دائمةةةة للمةةةوارد الوراثيةةةة النباتيةةةة لألغذيةةةة والزراعةةةة  ااتةةةوا التوهيةيةةةة تعرفةةةات الكي

  /http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/en:االطالع على الوثيقتني على العنوان التايل
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بةاتوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة مةن خةالل أت مةن لألغذية والزراعة   يتمكنوا من الوصول إىل معلوما م اتتعلقةة 
 أمظمة اتعلومات القائمة.

 
 التقدم المحرز في تطوير بوابة نظام المعلومات العالمي –باء

 
لتسةةةيل الةةربن بةةني  أسةةان مظةةام اتعلومةةات العةةاتي تعتةة  اتنصةةة علةةى شةةبكة اامرتمةةت ونموعةةة أدوات االتصةةال -13

مظم األطراف الثالثة وخماان البياماتل وتقدأ اادمات عة  اامرتمةت. وتعتة  اتنصةةل الةا هةي النتيجةة األساسةية للةةدف 
األول مةةةن برمةةةةامل العمةةةل بشةةةةان مظةةةام اتعلومةةةةات العةةةاتيل كنقتةةةةة دخةةةول عاتيةةةةة للمعلومةةةات واتعةةةةارفل وكنقتةةةة وصةةةةل 

 اتواعة. جملموعات البيامات من النظم
 
ل تعاومةةةت األمامةةةة مةةةع شةةةعبة تكنولوهيةةةا اتعلومةةةات   منظمةةةة األغذيةةةة 2017وخةةةالل النصةةةف األول مةةةن عةةةام  -14

تتةةوير  أيل ةةاوالزراعةةة لو ةةع أول وحةةدة لتيةةة للمنصةةةل الةةا تسةةما بتسةةجيل معرفةةات الكيامةةات الرقميةةة. و ةةل التعةةاون 
 3نموعة أدوات اتصال.

 
ل مت مشر النسخة األوىل من نموعة األدوات بنجةا    اتعةةد الةدويل لب ةور األرال   2017و  مارن/آاار  -15

مشةةةروع صةةةندوق تقاسةةةم اتنةةةافع اامدوميسةةةيل ملةةةا يةةةدعم تسةةةجيل اتةةةوارد الوراثيةةةة النباتيةةةة لألغذيةةةة والزراعةةةة   مظةةةام إطةةةار 
لةةى شةةبكة اامرتمةةت ومظةةم األطةةراف الثالثةةة. اتعلومةةات العةةاتيل ويقةةدم معلومةةات قيمةةة لت سةةني اتعةةامالت بةةني اتنصةةة ع

ل يسةل مظام اتعلومات XMLوباا افة إىل نموعة األدواتل الا توفر بروتوكول لتكامل البيامات قائم على لية الرتميز 
 Excelا تسةةةجيل اتةةةوارد الوراثيةةةة النباتيةةةة لألغذيةةةة والزراعةةةة مةةةن خةةةالل أسةةةاليا أخةةةرىل  ةةةا   الةةةم هةةةداول العةةةاتي أيل ةةة

ا علةةى تتةةوير احللةةول اااصةةة هبةةمل وتنييةةذ ال وتوكةةول القةةائم ا. ويشةةجع اتسةةتخدمني اتةتمةةني أيل ةةوإدخةةال البيامةةات يةةدوي  
 . XMLعلى لية الرتميز 

 
كمل لةةةوال التسةةجيل ااةةةائ  عرفةةات الكيامةةات الرقميةةةة علةةى اتنصةةةةل ومت و  وقةةت إعةةداد هةةةذه الوثيقةةةل اسةةت   -16

ا للممارسات القياسية للصناعة الا تتبقةا منظمة األغذية والزراعة علةى واطن اللعف األمنيةل وفق  ما يتعلق   اختباره  
مت إعةةداد شةةروا االسةةتخدام تعرفةةات الكيامةةات  هبةةا. كمةةاالةةنظم اتستلةةافة  ةةمن البنيةةة الت تيةةة حلاسةةوا اادمةةة ااةةائ 

ومن اتقةرر إصةدار الوحةدة األوىل للمنصةة علةى شةبكة  على التوهيةات الواردة من اللجنة االستشارية العلمية. بناء   الرقمية
مةةةن أهةةةل تتةةةوير عميةةةل  لتنةةةوع احملاصةةةيلا مةةةع الصةةةندوق العةةةاتي . وتتعةةةاون األمامةةةة أيل ةةة2017اامرتمةةت   سةةةبتم /أيلول 

Genesys  ها بعدة ليات برنة.لنظام اتعلومات العاتيل وهي مكتبة ميكن مشر 
 
منصةةة مظةةام اتعلومةةات العةةاتيل مةةع ل تعتةةزم األمامةةة مواصةةلة تتةةوير 2017بالنصةةف الثةةاين مةةن عةةام مةةا يتعلةةق  و  -17

يعتة  و ةع لةاال للعالقةات بةني اتةوارد الوراثيةة و  إدخال حتسينات على سةت العمةلل بعةد التشةاور مةع أصة اا اتصةل ة.
لنظام اتعلومةات العةاتي الةا مت حتديةدها خةالل اتشةاورات  من أهم اادمات اات القيمة اتلافةالنباتية لألغذية والزراعة 

                                                      
ة نموعةةة أدوات اتصةةال مظةةام اتعلومةةات العةةاتي  أو نموعةةة أدوات تكامةةل بيامةةات مظةةام اتعلومةةات العةةاتي  هةةي تتبيةةق خييةةف ميكةةن مشةةره بسةةةول  3

بةة   تتةوير من قبل اتؤسسات اتشاركة غت القةادرة أو غةت الراغ XMLيسةل اعتماد بروتوكول التكامل لنظام اتعلومات العاتي القائم على لية الرتميز 
 حل للتكامل خائ هبا.
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أن يقةةدم اتوقةةع االكةةرتوين خيةةارات تصةةيية وتصةةور الةةا أهريةةت خةةالل فةةرتة السةةنتني. وطلةةا معظةةم أصةة اا اتصةةل ة 
 4ثية النباتية لألغذية والزراعة.للعالقات بني اتوارد الورا

 
أوصةةت اللجنةةة االستشةةارية العلميةةة األمامةةة بةةان تتياعةةل مةةع طائيةةة ل 2019-2018ا يتعلةةق بيةةرتة السةةنتني مةة و  -18

رفةات عمني   البوابةةل وتيسةت إدمةال مواسعة مةن فئةات اتسةتخدمنيل مةن أهةل حتديةد مقةاا دخةول موهةةة  ةو اتسةتخد
 الرقمية   ست عمل قواعد البيامات والنظم القائمة.الكيامات 

 
 الدعوة والتدريب وتعزيز القدرات –جيم

 
ن تتوير مظام اتعلومات العاتي وتنييذه مةمةة معقةدة تتتلةا التواصةل والتياعةل مةع عةدد كبةت مةن اتنظمةاتل إ -19

واتعلوماتيةةل لتعزيةز   نةال إدارة البيامةات  أيل ةااتوارد الوراثية النباتيةةل و واتبادراتل واتشاريع الا تتناول حيظ واستخدام 
 اعتماد معرفات الكيامات الرقمية وتسةيل تدريا اتوكيني.

 
اتبةةادرة حةةول وبةةدعم مةةن شةةعبة الشةةراكات والةةدعوة وتنميةةة القةةدرات   منظمةةة األغذيةةة والزراعةةةل والتعةةاون مةةع  -20

ا اتصةةل ة مةةات الرقميةةة بةةني أصةة اشةةجعت األمامةةة اعتمةةاد معرفةةات الكيا 5البيامةةات العاتيةةة اتيتوحةةة للزراعةةة والتيذيةةةل
. وكان من اتقرر 2017ويوليو/ متوا  و ل هذا التعاون تنظيم مدوتني ع  اامرتمت   يوميو/حزيران والشبكات التابعة هلا.

للزراعةةةة مبةةادرة حةةةول البيامةةةات العاتيةةة اتيتوحةةةة للالقيةةام بامشةةةتة أخةةةرى للتوعيةةةل  ةةةا   الةةةم اتشةةاركة   اتةةةؤمتر السةةةنوت 
إمشاء مبادرة تعاومية ملاثلةل بدعم من شعبة الشراكات  وجيرت حالي ا 6والتيذية   سبتم /أيلولل وقت إعداد هذه الوثيقة.

 7.بيامات الب ورمن أهل ت الف الوالدعوة وتنمية القدرات   منظمة األغذية والزراعةل مع 
 
ت العةةةاتي واسةةةتخدام معرفةةةات الكيامةةةات الرقميةةةةل   مةةةدوة وعةةةزات األمامةةةة برمةةةامل العمةةةل بشةةةان مظةةةام اتعلومةةةا -21

إقليميةةةة ألمريكةةةا الالتينيةةةة والب ةةةر الكةةةاريع بشةةةان تنييةةةذ اتعاهةةةدة الدوليةةةة بشةةةان اتةةةوارد الوراثيةةةة النباتيةةةة لألغذيةةةة والزراعةةةةل 
 8 .2017عقدت   مومتيييديول أوروغواتل   أبريل/ميسان 

 
بنوو اجلينات ومنصات إدارة بيامات اتوارد الوراثية النباتيةة لألغذيةة والزراعةةل ومةع وأدت التياعالت اتستمرة مع  -22

أص اا اتصل ة اتختليني على اهتمامةم باتشةاركة   نموعةة مةن  مقاا االتصال الوطنية للمعاهدة الدوليةل إىل تاكيد
ا علةى  ةرورة مواصةلة ت ميسةال مت التاكيةد نةدد  األدوار   تتوير خدمات مظام اتعلومات العاتي واسةتخدامةا. و  الوقة

تةةدريا اتةةةوكيني وتقةةةدأ الةةةدعم هلةةةمل علةةةى األقةةةل مةةةن خةةةالل و ةةةع مةةةواد تدريبيةةةة بليةةةات خمتليةةةةل وتنظةةةيم حلقةةةات عمةةةل 
 على الصعيد الوط ل حسا التلا. اتخصصإقليميةل وتقدأ الدعم 

                                                      
العقد واحلروف   رسم بياين لعرض فقن تلم الا تتتةابق مةع شةروا الب ة . وميكةن إهةراء التشةذيا أيلةا عةن طريةق  إخياءيتكون التشذيا من   4

هذر ثددة. ويسما الم للمستخدم  احلد من التصور البياين للعقد الا تقع  من مسافة معينة  أت عدد معني من احلروف أو "القيزات"  من عقدة
 باحلصول على متثيل مبسن للرسم البياينل وحتديد مالما اليائدة بسةولة أك .

  http://www.godan.info مظرا  5
6   0-samples-germplasm-identifiers-object-digital-use-optimal-http://aims.fao.org/fr/activity/blog/guidelines  
  alliance.org-https://www.rd مظرا  7
  events/en/c/883841/-treaty/news/detail-http://www.fao.org/plant مظرا  8

http://www.godan.info/
http://aims.fao.org/fr/activity/blog/guidelines-optimal-use-digital-object-identifiers-germplasm-samples-0
https://www.rd-alliance.org/
http://www.fao.org/plant-treaty/news/detail-events/en/c/883841/
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  إقلةةةةيم الشةةةةرق األدىن و ةةةةال أفريقيةةةةا لتشةةةةجيع  ل حلقةةةةة عمةةةةل تدريبيةةةةة2017 /أيةةةةارومظمةةةةت األمامةةةةةل   مايو -23

د الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة وحتديةدها   مظةام اتعلومةات ر استخدام اتعايت واألدوات اتشةرتكة لتسةةيل تسةجيل اتةوا
ومت تنظةةيم حلقةةة العمةةل بالتعةةاون مةةع بنةةم اجلينةةات الةةوط    مصةةرل ومعةةةد حبةةور اهلندسةةة الوراثيةةة الزراعيةةة    9العةةاتي.

ا   نةةال خبةةت   31مصةةرل وبةةدعم مةةن مكتةةا اتنظمةةة ااقليمةةي   الشةةرق األدىن و ةةال أفريقيةةا. ومةةع هةةذا احلةةدر بةةني 
 منتقةةة الشةرق األدىن و ةةال أفريقيةال  ةةا   الةم القيمةةني علةةى ا ومنظمةةة شةريكة  بلةد   15التوثيةق وتبةةادل اتعلومةات مةةن 

بنوو اجليناتل ومر  النباتاتل وعلماء الوراثةل واا اء   اتواقعل وأخصائيي اتعلومات ااحيائيةةل واتتخصصةني   نةال 
 اتعلومات.

 
هنةة لةنظم التوثيةق   بنةوو اجلينةات الوطنيةة. ا لل الةة الراا إقليمي ةوكجزء من أمشتة اتشروعل أهرت األمامةة تقييم ة -24

متقادمةل وأهنا حتتال إىل الدعم لت ديثةا وربتةةا بعمةل مةر  النباتةات  اااصة هباوأشارت عدة بلدان إىل أن مظم التوثيق 
التةابع  enCapfitog10واتزارعني. وباا افة إىل المل أصبا اتشاركون أكثر دراية باألدوات الا و عةا برمامل التةدريا 

سةةتخدام اتسةةتدامني للمةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة لألغذيةةةة للمعاهةةدة الدوليةةةل ورصةةد ختةةة العمةةل العاتيةةة اتتعلقةةة بةةاحليظ واال
 Genesys13 ل وقاعةدة بيامةات12ومظام التوثيق لبنوو اجلينات التابع للشةبكة العاتيةة تعلومةات البالامةا الوراثيةةل 11والزراعةل

كمثةال   EURISCOدمت أيلا بوابة وق  مركز الدويل للب ور الزراعية   اتناطق اجلافة. البنوو اجلينية التابع للومظام إدارة 
  14على منتل منسق مت إمشاؤه بواستة التعاون ااقليمي.

 
برمةامل وو ع اتشاركون قائمة قصتة من التوصيات تواصلة تعزيةز التنسةيق ااقليمةي والةربن الشةبكي مةن خةالل  -25

حول اتسائل اات االهتمام اتشةرتول  ةا   الةم األدوات واتعةايت والتةدريا وتعزيةز  العمل بشان مظام اتعلومات العاتي
القدرات اليردية واتؤسسية. ومن بةني التوصةيات احلاهةة إىل دديةد الشةبكات القائمةة للمةوارد الوراثيةة النباتيةة بالتعةاون مةع 

وتستكشةةةف األمامةةةة فةةةرئ عقةةةد حلقةةةة عمةةةل ملاثلةةةة   منتقةةةة  15لزراعيةةةة   الشةةةرق األدىن.رابتةةةة مؤسسةةةات الب ةةةور ا
 اجلماعة االائية للجنوا األفريقي.

 
وأمشات األمامة صي ة على شبكة اامرتمت تتلمن قائمة جبميع الوثائق اات الصةلة بنظةام اتعلومةات العةاتيل  -26

عرفةةةات الكيامةةةات الرقميةةةةل وقةةةراءة متةةةائل اتشةةةاورات والدراسةةةات حيةةة  ميكةةةن للمسةةةتخدمني مشةةةاهدة الييةةةديوهات عةةةن م
ويتلةةمن القسةةم صةةي ة  16االستقصةةائية مةةع ااةة اء وأصةة اا اتصةةل ةل وحتميةةل التقةةارير مةةن االهتماعةةات اات الصةةلة.

                                                      
  detail/en/c/853576/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant ايل:مظر ال مامل على العنوان التا  9

  .treaty/initiatives/capfitogen/en/-fao.org/planthttp://www مظرا  10
  pgr/gpa/monitoring0/en/-sitemap/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic مظرا  11
  global.org/-http://www.grin مظرا  12
  pgr.org/-https://www.genesys مظرا  13
  gatersleben.de-http://eurisco.ipk مظرا  14
 أعربت هةات االتصةال الوطنيةة الةا شةاركت عةن اسةتعدادها للتعةاون   صةياغة مشةروع إقليمةي مشةرتول إاا كامةت أولويةات النةداء الرابةع لصةندوق  15

 تقاسم اتنافع تسما بذلم.
  system/en/-information-work/global-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant متا  على العنوان التايل:  16

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/853576/
http://www.fao.org/plant-treaty/initiatives/capfitogen/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/monitoring0/en/
http://www.grin-global.org/
https://www.genesys-pgr.org/
http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/en/
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وأدوات حتتةةوت علةةى أسةةئلة وأهوبةةة حةةول اتسةةائل اتتعلقةةة  عرفةةات الكيامةةات الرقميةةةل وميةةاهيم وفوائةةد اسةةتخدام معةةايت 
ا علةةةى أحةةةدر ااصةةةدارات لتوصةةةييات معرفةةةات الكيامةةةات التوثيةةةق اتشةةةرتكة. وحيتةةةوت القسةةةم علةةةى شةةةبكة اامرتمةةةت أيل ةةة

 الرقميةل وااتوا التوهيةية اااصة هبا.
 

 وعمليات التعاون الستراتيجيةالشراكات  –دال
 

التميةةةز   الرتبيةةةة  برمةةةاملاستكشةةةيت األمامةةةة أوهةةةا التةةة ار مةةةع بنةةةاء علةةةى مشةةةورة اللجنةةةة االستشةةةارية العلميةةةةل  -27
للجماعة االستشارية للب ور الزراعية الدوليةل وشعبة إمتال النباتات ومحايتةا التابعةة تنظمةة األغذيةة والزراعةةل والصةندوق 

للمةةوارد الوراثيةةة النباتيةةةل وأمامةةة ل وال مةةامل التعةةاوين األورو  DataCiteل وGenesisل فيمةةا يتعلةةق بةةةيصةةاالعةةاتي لتنةةوع احمل
الب ةةةور الزراعيةةةة   الشةةةرق األدىن و ةةةال أفريقيةةةال واتركةةةز الةةةدويل للب ةةةور  اتاتياقيةةةة التنةةةوع البيولةةةوهيل ورابتةةةة مؤسسةةة

 الزراعية   اتناطق اجلافةل وغتها.
 
االستشةةةارية العلميةةةة   يوميةةةو/حزيرانل ا مةةةن الشةةةركاء احملتملةةةني إىل االهتمةةةاع الثةةةاين للجنةةةة ودعةةةت األمامةةةة عةةةدد   -28

 وقدمت اللجنة اتشورة التالية:
 

    النباتيةة لألغذيةة والزراعةةل ومظةام  الوراثيةما يتعلق بالنظام العاتي للمعلومات واامذار اتبكر بشان اتوارد
اابالغ اتة العمل العاتية الثامية بشان اتوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةةل أشةارت اللجنةة إىل القيمةة 

 17.و  اتوقعل و  اتزرعةل خارل اتوقعاليريدة لشكل اابالغ   برمامل العمل العاتي للمواد 

  ل بيامةات الب ةورمةن أهةل  والت ةالفحول البيامات العاتية اتيتوحة للزراعة والتيذية  اتبادرةما يتعلق ب و
أشارت إىل قابلية التشييل البية  وشةجعت علةى اتشةاركة   نموعةات العمةل اجلاريةة   اجملةاالت الةا  ةم 

 .العاتيمظام اتعلومات 

  مةةةةةا يتعلةةةةةق بقاعةةةةةدة بيامةةةةةات  وGenesys ل أشةةةةةارت إىل دورGenesys   كنقتةةةةةة دخةةةةةول للمعلومةةةةةات عةةةةةن
 التبيعي. اتوقع خارلاجملموعات 

  التابعةةةة التياقيةةةة التنةةةوع   ليةةةة تبةةةادل اتعلومةةةات بشةةةان احلصةةةول علةةى اتةةةوارد وتقاسةةةم منافعةةةةابمةةا يتعلةةةق  و
 اللوء على فرصة التعاون. سلتتالبيولوهيل 

 ة للب ةةور الزراعيةةة الدوليةةةل أشةةارت إىل أن و  مةةا يتعلةةق  نصةةة بنةةم اجلينةةات التةةابع للجماعةةة االستشةةاري
تعرفةةات الكيامةةات الرقميةةة سةةيكون طريقةةة قيمةةة لت ديةةد وربةةن اتةةواد   بنةةوو اجلينةةاتل تبيةةق الصةة يا الت

 وتلم اتوهودة   برامل الرتبيةل ع  اتعامالت.

  دوليةةل أشةةارت إىل التتةةوير  مةةامل التميةز   الرتبيةةة للجماعةةة االستشةارية للب ةةور الزراعيةةة المةا يتعلةةق ب و
عل علةةى تب ةةتخدام معرفةةات الكيامةةات الرقميةةة لتللمةةربنيل الةةذت ميكةةن أن يسةةتييد مةةن اسةة اتختةةن لةةا لتتبيةةق  

 أسان طوعيل تبادل البالاما اجلرثومية وتوفت روابن إىل اتعلومات.

 

                                                      
دوليةة وجلنةة اتةوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة ل دراسةة عةن مةدى مالءمةة اتعلومةات اتقدمةة إىل اتعاهةدة ال Inf. 17-T/GB/7/17أمظةر الوثيقةة   17

  ألغراض عمليات اابالغ اجلارية.
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الشةبكة العاتيةة وأوصت اللجنةة األمامةة باتبةاع هنةل متةدرل   مواصةلة تتةوير الشةراكاتل وإعتةاء األولويةة لنظةام  -29
النباتيةةة لألغذيةةة  الوراثيةةةالنظةةام العةةاتي للمعلومةةات واامةةذار اتبكةةر بشةةان اتةةوارد ل و Genesysتعلومةةات البالامةةا الوراثيةةةل و
ل سةلتت اللجنةة اللةوء علةى عةدد مةن الشةركاء احملتملةني   اتوقع التبيعةينال اتواد  و  والزراعة وبرمامل العمل العاتي.

امخرينل مثل مظم الرتار الزراعي اات األمهية العاتية تنظمة األغذية والزراعةل ومواقع الرتار العةاتي لليومسةكول وبرمةامل 
ي بشةان اتنةاطق احملميةةل واتنةاطق الرئيسةية للتنةوع البيولةوهي اامسان واحملين احليوتل وبرمامل عمل اتياقيةة التنةوع البيولةوه

 األوروبية. Natura 2000لتبيعةل واليريق اتتخصص لألقارا ال ية للم اصيلل وشبكة لالحتاد العاتي حليظ ا
 

 DivSeek مبادرة
 
ل أن تواصةةل اتشةةاركة   وحةةدة التيسةةت اتشةةرتكة 3/2015مةةن خةةالل القةةرار طلةةا اجلةةةاا الرئاسةةي إىل األمامةةةل  -30

إىل رفةةع تقريةةر عةةن  DiveSeek. وطلةةا كةةذلم إىل األمامةةة دعةةوة أصةة اا اتصةةل ة   مبةةادرة DiveSeek ةةمن مبةةادرة 
ل وإعداد تقرير تولييي عةن الةم لكةي تداعيات أهداف اتعاهدة الدولية بالنسبة إىل التكنولوهيات الا تقوم عليةا اتبادرة

 ينظر فيا اجلةاا الرئاسي   هذه الدورة.
 
ل باا ةافة إىل التقريةرل   التقريةر التةولييي بشةان مبةادرة DiveSeekوترد اتعلومات عن تتور العالقة مع مبادرة  -31

DiveSeek.18ل لكي ينظر فيةا اجلةاا الرئاسي 
 
ل و  أعقةةةاا التوهيةةةةات الةةةواردة مةةةن DiveSeekتبةةةادرة  او  وقةةةت إعةةةداد هةةةذه الوثيقةةةةل كامةةةت األمامةةةة مراقب ةةة -32

 . DiveSeekمكتا الدورة السادسةل كامت تستكشف اايارات للتعاون   اتستقبل مع مبادرة 
 

 شفافية الحقوق واللتزامات –هاء
 

برمةةامل  أبليةةت األمامةةة اللجنةةة االستشةةارية العلميةةةل خةةالل فةةرتة السةةنتنيل بةةالتتورات اتتعلقةةة باهلةةدف الرابةةع مةةن -33
مةا يتعلةق حبقةوق والتزامةات اتسةتخدمني لل صةول علةى اتعلومةات اترتبتةة  العملل الةذت يتنةاول مسةالة تعزيةز الشةيافية  

بةةاتوارد الوراثيةةة النباتيةةة لألغذيةةة والزراعةةة وتقااةةةا واسةةتخدامةال وكةةذلم امشةةاء طةةرق تمارسةةة هةةذه احلقةةوق وااللتزامةةات 
 . من مظام اتعلومات العاتي

 
وتابعت األمامة التتورات اتتعلقة باتعلومات الوراثية الا حةدثت داخةل نموعةة العمةل اتعنيةة بتعزيةز أداء النظةام  -34

 للقلةايا الناشةئة اتتعدد األطراف و من اتياقية التنوع البيولوهي وأبليت عنةال وقدمت للجنةة االستشةارية العلميةة حتلةيال  
وب مامل العمل لنظام اتعلومات العاتي. وماقشةت اللجنةة مسةالة اتعلومةات اتتعلقةة بالتسلسةل اات الصلة اتباشرة بالرؤية 

اجلية ل ولكنةةا   تةتمكن مةن التوصةل إىل توافةق   امراء بشةان كيييةةة التعامةل مةع هةذه اتسةالةل وهةي ترحةا بتوهيةةةات 
 19إ افية من اجلةاا الرئاسي.

                                                      
 mt955e.pdf -http://www.fao.org/3/aل متاحة على العنوان التايل: IT/GB-7/17/15الوثيقة  18
ما يتعلق باتسائل اتتصلة بالنتاق التق ل وامثار القامومية  سيكون الم من دون اتسان باتناقشات اجلارية واتقبلة   ميع احملافل اات الصلةل    19

 والعلمية للمصتل ات القائمة.
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اتعلومةةات الوراثيةةة بالنسةةبة لرؤيةةة مظةةام اتعلومةةات العةةاتي ووكائيةةال اقرتحةةت اللجنةةة ا بامهيةةة الوصةةول إىل واعرتاف ةة -35

االستشةةةارية العلميةةةة أن يةةةدعو اجلةةةةاا الرئاسةةةي األطةةةراف اتتعاقةةةدة وأصةةة اا اتصةةةل ة اتعنيةةةني إىل تقةةةدأ وهةةةةات النظةةةر 
تنةةوع البيولةةوهي وهيئةةة اتةةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة واتعلومةةات إىل العمليةةات اجلاريةةةل  ةةا   الةةم العمليةةات   إطةةار اتياقيةةة ال

وكان اليرض من الم  مان مراعاة التابع اتتعدد األطراف للمعاهدة الدولية وهنجةا   نال تبادل اتعلومةات  والزراعة.
  .عند النظر   القلايا اات الصلة   إطار تلم العمليات بشان اتوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 28و ناسةةبة دورة اجلةةةاا الرئاسةةيل تعتةةزم األمامةةة تنظةةيم حةةدر خةةائ بشةةان اتعلومةةات اجلينيةةة يةةوم السةةبت    -36

أكتوبر/تشةةرين األول. وسةةيعرض هةةذا احلةةدر متةةائل دراسةةة أوليةةة لت ديةةد مةةدى أمهيةةة التكنولوهيةةات واتمارسةةات احلاليةةة 
 خدامةال بالنسبة للمعاهدة الدولية.اتتعلقة بتوليد اتعلومات اجلينية وتبادهلا واست

 
 آلية الرصد –واو

 
ل أن تصةمم آليةة لرصةد وتقيةيم فائةدة وفعاليةة مظةام 3/2015طلا اجلةاا الرئاسي من األمامةل مةن خةالل القةرار  -37

ا إىل توصةةيات اللجنةةة االستشةةارية العلميةةةل وإىل تقةةدأ واسةةتناد  ل رهنةةا بتةةوافر اتةةواردل 1-17ا للمةةادة اتعلومةةات العةةاتي وفق ةة
 مشروع لآللية إىل الدورة اتقبلة للجةاا الرئاسي. 

 
ومظةةرت اللجنةةة االستشةةارية العلميةةةل   اهتماعةةةا األولل   وثيقةةة تتلةةمن خيةةارات وعناصةةر لو ةةع آليةةة لرصةةد  -38

و لةت اايةارات اسةتخدام اسةتبيانل  20التعليقةات ولححصةاءات. بةداءاوتقييم مظام اتعلومات العاتيل  ا   الم مظةام 
 وحتليل ااحصاءات اتولدة على شبكة اامرتمتل والنظر   اتقابالت واالتصاالت ع  ال يد االكرتوين مع اا اء.

 
دار النظةةام. وأوصةةت اللجنةةة بتنييةةذ ميةةع اايةةارات الثالثةةةل وإتاحةةة االسةةتبيان علةةى شةةبكة اامرتمةةت  جةةرد إصةة -39

اللجنة االستشارية العلمية كذلم ب درال اتزيد من األسئلة اتتعلقة  دى مالءمة اتعلوماتل ورهنا بتوافر اتةواردل ومص ت 
 من خالل تنظيم مقابالت فردية. الواردةجبمع التعليقات 

 
بةةان تصةةدر هةةذه التقةةارير كةةل سةةنتنيل مصةة ت اللجنةةة االستشةةارية العلميةةة األمامةةة مةةا يتعلةةق بتةةواتر التقةةاريرل  و  -40

  ناسبة امعقاد دورات اجلةاا الرئاسي.
  

                                                      
  bq616e.pdf-http://www.fao.org/3/aل مشروع آلية الرصد والتقييمل اتتاحة على العنوان التايل: IT/GB7/SAC-1/16/6 أمظر الوثيقة  20

http://www.fao.org/3/a-bq616e.pdf
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 تعبئة الموارد –ثالثًا
 

ا ل عند اعتماده برمامل العمةل بشةان مظةام اتعلومةات العةاتي   دورتةا السادسةةل أحكام ة  يقدم اجلةاا الرئاسي -41
ةة ماليةةة لتنييةةذه   إطةةار اتيزاميةةة ااداريةةة األساسةةية ليةةرتة ا اا شةةقني   السةةنتني احلاليةةة. وبعةةد الةةمل اعتمةةدت األمامةةة هنج 

تنييةةذ هةةةذا ال مةةةامل. فمةةن ماحيةةةةل أعتةةةت األولويةةة السةةةتمرار األمشةةةتة الةةا بةةةدأت   فةةةرتة السةةنتني السةةةابقةل والةةةا كةةةان 
العةةاتي. ومةةن ماحيةةة أخةةرىل ا علةةى التنييةةذ اتبكةةر ل مةةامل العمةةل بشةةان مظةةام اتعلومةةات ا كبةةت  ا سةةلبي  سيسةةبا تاختهةةا أثةةر  

  21استكشيت خيارات اجلةات اتا ة احملتملة لتمويل أمشتة خمتارة من برمامل العمل.
 
مسةامهة ماليةة لةدعم برمةامل العمةل بشةان مظةام اتعلومةات  أتاميةاقةدمت حكومةة ل 2017و  يناير/كامون الثةاين  -42

ض ااتوا التوهيةية ومشرهال وتتوير منصة علةى شةبكة اامرتمةت. العاتي. وتلمنت األمشتة الا  لةا اتشروع استعرا
ا نموعةةة مةةن األمشةةتة اتتعلقةةة بالتةةدريا وتعزيةةز القةةدرات   منتقةةة الشةةرق األدىن و ةةال أفريقيةةال بةةدأت   و لةةت أيل ةة

 وثيقة.ا وقت إعداد هذه المايو/أيارل و  اجلماعة االائية للجنوا األفريقيل جيرت التختين هلا حالي  
 
العمل بشان مظام اتعلومات العاتي مباشرة علةى وتةتة  ل ماملويؤثر عدم وهود موارد ميكن التنبؤ هبا ومستدامة  -43

 تنييذ هذا ال مامل وأثره.
 
لتنظةيم اتةوارد إىل النظةر   تةوفت لةدى النظةر   اعتمةاد اتيزاميةة ليةرتة السةنتني اتقبلةةل  لاجلةاا الرئاسي مةدعوإن  -44

 عن تقدأ اعتمادات مالية لصيامة البنيةة اهتماع واحد على األقل للجنة االستشارية العلميةل إاا قرر إعادة عقدهال فلال  
الت تيةةةة األساسةةةية الةةةا مت تتويرهةةةا باليعةةةلل وااةةةدمات اتقدمةةةة للمسةةةتخدمنيل وال سةةةيما   مةةةا يتعلةةةق ب سةةةناد معرفةةةات 

اريول ميكن تيتية مواصلة تتوير اتنصة وتنييذ أمشتة التدريا من خالل توفت موارد من الكيامات الرقمية. و  هذا السين
 خارل اتيزامية.

 

 التوجيهات المطلوبة –رابًعا
 

 .2019-2018قرار بشان تنييذ مظام اتعلومات العاتي ليرتة السنتني  اعتمادإن اجلةاا الرئاسي مدعو إىل  -45
 
 هذه الوثيقة. مرفقإن اجلةاا الرئاسي مدعو إىل أن ياخذ   االعتبار العناصر اتقدمة لكي ينظر فيةا    -46
 

  

                                                      
من اتعاهةدة الدوليةة بشةان  17تنييذ اترحلة التجريبية لنظام اتعلومات العاتي بشان اتوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للمادة عنوان اتشروع هو   21

  .(GCP/GLO/685/GER)اتوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
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 المرفق
 
 XX/2017 مشروع القرار

 
 تنفيذ نظام المعلومات العالمي

 
 إن الجهاز الرئاسي،

 
مظةةةام  برمةةةامل العمةةةل بشةةةان وبرمةةةامل عملةةةا رؤيةةةة مظةةةام اتعلومةةةات العةةةاتي قراراتةةةا ومقرراتةةةا السةةةابقة بشةةةان إذ يستتتتذكر 

 ؛3/2015اتعلومات العاتي  والسيما القرار 
 

مةن اتعاهةدة الدوليةة والنظةام اتتعةدد األطةراف  17الصالت الوثيقة بني مظةام اتعلومةات العةاتي للمةادة  أيضًاوإذ يستذكر 
 ؛أ 2-13 لل صول على اتوارد وتقاسم منافعةا  وها اتادة

 
 ؛ 2017-2016 م لتنييذ برمامل العمل خالل فرتة السنتنيحكومة أتاميا على الدعم اتايل اتقد  وإذ يشكر 

 
بالتقةةدم احملةةرا   تنييةةذ برمةةامل العمةةل بشةةان مظةةام اتعلومةةات العةةاتي خةةالل فةةرتة السةةنتني  ايحتتيع علمًتت (1)

 ؛2016-2017
 

وااتةةوا التوهيةيةةة تعرفةةات الكيامةةات الرقميةةةل بنشةةر توصةةييات معرفةةات الكيامةةات الرقميةةة  ويرحتتب (2)
ل تقةدأ الةدعم لألطةراف اتتعاقةدة وغتهةا مةن هةمةن األمامةة تكثيةف اجلةةود مةن أيطلتب ا بتوافر اتواردل ورهن  

أص اا اتصةل ة اتعنيةني   البلةدان الناميةة العتمادهةا مةن خةالل و ةع مةواد تدريبيةة وحلقةات عمةل لتعزيةز 
 ين ااقليمي والوط ؛القدرات على الصعيد

 
إىل األمامة أن تتياعل مع نموعة واسعة من فئات اتستخدمني من أهل حتديةد مقةاا  ويطلب كذلك (3)

مسةتخدمني   البوابةة مةن خةالل حةاالت اتسةتخدمنيل وتيسةت إدمةال معرفةات الكيامةات الدخول اتوهةةة لل
 الرقمية   ست عمل قواعد البيامات والنظم القائمة؛

 
إىل األمامةةة أن تلةةع ختةةة رئيسةةية تيصةةيلية للتنييةةذ تصةةف وكةةائف مظةةام اتعلومةةات العةةاتيل  ويطلتتب (4)

 والتياعالت مع مظم اتعلومات الشريكة؛

 
لت ديد شةروا وأحكةام التعةاون   اتسةتقبلل  DiveSeekباتناقشات اجلارية مع مبادرة  اعلمً  ويحيع (5)

إىل األمامةةة مواصةةلة القيةةام بةةذلم بتوهيةةا مةةةن مكتةةا الةةدورة الثامنةةةل ورفةةع تقريةةر إىل الةةدورة الثامنةةةة  ويطلتتب
 للجةاا الرئاسي؛
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باألسةةةاليا واايةةةارات احملةةةددة لرصةةةد البوابةةةة علةةةى شةةةبكة اامرتمةةةت   االهتمةةةاع األول  اويحتتتيع علمًتتت (6)
   أقرا وقت ملكن؛إىل األمامة تنييذها ويطلب للجنة االستشارية العلميةل 

 
ا بتةةوافر ل رهن ةة17إعةةادة عقةةد اللجنةةة االستشةةارية اتعنيةةة بنظةةام اتعلومةةات العةةاتي   إطةةار اتةةادة  ويقتترر (7)

إىل األمامةةة مواصةةلة تقةةدأ اتعلومةةات احملدثةةة إىل اللجنةةة عةةن التقةةدم احملةةرا بشةةان رؤيةةة وتطلتتب اتةةوارد اتاليةةةل 
 عملا؛مظام اتعلومات العاتي وبرمامل 

 
اسةةةتعراض ااتةةةةة الرئيسةةةةية  ل2019-2018أن يةةةدرل   اختصاصةةةةات اللجنةةةةل لليةةةةرتة  ويقتتترر كتتتتذلك (8)

وأمشةةتة التعةةاون مةةع الشةةركاء الةةا سةةتعدها األمامةةةل والنظةةر   اتسةةائل العلميةةة والتقنيةةة اات الصةةلة  علومةةات 
 التسلسل اجلي  وآثارها على تنييذ اتعاهدة الدولية؛

 
األطةةراف اتتعاقةةدة وأصةة اا اتصةةل ة اتعنيةةني إىل تقةةدأ امراء واتعلومةةات اتتعلقةةة  علومةةات  ويتتدعو (9)

التسلسةةةل اجليةةة  إىل العمليةةةات اجلاريةةةةل  ةةةا   الةةةم اتياقيةةةة التنةةةوع البيولةةةوهي وهيئةةةة اتةةةوارد الوراثيةةةة لألغذيةةةة 
 والزراعة؛

 
تعلقةةةة  علومةةةات التسلسةةةل اجليةةة    اتنتةةةديات إىل األمامةةةة أن تواصةةةل متابعةةةة اتناقشةةةات ات ويطلتتتب (10)

ما يتعلةق بةات  األخرىل وأن تنسق مع أماما اتياقية التنوع البيولوهي وهيئة اتوارد الوراثية لألغذية والزراعة  
 أمشتة اات صلةل من أهل  مان االتساق ودنا اادواهية اجلةود؛

 

األخةرىل وأصة اا اتصةل ةل إىل تةوفت اتةوارد الالامةة لتنييةذ األطراف اتتعاقدةل واحلكومات  ويدعو (11)
 برمامل العملل وال سيما أمشتة تعزيز القدرات   البلدان النامية؛

 
ا إىل اجلةاا الرئاسي   الدورة الثامنةل وأت اقرتا  الستعراض ا مرحلي  إىل األمامة أن تقدم تقرير   ويطلب (12)

 ا إىل توصيات اللجنة االستشارية العلمية.ناد  برمامل العمل عند االقتلاءل است

 


