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املقدمة
أحد العوامل الرئيسية اليت تؤثر سلبيا عىل صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

واستخدامها ورصدها واإلبالغ عن املعلومات اخلاصة هبا هو عدم اماكنية الوصول إىل البيانات
إضافة إىل التبادل غري الفعال لملعلومات .ويرجع هذا اىل حد كبري اىل األساليب املختلفة إلدارة

البيانات والتوثيق ،واليت حالت دون إنشاء لغة فريدة لتبادل البيانات عىل الرمغ من احملاوالت
العديدة ،حىت اآلن ،للقيام بذلك.

لقد منع هذا النقص يف التقييس جممتع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من تبادل

بيانات املوارد الوراثية النباتية يف خمتلف أحناء العامل واكن ذلك لسنوات عديدة ،أحد التحديات
الرئيسية للصون الفعال لملواد النباتية واستخدامها املستدام .ومتثل هذه الفجوات حاج ًزا أمام تبادل

املعلومات يف املجمتع العيمل وتطوير خدمات ذات قمية مضافة ملريب النباتات والباحثني واملنمظات

الناشطة يف جمال التنوع البيولويج الزرايع .إذا اكن يلزم صون األقارب الربية لملحاصيل يف

املوقع الطبييع واستخدامها عىل حنو مستدام ،مفن الرضوري نقل معلوماهتا يف تنسيق موحد
يهسل الوصول إليه بغية مضان مجتيع البيانات وإدارهتا بشلك متسق.

ملواجهة هذه التحديات ،تعهدت أمانة املعاهدة الدولية ملنمظة األغذية والزراعة بشأن املوارد

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بسد الثغرات ونقص االتساق يف طرق التوثيق لملوارد النباتية،
سيا فميا يتعلق باألقارب الربية لملحاصيل املصونة يف املوقع الطبييع ،من خالل تطوير معيار
وال ّ

دويل .لقد ط ّورت األمانة لغة دولية لبيانات االقارب الربية لملحاصيل املصونة يف املوقع واليت

ّ
سمتكن البلدان من مجتيع وتبادل البيانات اليت حتتفظ هبا املنمظات الوطنية والدولية املختلفة
ومعاهد البحوث املتقدمة واهليائت األخرى .مل يمت التط ّرق يف هذه الوثيقة إىل مجتيع البيانات
وتبادهلا بشأن إدارة املوارد الوراثية النباتية يف املزرعة.

هذه الوثيقة الفنية يه أداة إضافية تسىع األمانة من خالهلا إىل تعزيز قدرات األطراف

املوصفات املستخدمني
املتعاقدة والرباجم القطرية عىل تنفيذ املعاهدة الدولية .هذا ،وستساعد قامئة
ّ

v

عىل فهم كيف ميكن توثيق املعلومات اخلاصة باالقارب الربية لملحاصيل املصونة يف املوقع ودجمها

يف سري العمل املؤسيس ،مبا يف ذلك البيانات اليت جيب توفريها وكيفية القيام بذلك.

حتقيق هذا التعهد اكن ممكنا بفضل جهود اخلرباء واملوظفني الفنيني وجهات االتصال

الوطنية لملعاهدة الذين شاركوا يف املشاورات واملناقشات ذات الصلة خالل هذا العام .ان شكرنا
اخلاص موجه اىل أعضاء املجموعة االستشارية األساسية عىل الدمع والتوجيه العيمل املقدم لعملية

املوصفات .مكا أن الدمع املايل الذي قدمته حكومة أملانيا ،والذي ّ
مكننا من تنفيذ
إعداد قامئة هبذه
ّ

هذا املرشوع ،موضع شكر جزيل وتقدير كبري.

ونأمل أن تليب هذه املنشورة احتياجات الباحثني ومستخديم املواد من األقارب الربية

ً
أيضا يف حتسني طريقة توثيق
لملحاصيل وجممتع املوارد الوراثية النباتية األوسع ،وأن تسامه
املعلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا عىل املستوى العاملي.

Kent Nnadozie
أمني
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية

النباتية لألغذية والزراعة

منمظة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

vi

الشكر والتقدير
املوصفات
مت إعداد هذه الوثيقة الفنية ونرشها بفضل مرشوع «إعداد قامئة متفق علهيا عامل ًيا من
ّ

لتوثيق األقارب الربية لملحاصيل يف املوقع» ،بمتويل من الوزارة الفيدرالية األملانية لألغذية
والزراعة.

تعرب أمانة املعاهدة الدولية ملنمظة األغذية والزراعة عن شكرها الفائق مجليع املؤسسات

واألفراد الذين سامهوا يف إجناز هذه املنشورة.

ونتوجه بشكر خالص إىل اخلرباء الذين شاركوا يف خمتلف املشاورات واملوائد املستديرة

وورش العمل التدريبية عىل تعاليقهم واقرتاحاهتم القمية.

لقد مت استعراض هذه املنشورة ً
أيضا بعناية من قبل أعضاء املجموعة االستشارية األساسية

خصيصا للتحقق من نتاجئ املسح ،ومت إدراج أمساهئم مضن قامئة
لملرشوع ،والذين مت اختيارمه
ً
باملسامهني واردة أدناه .اننا نقدر دمعهم وتوجهياهتم ومشورهتم املعتربة.

ريا ،نشكر مجيع جهات االتصال الوطنية لملعاهدة الدولية واألفراد الذين قدموا مدخالت
وأخ ً

مهمة يف معلية التشاور وحتسني هذه املنشورة.

إننا ممتنون للزمالء من أمانة املعاهدة واملوظفني الفنيني اآلخرين يف منمظة األغذية

والزراعة ملسامههتم يف إعداد هذه الوثيقة .مكا أن جزيل الشكر موجه اىل Adriana Alercia

و  Francisco Lópezو  Marco Marsellaو  Ana Laura Ceruttiو Gerardo Francione

عىل مسامههتم املبارشة والتنسيق النشط لملرشوع.

ّ
محتل املسؤولية الاكملة عن
كينت نادوزي  ،Kent Nnadozieأمني املعاهدة الدولية،

هذه املنشورة.
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موصفات األقارب الربية لملحاصيل املصونة
ّ
يف املوقع ()CWRI v.1.1
 29أبريل/نيسان 2022
مبوصفــات جــواز الســفر ألقــارب احملاصيــل الربيــة املصونــة يف املوقــع ()CWRI v.1.1
ُتعتــر هــذه القامئــة
ّ

حتديثــا للنخســة الســابقة الــي نرشهتــا أمانــة املعاهــدة الدوليــة بشــأن املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة
التابعــة ملنمظــة األغذيــة والزراعــة يف فرباير/شــباط  2021يف ســياق تطويــر النظــام العاملــي لإلعــام ( .)GLISلقــد

مت إعــداد النخســة األوىل مــع أخــذ
املوصفــات األساســية لصــون يف املوقــع األقــارب الربيــة لملحاصيــل CWR v.1
ّ

الــي نرشهتــا بيوفرســييت انرتنشــيونل  Bioversity Internationalيف عــام  2013كنقطــة انطــاق .مكــا أهنــا

تعمتــد عــى التجــارب األخــرة الــي أجرهتــا األمانــة ،عــاوة عــى املدخــات ملشــاريع دوليــة ،مثــل مــروع خفــار

املــزارع (.)Farmer’s Pride

تشـ ّ
موصفــات جــواز ســفر األقــارب الربيــة لملحاصيــل املقرتحــة هنــا احلــد األدىن مــن القامئــة األوليــة لتبــادل
ـل
ّ

بيانــات األقــارب الربيــة لملحاصيــل احملفوظــة يف املوقــع الطبيــي .ويه مثــرة مشــاورات مت إجراؤهــا بــدمع مــن
جهــات االتصــال الوطنيــة لملعاهــدة الدوليــة ورشاكء وخــراء دوليــن خمتاريــن ،مكــا ورد يف قســم "املســامهني".

لقــد ُأقــم مســح عاملــي يف مطلــع عــام  2020ومت حتليــل تعاليــق أكــر مــن  107خبــر مــن  87مؤسســة يف
 48دولــة ،مكــا مت أخذهــا يف االعتبــار .إننــا نوجــه شــكرنا اجلزيــل إىل مجيــع العملــاء األعضــاء يف املجموعــة
االستشــارية األساســية ( 12عضـ ًوا) عــى دمعهــم القــم يف حتديــد اجتــاه البحــث والقيــام بــدور بــارز يف التحقــق

مــن حصــة النتــاجئ.

مــن املتــوىخ أن تكــون هــذه القامئــة أداة لتبــادل البيانــات هسلــة االســتخدام مــع افــراض أن تكــون

البيانــات متاحــة يف مجيــع أحنــاء العــامل .وســيؤدي اعمتادهــا واســتخدامها عــى نطــاق واســع إىل تيســر

وتبســيط مجــع البيانــات الالزمــة لتوثيــق األقــارب الربيــة لملحاصيــل يف املوقــع بطريقــة متســقة.

رشحــا موجـ ًزا لملحتــوى ونظــام الرتمــز اخلــاص بــه وامس احلقــل املقــرح.
موصــف ،توفــر هــذه األداة
لــل
ً
ّ

املوصفــات
إال أنــه مل يــم تنــاول مســألة إدارة املــواد النباتيــة يف املزرعــة يف هــذه الوثيقــة .وجتــدر اإلشــارة إىل أن
ّ

اإلجباريــة املقرتحــة ممــزة باللــون الرمادي.

تعــد القامئــة
باملوصفــات القياســية لتوثيــق األقــارب الربيــة لملحاصيــل يف املوقــع والــي مت إعدادهــا واعمتادهــا
ّ
عــى املســتوى العاملــي مــن خــال هــذا املــروع ،وثيقــة قيــد التطــور .وال ينبــي اســتبعاد احمتــال التعديــل أو

باملوصفــات
املوصفــات يف املســتقبل عنــد توفــر املزيــد مــن البيانــات .لقــد مت إعــداد هــذه القامئــة
إضافــة عــدد مــن
ّ
ّ

بغيــة تهسيــل مجتيــع وتبــادل بيانــات جــواز ســفر األقــارب الربيــة لملحاصيــل يف املوقــع .مكــا أهنــا مصممــة

1

ً
أيضــا لملســامهة يف زيــادة تطويــر النظــام العاملــي لإلعــام ( )GLISودمع صــون األقــارب الربيــة لملحاصيــل

واســتخدامها حــول العــامل .عــاوة عــى ذلــك ،فهــي هتــدف إىل أن تكــون متوافقــة مــع الكيانــات "مع ّرفــات الاكيانــات

املوصفــات واملبــادئ التوجهييــة للنظــام العاملــي لإلعــام" ()Alercia et al. 2018
الرمقيــة لملحاصيــل الغذائيــة -
ّ

تقــ ّدر أمانــة املعاهــدة الدوليــة املدخــات اإلضافيــة الــواردة منــذ فرباير/شــباط  2021وكذلــك التعليقــات

املوصفــات،
الناجتــة عــن الدراســات النظريــة الــي أجريــت والــي حمســت إحلــاق حتديــث طفيــف عــى هــذه
ّ

لملوصفــات لصــون األقــارب
وترحــب بأيــة اقرتاحــات أخــرى بغيــة حتســن هــذه النخســة املنقحــة ()v. 1.1
ّ
ّ
الربيــة لملحاصيــل يف املوقــع ،وميكــن إرســال التعاليــق إىل أمــن املعاهــدة الدوليــة إىل العنــوان اإللكــروين

لملوصفات.
 .pgrfa-Treaty@fao.orgوستوفر األمانة املبادئ التوجهيية لالستخدام األمثل
ّ

2

باملوصفات لألقارب الربية لملحاصيل
قامئة
ّ
املوصفــات الــي تنتمي إىل القامئــة املنشــورة يف  2013بــن قوســن ( )x.x.xإىل جانــب
* مت تضمــن أرقــام
ّ
املوصــف.
إمس
ّ

املوصفات اإلجبارية
ّ
املوصفــات رضوريــة لتعريــف املــادة بشــل فريــد .وجيــب تقــدمي القــم اخلاصــة هبــا لــل عشــائر
تعتــر هــذه
ّ

األقــارب الربيــة لملحاصيــل .ال ُينــح املســتخدمون خيــار إدخــال “غــر معــروف” أو “غــر قابــل للتطبيــق” أو “غــر

ً
فارغــا.
ذلــك” ،أو تــرك احلقــل
.1

						
اجلنس ()1.1.1

.2

						
األنواع ()1.1.2

.3

					
موطن الواقعة ()2.1.1

()GENUS

إمس اجلنس لألصنوفة

()SPECIES

الكنية اخلاصة لإلمس العيمل .إذا اكنت غري معروفة ،ميكن كتابة «»sp.

()ORIGCTY

البلــد حيــث مت رصــد أو حــر عشــائر األقــارب الربيــة .اســتخدم رمــز  ISO 3166- 1املك ـ ّون مــن ثالثــة
أحــرف للبلــد حيــث يتواجــد املوقــع.

تارخي الرصد ([YYYY-MM-DD[ )3.1.1
.4
ّ
أحــدث تــارخي مت فيــه رصــد العشــائر .الصيغــة املقبولــة يه  ،ISO 8601حيــث ميثــل  YYYYالعــام ،و MM
))OBSDATE

الهشــر و  DDاليــوم (مثــل  ،15-12-1994أو  ،12-1994أو .)1994

()POPID
				
مع ّرف عشائري (لألقارب الربية) ()3.1.2
.5
املع ـ ّرف (الــرمق التسلســي أو الرمــز) الــذي تســتخدمه لتعريــف العشــائر .وجيــب إســناد مع ّرفــا فري ـدًا لــل
1
عشــرة ممــزة.
.6

إمس املعهد اإلداري ،الخشص االعتباري أو الطبييع

()MNGINSTNAME

امس املعهــد اإلداري أو املعشــبة أو الخشــص االعتبــاري أو الطبيــي أو قابــض حقــوق امللكيــة ،أو املســؤول

عــن العشــائر (مثــل ســلطة املنطقــة احملميــة ،مديــر احملميــات الطبيعيــة ،مديــر املنــزه الوطــي ،مالــك أرض
خاصــة ،إخل).
1.6

			
عنوان املعهد اإلداري أو الخشص

()MINGINSTADDRESS

 1بالنســبة لتلــك العشــائر الــي ليــس لدهيــا معـ ّرف عشــائري ،سينشــئ النظــام العاملــي لإلعــام معــرف  POPIDوسيســنده لملــادة عنــد تجسيــل
( DOIمثــل ".)"UK 001

3

املوصفات املوىص هبا بشدة
ّ
املوصفــات متاحــة دا ً
مئــا .جيــب إدخــال القــم الصاحلــة إذا اكنــت معروفــة ،ولكــن مــن املمســوح
قــد ال تكــون هــذه
ّ

أن تكــون القــم غــر موجــودة.
.7

					
مؤلف إمس النوع ()1.1.3

.8

					
األصنوفة الفرعية ()1.1.4

()SPAUTHOR

توضيح مؤلف إمس النوع .يوىص باستخدام كتالوج احلياة Catalogue of life
()SUBTAXA

ميكن استخدام األصنوفة الفرعية لتخزين أية كنية إضافية مضنوعيةُ .يحمس باإلختصارات التالية:

«( »subsp.لألنــواع الفرعيــة)؛ «( »var.للنــوع النبــايت)؛ «( »f.للشــل) .ويــوىص باســتخدام كتالــوج احليــاة

Catalogue of life
				
مؤلف إمس األصنوفة الفرعية ()1.1.5
.9
املؤلف إلمس األصنوفة الفرعية عىل املستوى التصنييف األكرث تفصي ً
ال.

()SUBTAUTH

					
موضع موقع الواقعة ()2.1.2

()OCCURSITE

.10

املعلومــات عــن املوضــع يف البلــد والــي تصــف املوقــع حيــث مت رصــد عينــة العشــائر أو جردهــا .قــد يمشــل

ذلــك املســافة بالكيلومــر واالجتــاه بالنســبة ألقــرب مــان أو مدينــة أو قريــة أو نقطــة مرجعيــة لشــبكة اخلريطــة
(عــى ســبيل املثــال  7كيلومــرات جنــوب كوريتيبــا يف واليــة بارانــا)

.11

خط عرض موقع الواقعة (درجات عرشية) ()2.1.3.1

()DECLATITUDE

يــم التعبــر عــن خــط عــرض املوقــع بالدرجــات العرشيــةُ .تعــى القــم اإلجيابيــة لملوقــع املتواجــد مشــال خــط
االســتواء؛ والقــم الســالبة لملوقــع املتواجــد جنــوب خــط االســتواء (عــى ســبيل املثــال .)- 44.6975
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خط طول موقع الواقعة (درجات عرشية) ()2.1.3.2

()DECLONGITUDE

يــم التعبــر عــن خــط طــول املوقــع بالدرجــات العرشيــةُ .تعــى القــم اإلجيابيــة لملوقــع املتواجــد رشق خــط
غرينتــش؛ والقــم الســالبة لملوقــع املتواجــد غــرب خــط غرينتــش (عــى ســبيل املثــال .)- 120.9123

.13

			
البيانات اجليوديسية ()2.1.3.4

()COORDDATUM

البيانــات اجليوديســية أو النظــام املرجــي املــاين الــذي تســتند إليــه اإلحداثيــات الــواردة يف خطــوط العرض/
الطــول العرشيــة (عىل ســبيل املثــال .)WGS84 ، ETRS89 ، NAD83
.14

					
ارتفاع املوقع [)2.1.4( ]masl

ارتفاع املوقع باألمتار فوق مستوى سطح البحر .القمي السالبة ممسوح هبا.

4

()ELEVATION

.15

						
محاية املوقع ()2.4

()SITEPROT

توضيــح مــا إذا اكن املوقــع خاض ًعــا ألي ترشيــع قانــوين أو رمســي .اتبــاع اخلطــوط التوجهييــة لالحتــاد
الــدويل محلايــة الطبيعــة  IUCNاملتاحــة عــى املوقــع:

https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories
0
1
2
3
4
5
6
7
8
.16

موقع ال حيميه الترشيع

منطقة طبيعية محمية بتشدد

منطقة برية

منزته وطين

نصب طبييع أو مظهر طبييع
منطقة إدارة املوائل/األنواع

بيئة طبيعية أو حبرية محمية

منطقة محمية خاضعة لالستخدام املستدام لملوارد الطبيعية

تدابري أخرى للصون الفعال ()OECM

2

					
حالة موقع الواقعة ()3.2.4

()POPSRC

حالة موقع ظهور العشائر (لألقارب الربية).

 10بــري ( 11غابــة أو منطقــة حرجيــة 12 ،جشــرات 13 ،أرض عشــبية 14 ،حصــراء أو تنــدرا15 ،
موط ًنــا مائ ًيــا)

 20مزرعــة أو منطقــة مزروعــة ( 21حقــل 22 ،بســتان 23 ،فنــاء خلــي ،حديقــة مزنليــة 24 ،أرض
بــور 25 ،مــرىع 28 ،منــزه)

 60املوائل العشبية أو املضطربة أو الوعرة ( 61جانب الطريق 62 ،هامش احلقل)
 99غريه (عىل سبيل املثال املوائل الساحلية ،التوضيح يف حقل املالحظات)
.17

					
احلالة البيولوجية للعشائر

()SAMPSTAT

ميكــن اســتخدام نظــام الرتمــز املقــرح عــى مســتويات خمتلفــة مــن التفاصيــل ،إمــا باســتخدام الرمــوز العامــة
(باخلــط العريــض) ،مثــل  100أو  ،200أو باســتخدام رمــوز أكــر حتديـدًا مثــل  110أو  120أو .130
 100بري

 110طبييع

 120شبه طبييع/بري

 130شبه طبييع/مزروع

 200عشيب

 999غريه (التوضيح يف حقل املالحظات)
2

 OECMيه مواقع خارج املناطق احملمية توفر الصون الفعال والطويل األجل يف املوقع للتنوع البيولويج .يرىج االطالع عىل:

.https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_wcpa_technical_note_series_no._6.pdf

5
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امس املعهد أو الفرد القابض لعينات خارج املوقع

()INSTNAME

امس املعهــد أو الخشــص االعتبــاري أو الطبيــي ،أو املعشــبة القابــض(ة) لعينــات العشــائر املجمعــة (مثــل بنــك
اجلينــات احملــي أو الوطــي أو املعشــبة أو صاحــب األرض) .إذا اكن املعهــد اإلداري يقبــض املــواد ،فيجــب
أن يكــون امس املعهــد القابــض هــو نفســه امس املعهــد اإلداري.
1.18
.19

عنوان املنمظة أو الخشص قابض (ة) العينة

()INSTADDRESS

رمز املعهد أو املعشبة القابض(ة) للعينات خارج املوقع ()3.2.5.2

رمــز  WIEWSملنمظــة األغذيــة والزراعــة اخلــاص باملعهــد أو رمــز مــؤرش معشــبة املعهــد
( )Index Herbariorum codeحيث يمت صون مدخلة/عينة املعشبة خارج املوقع ،أو كالمها.
1.19
2.19

رمز  WIEWSملنمظة األغذية والزراعة اخلاص باملعهد
()http://www.fao.org/wiews

				
رمز مؤرش معشبة املعهد

()INSTCODE
()HERBCODE

()http://sweetgum.nybg.org/science/ih/

 .20مع ّرف املدخلة/العينة ()3.2.5.1
إنــه املع ـ ّرف الفريــد لملدخــات أو العينــات الــي مت مجعهــا (مثــل بنــك اجلينــات ،واملعشــبة ،ومــا إىل ذلــك)
ويــم اســناده عنــد إدخــال مدخلة/عينــة يف املجموعــة .وميكــن توفــر مع ـ ّرف واحــد أو أكــر مــن بــن مــا يــي:
0.20
1.20
2.20
.21

		
مع ّرف الاكئن الرمقي لملدخلة خارج املوقع
				
رمق املدخلة خارج املوقع
					
رمق عينة املعشبة

إجراءات الصون املعمول هبا

			
()3.5

()ACCEDOI
()ACCENUMB
()SPECNUMB
()CONSACTION

اإلشــارة إىل مــا إذا مت تطبيــق إجــراءات لصــون العشــائر .اســتخدام نظــام التصنيــف  IUCNإلجــراءات

الصــون القامئــة واملتاحــة عــىhttps://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/ :
dec_2012_guidance_conservation_actions_in_place_classification_scheme.pdf
(معمتــد) .يــم فصــل القــم املختلفــة بفاصلــة منقوطــة دون فــراغ.
0
1
2
3
4

ال توجد إجراءات للصون
الرصد والتخطيط

محاية األرايض/املياه وإدارهتا

إدارة األنواع

التعلمي والترشيع

 99غريه (التوضيح يف حقل املالحظات)
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حالة املواد يف النظام املتعدد األطراف

()MLSSTAT

حالــة املــواد يف النظــام املتعــدد األطــراف للحصــول عــى املنافــع وتقامسهــا التابــع لملعاهــدة الدوليــة ،إذا

اكنــت متاحــة.
0
1
.23

غري متاحة يف النظام املتعدد األطراف

متاحة يف النظام املتعدد األطراف

				
روابط إىل املعلومات املرتبطة ()URL

()LINKS

واحــد أو أكــر مــن عناويــن التواصــل  URLحيــث ميكــن العثــور عــى املزيــد مــن املعلومــات عــن عشــائر

األقــارب الربيــة لملحاصيــل .يــم فصــل القــم املختلفــة بفاصلــة منقوطــة دون فــراغ.
							
 .24املالحظات

()REMARKS

املوصفــات بقميــة  99أو 999
ُيســتخدم حقــل املالحظــات إلضافــة تعليقــات أو توضيحــات بشــأن
ّ
(=غــره) .قبــل املالحظــات ينبــي كتابــة إمس احلقــل الــذي يشــار إليــه تليــه نقطتــن ( ):بــدون فــراغ

(مثــا .)SITESTAT: riverside :املالحظــات احملــددة الــي تشــر إىل خمتلــف احلقــول مفصولــة بفواصــل

منقوطــة ،دون فــراغ.

7

سؤال مفتوح
مع ّرف فريد عاملي
أشــار العديــد مــن اخلــراء إىل أن اســتخدام معـ ّرف عاملــي فريــد ودامئ ( )PUIDقــد يكــون مفيـدًا لتطويــر خدمــات

تلقائيــة راميــة لــدجم بيانــات األقــارب الربيــة لملحاصيــل يف املوقــع ومتكــن حتديــد الروابــط املرغوبــة بــن الســان
وكيانــات المنــط الــورايث األخــرى عــر أنمظــة املعلومــات املختلفــة.

تســى أمانــة املعاهــدة الدوليــة بشــأن املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة لتيســر إســناد معـ ّرف

فريــد دامئ ( ،)PUIDيف شــل معــ ّرف رمقــي للاكيانــات ( )DOIجمانــا ملســتخديم النظــام العاملــي لإلعــام

( .)https://ssl.fao.org/glisمكــا ان األمانــة مســتعدة ً
أيضــا لتقــدمي التدريــب والــدمع املطلوبــن مــن قبــل
أحصــاب املصلحــة بغيــة اعمتــاد مع ّرفــات الاكيانــات الرمقيــة.

تتجــاوز مع ّرفــات الاكيانــات الرمقيــة تسلســل احلقــول وتوفــر خدمــات متقدمــة مــن شــأهنا ،عــى ســبيل

املثــال ،تيســر تعريــف األصــول الوراثيــة املكــررة بشــل ســلمي يف ظــروف خــارج املوقــع (مثــل بنــك اجلينــات
أو املعشــبة) ،أو تيســر احلصــول عــى املعلومــات املرتبطــة باألقــارب الربيــة لملحاصيــل .عــى الــرمغ مــن وجــود

تقنيــات خمتلفــة ملع ّرفــات  ،PUIDفقــد مت اعتبــار مع ّرفــات الاكيانــات الرمقيــة أفضــل اختيــار مــن قبــل جلنــة
مــن اخلــراء يف عــام .2015

						
 .xمع ّرف فريد دامئ
إنــه أي معــ ّرف فريــد ثابــت يــم إســناده ملجموعــة الســان حبيــث ميكــن الرجــوع

إليــه بشــل ال لبــس فيــه عــى املســتوى العاملــي ،ويــم مجــع املعلومــات
املرتبطــة بــه مــن خــال الوســائل اآلليــة .وجيــب اإلبــاغ

عــن معــ ّرف فريــد واحــد لــل مجموعــة مــن الســان.

بالنســبة لملــواد احملفوظــة خــارج املوقــع ،فقــد مت اعمتــاد
معرفــات الكيانــات الرمقيــة منــذ عــام .2017

()PUID

اﻟﻣﻧﻘﺢ اﻷول CB3256AR/2/08.22

لملزيد من املعلومات يرىج االتصال:
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
pgrfa-treaty@fao.org
 www.fao.org/plant-treaty/arو www.planttreaty.org

منمظة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
روما

•

إيطاليا

