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 مقدمة -أولا 
 
 حدو أنشأت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورهتا العادية السادسة عشرة، مسار عمل جديدد  -1

وطلبد  إىل األماندة، رهنداا بتدواملر املدوارد الالإمدة، إجدرا   1"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
عددن "معلومددات التسلسددل الرقميددة" بشددأن املددوارد الوراثيددة لألغذيددة والزراعددة )الدراسددة( دراسددة استكشدداملية لتقصددي ا قددائق 

واجلهدددات الفاعلدددة املعنيدددة  سدددألة  ،إلعطدددا  معلومدددات عدددن ملدددة أمدددور مدددن بينهدددا املصدددطل ات املسدددتخدمة يف هدددذا ا دددا 
 ك املعلومات ونطاق استخداماهتا، من قبيل:وأنواع تل ،"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
 ،التوصيف 
 ،والتوالد والت سني الوراثي 
 ،والصون 
 ،وحتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 
ملضدالا عدن أةيدة "معلومدات التسلسدل الرقميدة" بشدأن املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة بالنسدبة إىل األمدن الةدذائي والتةذيددة، 

اهليئة يف تأثري استخدام هذه املعلومات يف صدون املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة واسدتخدامها املسدتدام،  ظرنبةرض تيسري 
 2 ا يف ذلك تبادهلا وا صو  عليها والتقاسم العاد  واملنصف للمناملع الناشئة عن استخدامها.

 
 بعد ذلك وتلّخص مالحظاهتا الرئيسية. وتناقشإجرا  الدراسة عن توملر هذه الوثيقة بعض املعلومات األساسية و  -2

السبل والوسائل اليت قد ترغب اهليئة يف النظر مليها يف إطار مواصلة استكشاف أةية "معلومدات التسلسدل الرقميدة" بشدأن 
ة واسدتخدامها املوارد الوراثية لألغذية والزراعدة بالنسدبة إىل صدون فتلدف القطاعدات الفرعيدة للمدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعد

ن املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة و"أو "معلومدات التسلسدل الرقميدة" بشدأن ناشئة عداملستدام وتأثريها على تقاسم املناملع ال
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 
 معلومات أساسية -اثانيا 

 
طلبدد  اهليئددة يف دورهتددا العاديددة السادسددة عشددرة، إىل األمددني دعددوة األعضددا  إىل تقددد  معلومددات عددن اسددتخدام  -3

"معلومدددات التسلسدددل الرقميدددة بشدددأن املدددوارد الوراثيدددة لألغذيدددة والزراعدددة" واالنعكاسدددات ايتملدددة علدددى صدددون املدددوارد الوراثيدددة 
سددتدام،  دددا يف ذلددك التبدداد  وا صددو  والتقاسددم العددداد  واملنصددف للمندداملع الناشددئة عدددن امللألغذيددة والزراعددة واسددتخدامها 

اسددتخدامها، ومددع هددذه املعلومددات وتقدددميها إىل األمددني التنفيددذو التفاقيددة التنددوع البيولددوجي، باعتبارهددا مسدداةة يف الوقدد  
بني الوثيقددة املعنونددة وتقددوم  16CBD COP XIII/.3املناسددب يف العمليددة الدديت وضددع   وجددب املقددرر  ردود األعضددا  واملددراق 
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لألمدني  االدردود املقدمدة الديت أتي د  أيضاد جبمدع 4"معلومات التسلسل الرقمية" بشدأن املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة حو 
 5التنفيذو التفاقية التنوع البيولوجي.

 
بإعداد الدراسة اليت أجري  بالتعاون مع جامعة باإ ،  ،وكّلف  األمانة جامعة كانرتبريو، كريستشورش، نيوإيلندا -4

سويسرا. وخضع التقرير الستعراض األقران من جانب خبريين آخرين من غري املؤلفني. وبنا ا على الطلب اهليئة، اسدتعرض 
 هق أعضددائها مليدد التعليقددات علددى الوثيقددة عددن طريدد تقدددإىل األقدداليم  بدددعوةاملكتددب  قدداماملكتددب املسددودة األوليددة للدراسددة. و 

بصدددديةتها املنق ددددة يف ضددددو  التعليقددددات الددددواردة، علددددى  أوالا، ، وأوصددددى بددددأن تثعددددرض الوثيقددددة2018شددددباا"مل اير  7حبلددددو  
جمموعددددات العمددددل ا كوميددددة الدوليددددة التابعددددة للهيئددددة، وملريددددق اندددد ا  املعدددد  بدددداملوارد الوراثيددددة مددددن الكائنددددات ا يّددددة الدقيقددددة 

اعددة، وملريددق اندد ا  الفنيددني والقددانونيني املعدد  با صددو  علددى املددوارد وتقاسددم مناملعهددا، اللتمددا  والالملقاريددات لألغذيددة والزر 
عددرض الدراسددة بصديةتها املنق ددة يف ضددو  ميددع التعليقددات الددواردة، علددى تأن  ةندداالتعليقدات عليهددا. وطلددب املكتددب إىل األم

، CBD COP XIII/6ة يف العملية الديت وضدع   وجدب املقدرر األمني التنفيذو التفاقية التنوع البيولوجي، باعتبارها مساة
 وعلى اهليئة.

 
 8واملائيدددة 7قامددد  جمموعدددات العمدددل ا كوميدددة الدوليدددة املعنيّدددة بددداملوارد الوراثيدددة ا يوانيدددة 6وبندددا ا علدددى طلدددب اهليئدددة، -5

لألغذية والزراعة وملريق ان ا  املع  باملوارد الوراثية مدن الكائندات ا يّدة الدقيقدة والالملقاريدات لألغذيدة  10والنباتية 9وا رجية
لهيئددددة، باسددددتعراض مسددددودة الدراسددددة االستكشدددداملية لتقصددددي ا قددددائق عددددن التددددابع لكتددددب امل 11والزراعددددة الددددذو عّيندددده أعضددددا 

املنق ة يف ضو  التعليقات الواردة من أعضا   اغذية والزراعة، بصيةته"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لأل
املكتددب. وبعددد ذلددك، جددرت مناقشددة النسددخة املنق ددة اجلديدددة للدراسددة مددن جانددب ملريددق اندد ا  الفنيددني والقددانونيني املعدد  

الدراسدددة الوثيقدددة املعنوندددة  يف الدراسدددةوتدددرد  12با صدددو  علدددى املدددوارد وتقاسدددم مناملعهدددا الدددذو قدددّدم تعليقدددات علدددى الدراسدددة.
، إلحاطدة اهليئدة علمداا االستكشاملية لتقصي ا قائق عن "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

، أتي دد  الوثيقددة لألمددني التنفيددذو التفاقيددة التنددوع البيولددوجي، باعتبارهددا مسدداةة يف هددذه األخددريةهبددا. وبنددا ا علددى طلددب 
 16CBD COP XIII/.13ية اليت وضع   وجب املقرر العمل

 
ونظددراا إىل تددوات التطددورات بسددرعة هائلددة يف جمددا  الب ددأ هددذا الددذو تلتددأم مليدده االبتكددارات التكنولوجيددة، تراعددي  -6

الدراسددة التطددورات املسددتقبلية ايتملددة، وهددذا بثعددد قددد يرغددب أصدد اس املصددل ة وواضددعو السياسددات علددى السددوا  يف أخددذه 
باالعتبار عند معاجلة "معلومات التسلسدل الرقميدة" بشدأن املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة. وتنظدر الدراسدة يف الطريقدة الديت 
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يددتم مليهدددا اسدددتخدام "معلومددات التسلسدددل الرقميدددة" بشددأن املدددوارد الوراثيدددة لألغذيددة والزراعدددة يف الوقددد  الددراهن وكيدددف ميكدددن 
ثريات املرتتبدة عدن اسدتخدامها والديت قدد ترتتدب يف املسدتقبل علدى قطداع األغذيدة والزراعددة. اسدتخدامها يف املسدتقبل، ويف التدأ

وترمي بذلك إىل املساعدة يف املناقشات حو  إمكانية حلو  "معلومات التسلسل الرقمية" اليوم أو يف املستقبل حمل املادة 
ر يف جمدا  املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة ونلدق القيمدة الوراثية، وبأية طريقدة ميكنهدا القيدام بدذلك، إلجدرا  الب دأ والتطدوي

هدو مسداعدة واضدعي السياسدات علدى  اسل الرقمية". والةرض مدن ذلدك أيضادمن املوارد الوراثية عن طريق "معلومات التسل
وقيمتهدا الضدمنية حد   التةريات الكّمية والنوعيدة يف مدع املعلومدات ونقلهدا وتطبيقاهتدا يت حتدثهاتكييف التةريات العلمية ال

 عندما تكون منفصلة عن املادة الوراثية البيولوجية األصلية. وتةطي الدراسة األمور التالية:
 

 املصطل ات املستخدمة يف هذا ا ا ؛ 
 ا يوية ) ا يف ذلك الت ديد، والتوصيف، والتوالد والت سني الوراثي، وصدون  تا الة الراهنة للتكنولوجيا

ثية لألغذية والزراعة( يف جما  إدارة املوارد الوراثية لألغذيدة والزراعدة والدنظم اإليكولوجيدة الزراعيدة املوارد الورا
 والتطورات ايتملة يف املستقبل؛

  أنددواع االسددتخدامات ا اليددة واملسددتقبلية املمكنددة ملعلومددات التسلسددل الرقميددة بشددأن املددوارد الوراثيددة لألغذيددة
 ا يوية، ونطاقها؛والزراعة يف التكنولوجيات 

  اجلهدات الفاعلدة املعنيدة  سددألة "معلومدات التسلسدل الرقميددة" بشدأن املدوارد الوراثيددة لألغذيدة والزراعدة وأةيددة
 هذه املعلومات اليوم ويف املستقبل بالنسبة إىل األمن الةذائي والتةذية.

 
 لألغذية والزراعةدور "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن الموارد الوراثية  -اثالثا 

 
قدررات ذات الصدلة الصدادرة ال يوجد تعريف متفدق عليده عامليدا ملعلومدات التسلسدل الرقميدة. ويدنعك  ذلدك يف امل -7

وبروتوكدددو  ناغويدددا املل دددق هبدددا بشدددأن ا صدددو  علدددى املدددوارد الوراثيدددة والتقاسدددم العددداد   ،يف إطدددار اتفاقيدددة التندددوع البيولدددوجي
 حدددو وقدددرار اهليئدددة القاضدددي بإنشدددا  مسدددار عمدددل جديدددد   ،اسدددتخدامها )بروتوكدددو  ناغويدددا( واملنصدددف للمنددداملع الناشدددئة عدددن

"معلومددات التسلسددل الرقميددة". واددة اعددرتاف "بتعدددد املصددطل ات املسددتخدمة يف هددذا ا ددا  ) ددا مليهددا، علددى سددبيل املثددا  
ات الوراثيددة" و"املددوارد الوراثيددة غددري املاديددة" ا صددر، "بيانددات املتواليددات اجلينيددة" و"معلومددات التسلسددل اجليدد " و"املعلومدد ال

و"اياكاة با اسوس"( ومن الضرورو مواصلة النظر يف هدذا املوضدوع لت ديدد املصدطل  أو املصدطل ات املناسدبة الواجدب 
إىل أن "مصدطل  "معلومددات التسلسدل الرقميددة" قدد ال يكددون األنسددب"  CBD COP/XIVوأشددار املقدرر  14اسدتخدامها".

والسياسدات يف  وم"عمليدة قائمدة علدى العلد اأيضاد CBD COP/XIVاستخدمه بوصفه "بديالا مؤقتاا". وأنشدأ املقدرر  وبالتات
مدددن أجددل القيددام جبملدددة أمددور منهددا "توضدددي  مفهددوم معلومدددات  15جمددا  معلومددات التسلسدددل الرقميددة بشددأن املدددوارد الوراثيددة"

 .16التسلسل الرقمية،  ا يف ذلك املصطل ات املتصلة به ونطاقه ]...["
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. هبدددا "معلومات التسلسددل الرقميددة" الشدددي  نفسددهداملتصددلة بددد املختلفدددة ال يقصددد كددل مدددن يسددتخدم املصددطل اتو  -8
م املصددطل  "معلومددات التسلسددل الرقميدة" حيددأ تشددري إىل أن العلددم يف والحظد  الدراسددة أن األوسدداا العلميددة ال تسدتخد

 تطور مستمر ما يع  أنه ميكن أن تكون التعريفات الدقيقة تعسفية أو توجيهية.
 
" تشدددري "معلومدددات  "، وهدددو:معلومدددات التسلسدددل الرقميدددةصدددطل  "بالتددات، تسدددتخدم الدراسدددة تعريفددداا توضدددي ياا مل -9

حاليداا ا لدة وجتّمعهدا  كداليت تسدتخدمهاقواعدد بياندات   أو الديت ميكدن إضداملتها إىلالتسلسل الرقمية" إىل املعلومات املوجودة 
بالتددات، قددد ترغددب اهليئددة يف مواصددلة اسددتخدام مصددطل  "معلومددات التسلسددل  17".(Nucleic Acid Researchالعلميددة )

 مؤقتاا".الرقمية" بوصفه "بديالا 
 
وتشمل "معلومات التسلسل الرقميدة" بشدأن املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة املسدتخدمة حاليداا أنواعداا عديددة مدن  -10

املعلومدددات الددديت حتفددد  عدددادةا يف قواعدددد البياندددات اإللكرتونيدددة املتعّلقدددة  ختلدددف املدددواد البيولوجيدددة املوجدددودة يف املدددوارد الوراثيدددة 
أو املسددتخدمة إلدارهتددا أو لت قيددق القيمددة منهددا. وإن بعددض "معلومددات التسلسددل الرقميددة" بشددأن املددوارد لألغذيددة والزراعددة 

الوراثيدددددة لألغذيدددددة والزراعدددددة، ولدددددي  كلهدددددا، هدددددي معلومدددددات عدددددن تركيبدددددة الددددددنا )أو الرندددددا(، وتثعدددددرض عدددددادةا كسلسدددددلة مدددددن 
لت ليددل  ددة مددا مددن دون ا اجددة إىل الوصددو  إىل  النيوكليوتيدددات. وقددد تكددون "معلومددات التسلسددل الرقميددة" أحياندداا كامليددة

املادة الوراثية البيولوجية. وستكون "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت ليس  مدن الددنا 
م تددددواملر هددددا؛ ويف حدددداالت أخددددرى، قددددد ال يلددددز ركيبلت ديددددد بعددددض السددددمات أو تيف الكثددددري مددددن األحيددددان أو الرنددددا، ضددددرورية 

 ها.ركيب"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن الدنا أو الرنا لت ديد السمات أو ت
 
وتشري الدراسة إىل أن "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تساهم يف حتقيق األمن  -11

ديدددة، وسددالمة اجلنتجددات امل، وخلددق والددداالنتقددا  والتيف توصدديف هددذه املددوارد، و يف الةددذائي والتةذيددة بوصددفها أداة أساسددية 
األغذية وتتبعهدا، وإدارة املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة،  دا يف ذلدك الت سدني يف السدياق البيئدي. وتشددد الدراسدة كدذلك 

راثيدة لألغذيدة على أن "معلومات التسلسل الرقمية" هدي مكدّون أساسدي مدن التكنولوجيدات املسدتخدمة لتوصديف املدوارد الو 
الدددنا  ركيددبوالزراعددة وصددواا واسددتخدامها املسددتدام. ووملقدداا للدراسددة، تدددعم "معلومددات التسلسددل الرقميددة" التكنولوجيددا يف ت

كاملدة أندواع املدواد الوراثيدة أو البيولوجيدة   كيدبالوراثيدة. وقدد تسدم  هدذه التكنولوجيدا يف يدوم مدن األيدام برت  ادةوبعض أنواع املد
 ات التسلسل الرقمية".بواسطة "معلوم

 
وتسدّهل "معلومددات التسلسددل الرقميدة" ا صددو  علددى الفائدددة مدن مددورد وراثددي مددن غدري امتالكدده أو امددتال   ضدده  -12

النددووو. وجت جتددد الدراسددة اختالملددات مل و دددة ملعليددة أو حمتملددة يف خصددائص التكنولوجيدددات الدديت يددتم تطبيقهددا يف فتلدددف 
ثية لألغذية والزراعة. كما أاا الحظ  أنه يتم استخدام "معلومات التسلسل الرقمية" على القطاعات الفرعية للموارد الورا

نطدداق واسددع يف ميددع القطاعددات الفرعيددة للمددوارد الوراثيددة لألغذيددة والزراعددة. وتشددكل "معلومددات التسلسددل الرقميددة" عنصددراا 
دراسة إىل أن "معلومات التسلسدل الرقميدة" بشدأن املدوارد اعتيادياا لكل الب وث تقريباا يف جما  العلوم البيولوجية. وختلص ال

الوراثية لألغذيدة والزراعدة تتسدم بأةيدة حموريدة يف تطدوير املنتجدات، وأنده مدن املتوقدع أن تزيدد أةيتهدا ال سديما مدع تدواملر عددد 
 ثية لألغذية والزراعة ذات الصلة.متنام منها للموارد الورا
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ا دوراا مهمددداا يف نظدددم حوكمدددة سدددالمة األغذيدددة،  دددا يف ذلدددك توسددديم الرقميدددة" أيضادددوتدددؤدو "معلومدددات التسلسدددل  -13

 املنتجات، ويف حتديد املكونات الةذائية، األمر الذو ميكنه أن يتسم باألةية يف صون األندواع املهدددة. كمدا يدتم اسدتخدام
 زراعة ولتصميم العالجات.لتشخيص األمراض يف ميع أشكا  املوارد الوراثية لألغذية وال ذه املعلوماته
 
هدذه األخدرية. وكثدرياا  صونلألنواع، يف   اتوتساهم "معلومات التسلسل الرقمية" املتاحة على شكل استقصا -14

ا مدددا تسدددتخدم "معلومدددات التسلسدددل الرقميدددة" لت ديدددد األندددواع ولتقيددديم التندددوع الدددوراثي داخلهدددا. ويدددتم اسدددتخدامها أيضاددد 
ميكدن اسدتخدامها إلجدرا  اختبدار الدميومدة )عدن طريدق حتليدل األيدض( واياملظدة علدى نقداوة الختيار مدواد للتخدزين، كمدا 

ا الختيدار مدواد  موعدة فتلفدة مدن املادة مع مرور الوق . ولكن، ميكن أن تستخدم "معلومات التسلسل الرقميدة" أيضاد 
واالستنسدا،، وكدذلك  ،واإلخصداس األنبدوي ،وتزامن الدورات النزويدة ،والتلقي  االصطناعي توالد،األنشطة، من قبيل ال

 بار ا مل أو رصده.تإلجرا  اخ
 
يف االستخدام املستدام علدى مسدتويات عديددة، مدن التطبيدق املباشدر  ا"معلومات التسلسل الرقمية" أيضا  هماوتس -15

مبيددات آملدات وفّصدبات حيويدة  وتصدميم على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إىل إدارة املوارد الوراثية عدن طريدق اكتشداف
وتسداهم كدذلك يف االسدتخدام املسدتدام علدى املسدتوى االقتصدادو. وتدؤدو املنتجدات اجلديددة  18ومعينات حيوية جديدة.

املنبثقة عن املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة إىل تعزيدز أمدن الددخل واالسدتدامة املاليدة للمدزارعني. وتعدد "معلومدات التسلسدل 
 ديدة.اجلنتجات املعنصراا حا اا يف تطوير  الرقمية"

 
وتستخدم "معلومات التسلسل الرقمية" لتوليد القيمة  عز  عن املادة البيولوجية بةية دعم توصيف املوارد الوراثية  -16

لسددل لألغذيددة والزراعددة وصددواا واسددتخدامها املسددتدام. ويف بعددض ا دداالت، تولددد القيمددة مددن إعددادة إقددران "معلومددات التس
  الديت بدب إضداملتهامن أجل حتديدد املعيندات البكترييدة  اجلينوميات البيئية ستخداماملادة البيولوجية، كما يف حالة ابالرقمية" 

كتعددديالت علددى الرتبددة. وميكددن أن يشددكل العجددز عددن كشددف نددوع مددن البكترييددا يف الرتبددة حمرّكدداا للسددعي إىل إجددرا  تعددديل 
ملة مدددادة مةذيدددة باسدددتطاعتها أن تضدددخم األندددواع مدددن مسدددتويات غدددري قابلدددة للكشدددف إىل بواسدددطة املعيندددات ا يويدددة أو إضدددا

"معلومات التسلسدل الرقميددة" دبعدض األمثلددة علدى االسدتخدامات ا اليدة لد 1مسدتويات مناسدبة بيولوجيداا. ويتضدمن اجلددو  
 لل صو  على مزيد من التفاصيل. 19يف فتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية. وينبةي الرجوع إىل الدراسة األصلية

 
ويف  ددل تزايددد القدددرة العامليددة علددى توليددد تسلسددالت الدددنا وتقا هددا، باتدد  "معلومددات التسلسددل الرقميددة" كامليددة  -17

السددتخدام املعلومددات املددأخوذة مددن املددوارد الوراثيددة لألغذيددة والزراعددة علددى نطدداق واسددع مددن أجددل توصدديف التنددوع البيولددوجي 
. عدالوة علدى ذلدك، بدات مدن املمكدن اليدوم أو يف املسدتقبل القريدب، والددحتسينات على هذه املدوارد عدن طريدق التوإدخا  

ا صو  بواسطة "معلومات التسلسل الرقمية" ملقط على أجزا  مهمة من املعلومات الوراثية للكائنات ا ية ونقلها وإعدادة 
 نووو من مكان إىل آخر.بنائها من دون امتال  الكائن ا ي أو نقل  ضه ال
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ومن الواض  أنه ميكن ويتم توليد "معلومدات التسلسدل الرقميدة" مدن ميدع أندواع املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة،   -18
كامليكروبات والنباتات وا يوانات. وتسداهم هدذه املعلومدات يف عمليدة الصدون ويف جمموعدة متنوعدة مدن األنشدطة املضدطلع 

، وإصددار الشدهادات، واملدواد اندام، والدديمة واليت تعتمد على الوصدف التصدنيفي، وحتديدد السدمات، والتهبا يف سلسلة الق
امليكروبددات والنباتددات وا يوانددات بةيددة إ هددار اسددتقاللية  مددن كددالا   واملنتجددات اجلديدددة. وتشددمل األمثلددة الددواردة يف الدراسددة
 القطاع عن كمية "معلومات التسلسل الرقمية" املطبقة.

 
وجت تعددد قيمددة املددورد الددوراثي حمصددورة يصائصدده البيولوجيددة. وميكددن أن يولددد حجددم املعلومددات عددن الكائنددات ا يددة  -19

. وقدد وصدل  يف األصل وسرعة معها، استخدامات وعائدات مستقبلية مستقلة عن الكائن ا ي الذو وملّر املادة الوراثية
 "البيانددات الضددخمة". وميكددن أن يولّددد اسددتخدام البيانددات الضددخمة "معلومددات التسلسددل الرقميددة" إىل مسددتوى مددا يسددمى

يف الوقد   أن يدوملّرأو اسدتخدامها أو إدارهتدا، و  املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة قيمةا ختتلف اختالملداا تامداا عدن قيمدة امدتال 
 .نفسه املساعدة واملنتجات للذين ميتلكون هذه املوارد ويقومون باستخدامها وإدارهتا

 
ويتم ختزين "معلومدات التسلسدل الرقميدة" بشدأن املدوارد الوراثيدة لألغذيدة والزراعدة يف الوسدائط اإللكرتونية"الرقميدة.  -20
اململوكة ملكية خاصة، غري معروف. وتشدمل "معلومدات التسلسدل الرقميدة" املتاحدة للجميدع،  هذه املعلوماتحجم  لكنو 

قاعدددة بيانددات توجددد بنيتهددا الت تيددة يف البلدددان املتقدمددة بصددورة رئيسددية. ولكددن  1 700ايتددوى والقدددرات الو يفيددة  ددوات 
نظراا إىل األحجام الضخمة من البيانات واملهارات املعلوماتية األحيائية الالإمة للوصو  إىل "معلومات التسلسدل الرقميدة"، 

 ليها.ع  صو ال يع  حتماا سهولة ا للجميع ملإن "تواملر معلومات التسلسل الرقمية" 
 
ومن خال  "معلومات التسلسل الرقميدة"، تصدب  قطاعدات وجهدات ملاعلدة فتلفدة معنيدة بتوصديف املدوارد الوراثيدة  -21

لألغذيددة والزراعددة وصددواا واسددتخدامها املسددتدام. وتتطددور سالسددل القيمددة يف كاملددة ا دداالت مددن التكنولوجيددات األحيائيددة 
يف املزرعدة  اا الصطناعية وا وسبة األحيائية، وصدوالا إىل أجهدزة حتديدد التسلسدل يددوياملتناهية الدقة عن طريق علم األحيا  ا

ه إىل تيسددري وصددو  ركيبدواملصددممة حسددب الطلدب. وسدديؤدو تراجدع كلفددة حتديددد تسلسدل الدددنا وت ةاإلدار املتعّلقددة بدواملشدورة 
 اجلمهور واملزارعني إىل األدوات.الباحثني و 

 
ه، سديبقى مدن الصدعب علدى بعدض البلددان أن تسدتخدم ركيبدة حتديدد تسلسدل الددنا وتوعلى الرغم من تراجع كلفد -22

"معلومدددات التسلسدددل الرقميدددة" أو أن تسدددتفيد بالكامدددل مدددن اسدددتخدامها بسدددبب كلفدددة العمدددل مدددع أندددواع أخدددرى مدددن املدددادة 
 تدريب األخصائيني.لالبيولوجية والكلفة العالية للبنية الت تية اإللكرتونية و 

 
 بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة "معلومات التسلسل الرقمية"لالوضع القانوني  -ارابعا 

 
وملقاددا ل وتوكددو  ناغويددا، بددب أن بددرو تقاسددم "املندداملع الناشددئة عددن اسددتخدام املددوارد الوراثيددة وكددذلك التطبيقددات  -23

هددذه املددوارد ويكددون بلددد منشددأ هددذه املددوارد، الالحقددة والتسددويق التجددارو بطريقددة عادلددة ومتسدداوية مددع الطددرف الددذو يقددّدم 
 20الطرف الذو يكتسب املوارد الوراثية  قتضى اتفاقية التنوع البيولوجي". أو
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كمدددورد وراثدددي. وهندددا  اخدددتالف يف اورا  حدددو  مدددا إذا كدددان مدددن املمكدددن اعتبدددار "معلومدددات التسلسدددل الرقميدددة"   -24

حتديددد تسلسددل الدددنا، أو عمليددة ترتيددب النيوكليوتيدددات املوجددودة يف  راعتبدداحددو  مددا إذا كددان ميكددن  اوختتلددف اورا  أيضادد
 نعكاسداتاال تشدمل"استخدام" للموارد، أو حتد  أيدة شدروا ميكدن ملعدل ذلدك. و دجزو  الدنا أو الرنا، وأنشطة الف ص ك

املسدبقة عدن علدم واتفداق الطدرملني تدواملر املواملقدة وجدوس  ،ملدورد وراثدي "معلومات التسلسل الرقميدة" معدادالا  عتبارال القانونية
"معلومددددات التسلسددددل الرقميددددة" املنددددت  الوحيددددد  عتبددددارالالقانونيددددة  نعكاسدددداتاال تشددددملو  علددددى الشددددروا وتقاسددددم املندددداملع.

تقاسددددم املندددداملع الناشددددئة عددددن "معلومددددات التسلسددددل الرقميددددة" أو عددددن تطبيقاهتددددا الالحقددددة وجددددوس السددددتخدام مددددورد وراثددددي، 
ا السدؤا  حدو  مدا إذا كدان ا دق يف تقاسدم املنداملع يسدقط ح "معلومات التسلسل الرقميدة" أيضادوتطر  21وتسويقها التجارو.

 الحقة اليت توّلد املناملع.لعند نقطة ملاصلة معّينة أو ميتد على عمليات إعادة االستخدام ا
 

 لألغذية والزراعة: أمثلة على الستخدامات الحالية لمعلومات التسلسل الرقمية بشأن الموارد الوراثية 1الجدول 
 الموارد الوراثية الحيوانية

 الوا دات علدى نطداق اجليندوم  واسدطةمن األمثلة على استخدام "معلومات التسلسل الرقمية" لتوصيف املوارد الوراثيدة ا يوانيدة، االنتقدا  اجليندومي ب
 .بيةحيوانات ملردية. وتؤدو ملرتة التوالد املختصرة إىل تسريع عملية الرت  والدللتنبؤ بقيمة ت

  .تستخدم "معلومات التسلسل الرقمية" لتشخيص األمراض والوقاية منها 
  مت اسددددتخدام أداة التعددددديل الددددوراثيCRISPR/Cas9 2أوكسدددديجيناإ"معلومات التسلسددددل الرقميددددة" املتعّلقددددة جبددددني البيتددددا كدددداروتني دالدددديت تسرتشددددد بدددد 

(BCO2 يف مرحلددددة انليددددة األحاديددددة للبويضددددات الالق ددددة للخددددراف، األمددددر الددددذو أدى إىل خلددددق حيوانددددات معّدلددددة )يها جددددني البيتددددا كدددداروتني لددددد
البيتدا   طفدرة يف كدال جيد مليهدا الديت حددث  ت الددهون يف ا يواندات الثنائيدة األلديالت )جدا الثنائي أو األحادو األليالت معطالا. و  2أوكسيجيناإ

 ( أكثر اصفراراا.2كاروتني أوكسيجيناإ
 لكددرش واسددتخدامها يف إدارة املددوارد الوراثيددة ا يوانيددة. أ ددزت العديددد مددن الدراسددات االستقصددائية ينددات ا"معلومددات التسلسددل الرقميددة" املتعّلقددة جب

اسددت داث "معلومددات تسلسددل رقميددة" يددتم اسددتخدامها ملواجهدددة لكددرش، األمددر الدددذو أدى إىل اجلينددات امليكروبيددة يف اامليتاجينوميددة املهمددة علددى 
 الت دو املزدوج املتمثل يف إيادة ملعالية األعالف وا د من انبعاثات غاإات الدمليئة.

 الموارد الوراثية المائية
 . تستخدم "معلومات التسلسل الرقمية" لتوصيف اجلينات اليت تساهم يف الليونة املظهرية لأل ا 
 بويضات األ دا  وأجنتهدا ويرقدات بعدض  حف يف بدرجة أقل و  ،لأل ا  بالتجميد لومات التسلسل الرقمية" يف حف  السائل املنووتساهم "مع

 ، ويف تكنولوجيات التكاثر، والكشف عن اهلجائن، وتشخيص األمراض والوقاية منها.بالتجميدريات االالملق
 للقددوانني الدديت تعددزإ صددون املددوارد االمتثددا  الت قددق مددن توسدديم املنتجددات بواسددطة "معلومددات التسلسددل الرقميددة" يف عمليددة التتبددع و  للجددو  إىلميكددن ا

 الوراثية املائية واستخدامها املستدام.

 الموارد الوراثية الحرجية
  والختيار املادة الوراثية للتخزين أو اإلكثار الدقيق.تستخدم "معلومات التسلسل الرقمية" لت ديد األنواع واألنواع الفرعية واهلجائن 
  ميكددن أن تسدداعد "معلومددات التسلسددل الرقميددة" املسددتخدمة يف علددم اجلينومددات التنبددؤو، علددى صددون األشددجار مددن خددال  حتديددد البيئددة املالئمددة

 لرتكيبتها الوراثية واملساعدة على نقلها.
 ات كبددرية يف جمدا  تربيدة أشدجار الةابدات، حيدأ تسدداعد علدى ا دد مدن الت دديات النامدة عددن تنطدوو "معلومدات التسلسدل الرقميدة" علدى إمكانيد

                                                      
تقريدددددددددددددر ملريدددددددددددددق انددددددددددددد ا  الفددددددددددددد  املخصدددددددددددددص املعددددددددددددد   عومدددددددددددددات التسلسدددددددددددددل الرقميدددددددددددددة للمدددددددددددددوارد الوراثيدددددددددددددة )و( مدددددددددددددن مل دددددددددددددق 7نظدددددددددددددر الفقدددددددددددددرة ا  21
(CBD/DSI/AHTEG/2018/1/4.) 
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 التباين الكبري يف مورثات األشجار عند الزبوت واألعداد الكبرية من األنواع غري املستأنسة وملرتات التكاثر الطويلة.

 الموارد الوراثية النباتية
  االختيدددار  سددداعدة الوا دددات يف بدددرام  الرتبيدددة  سددداعدة اجلينومدددات. وتسددداهم "معلومدددات التسلسدددل تددددعم "معلومدددات التسلسدددل الرقميدددة" عمليدددة

 الرقمية" يف حتقيق األمن الةذائي والتةذية ع  توملري أدوات حمّسنة للرتبية.
  ،وا فدد  بالتجميددد، وختددزين العينددات البطيئددة النمددو يف  وتقنيددات تفاعددل اجلينددوم،تدددعم "معلومددات التسلسددل الرقميددة" اسددتخدام الوا ددات اجلزيئيددة

 األنابيب، وانلط العريض، وهتجني اناليا اجلسمية، والتكاثر الدقيق، والتكنولوجيات األحيائية لتشخيص األمراض.
  .ملواصدددددفات اجلينوميدددددة يدددددتم اسدددددتخدام "معلومدددددات التسلسدددددل الرقميددددة" املسدددددتمدة مدددددن او تسددددتخدم "معلومدددددات التسلسدددددل الرقميدددددة" إلدارة اوملددددات

و "البيولوجيدة وامليتاجينومية لتصميم دنا أو رنا مبيدات اوملات اليت يشار إليها يف الكثري من األحيان بوصفها أنواعداا مدن املنتجدات "البيولوجيدة" أ
 الزراعية" لتمييزها عن املكونات النشطة االصطناعية يف مبيدات اوملات الكيميائية.

 الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات الموارد الوراثية من
 لتوصدديف املددوارد الوراثيددة مددن الكائنددات ا يددة  تقنيددات تفاعددل اجلينددومويف حتليددل  ،تسددتخدم "معلومددات التسلسددل الرقميددة" لتوليددد الوا ددات اجلزيئيددة

 الدقيقة والالملقاريات، وللكشف عن املمرضات وعوامل التلف يف األغذية. 
 لكشف عن املمرضات.   اا ف  بالتجميد، و و  وتقنيات تفاعل اجلينوم،تطوير الوا ات اجلزيئية، يف سلسل الرقمية" تستخدم "معلومات الت 

 ياا لتطددورات التكنولوجيددة، حتددددةا لنتيجددد ،وجددرى التعبددري عددن املخددداوف مددن أن تثددل "معلومدددات التسلسددل الرقميددة" -25
إىل الوصددو  إىل املددوارد  عددن ا اجددة املسددتخدمني إغنددا  وذلددك عدد  ،لتنفيددذ ترتيبددات ا صددو  علددى املددوارد وتقاسددم مناملعهددا

من جتاهل اإلجرا ات املتبعة يف ما يتعّلق با صدو  علدى املدوارد وتقاسدم  بالتات همناألمر الذو قد ميكّ  ،البيولوجية األصلية
ناشدئة تقاسدم املنداملع ال اأيضاد بدبمدن بروتوكدو  ناغويدا،  5مناملعها. ومن جهة أخدرى، تد  اإلشدارة إىل أنده  وجدب املدادة 

 ن "التطبيقات الالحقة والتسويق التجارو" للموارد الوراثية.ع
 
وخيشددددى الددددبعض مددددن أن يددددؤدو ملددددرض تدددددابري امتثددددا  إضدددداملية أو تكدددداليف اكتتدددداس لل صددددو  علددددى "معلومددددات  -26

نه لن يتم توليد املعلومات يف هذه ا الة التسلسل الرقمية" إىل إبطا  عملية توإيع األصو  إلجرا  الب وث التمهيدية،  ا أ
ن "معلومددات ناشددئة عددأو سدديتم التكددتم عليهددا. ويقددو  الددبعض اوخددر أن عدددم تددواملر إطددار قددانوين لل صددو  علددى املندداملع ال

التسلسددل الرقميددة" وتقا هددا قددد دمددل البلدددان إىل ملددرض قيددود علددى اسددتخدام "معلومددات التسلسددل الرقميددة" املسددتمدة مددن 
 .وملّرهتااملوارد الوراثية اليت 

 
وعلى الرغم من وجود اختالملات يف الرأو، يبدو أن هنا  اتفاق علدى أن مسدألة "معلومدات التسلسدل الرقميدة"،  -27

 ملناملعها، تست ق مزيداا من الدراسة. نصفوتأثريها على صون املوارد الوراثية واستخدامها املستدام، والتقاسم العاد  وامل
 

 التطورات في المنتديات األخرى -اخامسا 
 اتفاقية التنوّع البيولوجي/ بروتوكول ناغويا

اعتمدددد االجتمددداع الثالدددأ عشدددر ملدددؤتر األطدددراف يف اتفاقيدددة التندددوّع البيولدددوجي، واالجتمددداع الثددداين ملدددؤتر األطدددراف  -28
اجتمدداع األطدراف يف بروتوكددو  ناغويددا، مقدررين بشددأن "معلومددات التسلسدل الرقميددة" أقددرّا مليهمدا با اجددة إىل اتبدداع ك  العامدل

 CBDألة يف إطددار اتفاقيددة التنددوع البيولددوجي وبروتوكددو  ناغويددا )املقددرران ادد  منّسددق وخددا  مددن االإدواجيددة إإا  هددذه املسدد
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COP XIII/16 وNP-2/14 تددداعيات حمتملددة  ةعلددى التددوات(. وقددرر مددؤترا األطددراف النظددر يف اجتماعاهتمددا القادمددة يف أيدد
التفاقيدة التندوع البيولدوجي وهددف  األهدداف الثالثدة بالنسدبة إىلالستخدام معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية 

 بروتوكو  ناغويا على التوات.
 
تيسددري النظددر يف هددذه املسددألة،  ددا يف ذلددك: إجددرا  مشدداورات مددع ا كومددات ل عمليددة ا علددىواتفددق األطددراف أيضادد -29

وإعدداد دراسدة اسدتطالعية لتقصدي  22والسكان األصليني وا تمعات ايلية واملنظمدات املعنيدة وأصد اس املصدل ة املعنيدني؛
ا قائق من أجل توضدي  املصدطل ات واملفداهيم وتقيديم نطداق اسدتخدام "معلومدات التسلسدل الرقميدة" وأحكامده وشدروطه 

وإنشدا  ملريدق خد ا  ملد  فصدص للنظدر يف ملدة أمدور منهدا النطداق  23يف سياق اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكدو  ناغويدا؛
 24"معلومات التسلسل الرقمية".دالقانونية والعلمية للمصطل ات القائمة املتصلة ب ساتنعكاالف  واال

 
ويف معرض النظر يف هذه املسألة خال  االجتماع الرابع عشدر ملدؤتر األطدراف، أشدار األطدراف إىل وجدود "تبداين  -30

وااللتدزام  التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثيدة"ن استخدام معلومات ناشئة عتقاسم املناملع ال بشأن بني األطرافيف اورا  
بةدرض "تعزيدز التوصدل إىل  25بالعمل يف سبيل تبديد هدذه األختالملدات مدن خدال  "عمليدة مسدتندة إىل العلدم والسياسدات"

ا هدذه مدن دون املسدا  بدالظروف الديت تسدرو عليهد 15من املادة  7حتقيق اهلدف الثالأ التفاقية التنوع البيولوجي والفقرة 
وإعدداد أربدع دراسدات يستعرضدها  موّسدع، وإنشا  ملريق خ ا  ملد  فصدص ،مشاوراتوتشمل هذه العملية عقد  26املادة".

 األقران بشأن:
 

مفهوم معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية ونطاقها، وكيف يتم استخدامها يف الوق  الدراهن،  (1)
 27؛االستطالعية القائمة لتقصي ا قائقوذلك بنا ا على الدراسة 

التتبدع،  مسدألة تنداو  قواعدد البيانداتالتطورات اجلارية يف جما  تتبع املعلومات الرقمية،  ا يف ذلدك كيدف ت (2)
 وكيددددددف ميكددددددن أن تسرتشددددددد النقاشددددددات حددددددو  "معلومددددددات التسلسددددددل الرقميددددددة" بشددددددأن املددددددوارد الوراثيددددددة

 هبذه التطورات؛
"معلومات التسلسدددل الرقميدددة" بشدددأن املدددوارد دبددد تعّلقدددةلعامدددة، واناصدددة بالقددددر املمكدددن، املقواعدددد البياندددات ا (3)

الوصددو  أو الددت كم بدده، والنطدداق البيولددوجي  ن  حددقناصددة  ددالوراثيددة،  ددا يف ذلددك األحكددام والشددروا ا
 ومنشددددأها، والسياسدددددات املعياريددددة، ومقددددددمي املتسدددد وذات مدددددن املددددواردوحجددددم قواعددددد البياندددددات، وعدددددد 

                                                      
ثالثددة جتميددع اورا  واملعلومددات بشددأن التددداعيات ايتملددة السددتخدام معلومددات التسلسددل الرقميددة بشددأن املددوارد الوراثيددة بالنسددبة إىل األهددداف النظددر ا  22

 (./1Add./2/1/2018CBD/DSI/AHTEGو /2INF//22CBD/SBSTTA) التنوع البيولوجي وهدف بروتوكو  ناغوياالتفاقية 
 ناغويدا الدراسة االستطالعية لتقصي ا قائق عن معلومات التسلسدل الرقميدة بشدأن املدوارد الوراثيدة يف سدياق اتفاقيدة التندوع البيولدوجي وبروتوكدو نظر ا  23
(3/1/2018CBD/DSI/AHTEG/.) 

 (./4INF//22CBD/SBSTTA) ومات التسلسل الرقمية للموارد الوراثيةلتقرير ملريق ان ا  الف  املخصص املع   عنظر ا  24
 .20"14من القرار  8الفقرة   25
 .20"14من القرار  6الفقرة   26
 التندوع البيولدوجي وبروتوكدو  ناغويداالدراسة االستطالعية لتقصي ا قائق عن معلومات التسلسدل الرقميدة بشدأن املدوارد الوراثيدة يف سدياق اتفاقيدة نظر ا  27
(3/1/2018CBD/DSI/AHTEG/.) 

https://www.cbd.int/doc/c/49c9/06a7/0127fe7bc6f3bc5a8073a286/dsi-ahteg-2018-01-02-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/7a1d/3057/f5fa0ecb0734a54aadd82c01/dsi-ahteg-2018-01-02-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/079f/2dc5/2d20217d1cdacac787524d8e/dsi-ahteg-2018-01-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/f99e/e90a/71f19b77945c76423f1da805/dsi-ahteg-2018-01-04-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/079f/2dc5/2d20217d1cdacac787524d8e/dsi-ahteg-2018-01-03-en.pdf
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"معلومدددات التسلسدددل الرقميدددة" بشدددأن املدددوارد الوراثيدددة ومسدددتخدميها، وتشدددجيع أصددد اس قواعدددد البياندددات 
 اناصة على توملري املعلومات الالإمة؛

ن االسدددتخدام التجدددارو وغدددري التجدددارو ناشدددئة عدددكيفيدددة قيدددام اإلجدددرا ات ايليدددة  عاجلدددة تقاسدددم املنددداملع الو  (4)
 املدددددوارد الوراثيدددددة ومعاجلدددددة اسددددددتخدام هدددددذه املعلومدددددات ألغددددددراض"معلومات التسلسدددددل الرقميدددددة" بشددددددأن دلددددد

 28الب أ والتطوير.
 
، يف النتددائ  الدديت بإنشددائها مددؤتر األطددراف قددام مددا بددني الدددورات تنظددر جمموعددة عمددل مفتوحددة العضددوية يفوف وسدد -31

لتنددوع البيولددوجي ملددا بعددد عددام توصددل إليهددا ملريددق اندد ا  الفدد  املخصددص املوّسددع هبدددف دعددم عمليددة إعددداد اإلطددار العدداملي ل
ومن املقرر أن تصدر جمموعة العمل املفتوحة العضوية يف ما بني الدورات توصيات إىل االجتماع انام  عشدر  2020.29

ملؤتر األطراف حو  كيفية التعاطي مع معلومات التسلسل الرقمية اناصة باملوارد الوراثية يف سياق إطدار التندوع البيولدوجي 
جمموعة العمل املفتوحة العضوية يف ما بني الدورات عرض نتائ  مداوالهتا  ويتعنّي أيضاا على 2020.30العاملي ما بعد عام 

 31على االجتماع الرابع ملؤتر األطراف لكي ينظر مليه وهو اجتماع األطراف يف بروتوكو  ناغويا.
 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
املدوارد الوراثيدة النباتيددة لألغذيدة والزراعدة )املعاهددة( حدددثاا خاصداا بشدأن املعلومددات نظمد  املعاهددة الدوليدة بشددأن  -32
عدددرض دراسدددة  خدددال  ا ددددث، متيف كيةدددات، روانددددا. و  2017أكتوبر"تشدددرين األو   28قبدددل دورهتدددا السدددابعة يف  ينوميدددةاجل

والب دوث اجلينيدة  صدطناعيةعلدم األحيدا  اال اوثدار ايتملدة املرتتبدة عدن مسداراتأثعدت بتكليف من أماندة املعاهددة، بشدأن 
 32.على املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
ونظددر اجلهدداإ الرئاسددي للمعاهدددة، يف دورتدده السددابعة، يف "معلومددات التسلسددل الرقميددة" يف سددياق مسددودة برنددام   -33

وقددددرر اجلهدددداإ الرئاسددددي أن ينظددددر يف دورتدددده الثامنددددة يف التددددأثريات ايتملددددة . 2025-2018العمددددل املتعدددددد السددددنوات لفددددرتة 
الستخدام "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية بالنسبة إىل أهدداف املعاهددة، وأن يددر  إدراجهدا يف برندام  

تعاقددة وا كومدات األخدرى وأصد اس ا األطدراف املودعا اجلهاإ الرئاسي أيضاد املتعدد السنوات أثنا  هذا االجتماع. هعمل
املصل ة املعنيني واألملراد من ذوو ان ات يف هذا املوضوع إىل إعطا  معلومات للجهاإ الرئاسي عن ملدة أمدور مدن بينهدا 
املصدطل ات املسدتخدمة يف هدذا ا دا  واجلهدات الفاعلدة املعنيددة  سدألة "معلومدات التسلسدل الرقميدة" بشدأن املدوارد الوراثيددة 

والت سني الوراثي والصون  والدالنباتية لألغذية والزراعة وأنواع تلك املعلومات ونطاق استخداماهتا، من قبيل التوصيف والت
وحتديد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعدة، ملضدالا عدن أةيدة "معلومدات التسلسدل الرقميدة" بشدأن املدوارد الوراثيدة النباتيدة 

النسدبة إىل األمدن الةدذائي والتةذيدة،  دا يسددّهل علدى اجلهداإ الرئاسدي النظدر يف دورتده الثامندة يف التددأثريات لألغذيدة والزراعدة ب

                                                      
 .20"14من القرار  11الفقرة   28
 .34"14انظر القرار   29
 .20"14من القرار  12الفقرة   30
 . NP-12/3من القرار  3الفقرة   31
32  .pdf90_7gb/7treaty/GB-http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/GB7/gb7_90.pdf
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بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعدة بالنسدبة إىل أهدداف املعاهددة  "معلومات التسلسل الرقمية"ايتملة الستخدام 
 33ليها والتقاسم العاد  واملنصف للمناملع الناشئة عن استخدامها.الدولية،  ا يف ذلك تبادهلا وا صو  ع

 
ويف مددا يتعلددق بالنظددام املتعدددد األطددراف لل صددو  علددى املددوارد وتقاسددم مناملعهددا، أنشددأ اجلهدداإ الرئاسددي جمموعددة  -34

بتعزيدز عمددل النظددام  اتصدا  مددن أجدل إحددراإ تقددم يف تعزيددزه. ومدن املتوقددع أن تنظدر جمموعددة العمدل املفتوحددة العضدوية املعنيددة
، يف 2019-2018املتعدد األطراف لل صو  على املوارد وتقاسم مناملعها، اليت مدد اجلهاإ الرئاسي واليتها لفرتة السنتني 

القضددايا املتعلقددة باملعلومددات الوراثيددة املتصددلة بدداملواد املوجددودة يف النظددام املتعدددد األطددراف،  ددا يف ذلددك يف سددياق االتفددداق 
 34لنقل املواد.املوحد 

 
 ويف مدددا يتعلّدددق بالنظدددام العددداملي للمعلومدددات، قدددرر اجلهددداإ الرئاسدددي أن يددددرج يف اختصاصدددات اللجندددة االستشدددارية -35

، النظر يف املسائل العلمية والتقنية ذات الصلة  علومات التسلسل 2019-2018العلمية املعنية هبذا النظام، لفرتة السنتني 
 35عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومتصلة بتنفيذ النظام العاملي للمعلومات.اجلي  بقدر ما هي نامة 

 
 منظمة الصحة العالمية

يهدددف اإلطددار اندداأ بالتأهددب لألنفلددونزا اجلائ ددة لتبدداد  ملريوسددات األنفلددونزا والتوصددل إىل اللقاحددات والفوائددد  -36
، إىل حتسددني 2011الددذو اعتمدتدده معيددة الصدد ة العامليددة عددام  36لألنفلددونزا اجلائ ددة(،األخددرى )اإلطددار اندداأ بالتأهددب 

االستعداد ملواجهة األنفلونزا وتعزيز ا ماية ضد التفشي الوبائي لألنفلونزا بةية إنشا  نظام عاد  وشفاف ومنصف وملعدا  
إلنسددان والوصددو  إىل اللقاحددات وتقاسددم لتقاسددم ملريوسددات األنفلددونزا الدديت لددديها قدددرة علددى إحددداث تفشددي وبددائي عنددد ا

 املناملع األخرى، على أسا  املساواة.
 
 وجدددب اإلطدددار  2016الددديت مت إنشدددامها عدددام  املعنيدددة بالتأهدددب لألنفلدددونزا اجلائ دددة وأشدددارت جمموعدددة االسدددتعراض -37

، 2011اندددداأ بالتأهددددب لألنفلددددونزا اجلائ ددددة، إىل أن مبددددادس هددددذا األخددددري ال تددددزا  تتسددددم باألةيددددة نفسددددها كمددددا يف عددددام 
علددى أةيتدده،  ددا يف   واسددتنتج  يف الوقدد  نفسدده أن هنددا  "قضددايا رئيسددية ينبةددي معاجلتهددا بصددورة عاجلددة لي ددامل  اإلطددار

 37مل مع ]بيانات املتواليات اجلينية[ يف  ل اإلطار اناأ بالتأهب لألنفلونزا اجلائ ة".ذلك القضية املتعّلقة بكيفية التعا
 
ويشّجع ميع البلدان  38ويف حني يشري اإلطار اناأ بالتأهب لألنفلونزا اجلائ ة إىل "بيانات املتواليات اجلينية" -83

 تدرد هددذه البياندات يف تعريددف املدواد البيولوجيددة ال 39علدى تقا هدا علددى وجده السددرعة وبصدورة منهجيددة ويف الوقد  املناسددب،
                                                      

 .2017"13القرار   33
 .2017"2القرار   34
املوجهددة يف تدداري   دعددوة لتقددد  وجهددات النظددر واملعلومددات األخددرى بشددأن "معلومددات التسلسددل الرقميددة" انظددر أيضاددا. 2017"5مددن القددرار  9الفقددرة   35
 .2018ديسم "كانون األو   3
36  1_eng.pdf?sequence=9789241503082/44796/10665http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 
37  Review of the Pandemic Influenza Preparedness Framework, Report by the . 2016PIP Framework Review Group. 
.13, p.Director General. Geneva: World Health Organization 

و  اجلينية" هي ترتيب النيوكليوتيدات املوجدودة يف جدزو  الددنا أو الرندا. وهدي حتتدوو املعلومدات الوراثيدة الديت حتددد انصدائص البيولوجيدة أل املتواليات"  38
 من اإلطار اناأ بالتأهب لألنفلونزا اجلائ ة(. 1-4كائن أو ملريو  )القسم 

http://www.fao.org/3/CA2701EN/ca2701en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2701EN/ca2701en.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44796/9789241503082_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16-en.pdf
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بالتددات، ال تندددرج بيانددات املتواليددات اجلينيددة بالكامددل يف نظددام تقاسددم املندداملع املطبددق  اناصددة بالتأهددب لألنفلددونزا اجلائ ددة.
ونزا.  مدددن هندددا،  وجدددب اإلطدددار انددداأ بالتأهدددب لألنفلدددونزا اجلائ دددة علدددى املدددواد البيولوجيدددة اناصدددة بالتأهدددب هلدددذه األنفلددد

أن هنا  حاجة ماسدة إىل الوضدوح يف مدا يتعلّدق بالتعامدل  بالتأهب لألنفلونزا اجلائ ةاملعنية  استنتج  جمموعة االستعراض
باملبدادس نفسدها  النظدام سرتشديمع بيانات املتواليات اجلينية يف  ل اإلطار اناأ بالتأهب لألنفلونزا اجلائ ة لضمان أن 

 اليت حتكم تقاسم املواد البيولوجية اناصة بالتأهب لألنفلونزا اجلائ ة.
 
 40، طلبدد  معيددة الصدد ة العامليددة إىل املدددير العددام ملنظمددة الصدد ة العامليددة، رداا علددى تقريددر2017ويف مايو"أيددار  -93

لة أمور منها إجدرا  حتليدل شدامل وتدداوت للقضدايا الديت جمموعة االستعراض املعنية بالتأهب لألنفلونزا اجلائ ة، أن يقوم جبم
املتعّلقددة ببيانددات املتواليددات اجلينيددة. القضددايا ،  ددا يف ذلددك بالتأهددب لألنفلددونزا اجلائ ددةاملعنيددة  ا جمموعددة االسددتعراضهددطرحت

 14، نشدرت منظمدة الصد ة العامليدة الت ليدل يف 2018وبعد مشداورات مكثفدة وإصددار مسدودة الت ليدل يف أيلو "سدبتم  
ويعدرض الت ليدل التدأثريات الديت ميكدن أن ترتتدب عدن الدنه  ايتملدة إإا  األنفلدونزا املو يدة  2018.41ديسم "كانون األو  

ة الصدد ة وسددينظر ا لدد  التنفيددذو ملنظمدد وبيانددات املتواليددات اجلينيددة يف  ددل اإلطددار اندداأ بالتأهددب لألنفلددونزا اجلائ ددة.
العاملية، يف دورته القادمة الرابعة واألربعدني بعدد املائدة، يف مشدروع قدرار هبدذا الشدأن لتدرسده معيدة الصد ة العامليدة يف دورهتدا 

 42الثانية والسبعني.
 

 التوجيهات المطلوبة -سادساا 
 قد ترغب اهليئة يف القيام  ا يلي: -40
 

 "معلومات التسلسل الرقمية" حتضرياا لدورهتا القادمة؛دالت ليل لالنظر يف ا اجة إىل إجرا  مزيد من  -1
"معلومدددات التسلسدددل الرقميدددة"  ،يف دوراهتدددا القادمدددة تنددداو ،أن تالطلدددب إىل األجهدددزة الفرعيدددة وإىل اهليئدددة  -2

 هدا،نلناشدئة عوتأثرياهتا على صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعدة واسدتخدامها املسدتدام وتقاسدم املنداملع ا
  ا يف ذلك األبعاد اناصة بالقطاعات الفرعية ملعلومات التسلسل الرقمية؛

دعوة البلدان وأص اس املصل ة املعنيني إىل بنا  القدرات وتقد  الدعم املدات للسدماح جلميدع البلددان،  -3
 وال سيما النامية منها، باستخدام "معلومات التسلسل الرقمية" واالستفادة منها؛

"معلومددات التسلسددل الرقميددة" بشددأن املددوارد الوراثيددة  حالددةلددب إىل منظمددة األغذيددة والزراعددة معاجلددة الطو  -4
لألغذية والزراعة واستخدامها، يف التقارير املستقبلية عن حالدة املدوارد الوراثيدة والتندوع البيولدوجي لألغذيدة 

 والزراعة يف العاجت.

                                                                                                                                                                     
 إلطار اناأ بالتأهب لألنفلونزا اجلائ ة.امن  1-2-5القسم   39
40  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Report by the  Review of the. 2016PIP Framework Review Group. 
.Director General. Geneva: World Health Organization 

41  .a and genetic sequence data under the PIP FrameworkApproaches to seasonal influenz. 2018World Health Organization.  
42  en.pdf-23_144B/144http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16-en.pdf
https://www.who.int/influenza/pip/WHA70108b_Analysis.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_23-en.pdf

