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أوال  -املقدمة
ً
علما ابلدراسااة
-1
أحاطت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) يف دورهتا العادية السااابعة عةاارة يف عام ً 2019
االسااتكةااالية لتقحلااي ابقائق بةاامن "معلومات التساالساال الرقمية" بةاامن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (الدراسااة األساااسااية
رقم  .1)68ولححلاات الدراسااة فيف يتم اسااتخدام "معلومات التساالساال الرقمية" بةاامن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة حاليًا،
وفيف ميكن استخدامها يف املستقبل وما هي االنعكاسات املرتتبة على استخدامها على قطاعي األغذية والزراعة.
ووالقت اهليئة على أن هناك حاجة إىل مواصا االة اسا ااتعراع مسا ااملة "معلومات التسا االسا اال الرقمية" بةا اامن املوارد
-2
الوراثية لألغذية والزراعة .واتفقت على أن تتناول ،يف دورهتا املقبلة ،ما يلي:
( )1لرص االبتكار اليت تتيحها "معلومات التسلسل الرقمية" بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛
( )2والتحدايت املرتبطة ابلقدرة على الوصول إىل معلومات التسلسل الرقمية واستخدامها؛
( )3وتداعيات اسا ا ااتخدام معلومات التسا ا االسا ا اال الرقمية على صا ا ااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسا ا ااتخدامها
املستدام وتقاسم املنالع الناشئة عنها.
وطلبت اهليئة من جمموعات العمل الفنية ابكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية ابيوانية واملائية وابرجية والنباتية
-3
(جمموعات العمل) "النظر يف هذه املس ا ا ا ااائل يف ما يتعلق مبا هو قائم من أمثلة خاص ا ا ا ااة ابلقطاعات الفرعية ات الحل ا ا ا االة
بحلااون املوارد الوراثية واسااتخدامها املسااتدام وتنميتها واألمن ال ذائي والت ذية وسااالمة األغذية واوهود الرامية إىل مكالحة
آلات وأمراع احملاص ا ا اايل وابيوا ت" 2.وأش ا ا ااارت اهليئة فذلك إىل أمهية التنس ا ا اايق مع العمليات اوارية حتت إطار اتفاقية
التنوع البيولوجي وبروتوفول غواي امللحق هبا بةمن ابحلول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنحلف للمنالع الناشئة
عن استخدامها واملعاهدة الدولية بةمن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة).
وهتدف هذه الوثيقة إىل املسااامهة يف املناقة اات املتعلقة مبعلومات التساالساال الرقمية من خالل التفكري يف خمتلف
-4
اخليارات املتاحة لوضا ا ااع تعريف ملعلومات التسا ا االسا ا اال الرقمية (القسا ا اام الثا ) .وهي تدرس إمكا ت االبتكار اليت تولرها
"معلومات التس ا االس ا اال الرقمية" ،مثالً من خالل تقدمي جمموعة خمتارة من التطبيقات الفعلية واحملتملة ملعلومات التس ا االس ا اال
الرقمية واملتعلقة بحل ا ا ا ااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واس ا ا ا ااتخدامها املس ا ا ا ااتدام وتنميتها ،لكي تنظر ليها جمموعة العمل
(القس ا ا ا ا ا اام الثال ) .وتناقش هذه الوثيقة بعض العوامل اليت حتدد ما إ ا فان من املمكن حتقيق هذه اإلمكا ت ابلكامل
(القسا ا ا اام الرابع) .أما تداعيات معلومات التسا ا ا االسا ا ا اال الرقمية على (جمايل البح والتطوير بةا ا ا اامن) صا ا ا ااون املوارد الوراثية
واس ااتخدامها املس ااتدام ،وعلى وجه اخلحل ااوص ،على تقاس اام املنالع الناش اائة عن اس ااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،
لس ااتعتمد على الة اارون القانونية للححل ااول على املوارد وتقاس اام منالعها (القس اام اخلام ) .وقد ترغب جمموعة العمل يف
حتديد أولوايت العمل املسااتقبلي للهيئة يف ضااوا الفرص اليت تتيحها معلومات التساالساال الرقمية وتداعيتها والتحدايت اليت
تطرحها (القسم السادس) .
Heinemann, J.A., Coray, D.S. & Thaler, D.S. 2018. Exploratory fact-finding scoping study on “Digital Sequence Information” 1
 .on genetic resources for food and agriculture. Background Study Paper No. 68هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .روما ،منظمة األغذية

أيضا على الرابط،Background Study Paper No. 68. .)http://www.fao.org/3/CA2359EN/ca2359en.pdf :
والزراعة( .متاح ً
 2الفقرة  23من الوثيقة CGRFA-17/19/Report
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اثنيًا – حنو وضع تعريف ملعلومات التسلسل الرقمية

ال يوجد تعريف متفق عليه عامليًا ملعلومات التس االس اال الرقمية .وينعك لك يف القرارات ات الحل االة الحل ااادرة
-5
يف إطاار اتفاااقيااة التنوع البيولوجي ،وبروتوفول غواي امللحق هباا ويف القرار الاذ اذاذتاه اهليئااة يف عاام  2017والقاااض ا ا ا ا ا ااي
إبنةاااا مسااار عمل جديد بةاامن معلومات التساالساال الرقمية .واعرتلت اهليئة يف لك الوقت[…]" ،بتعدد املحلااطلحات
املسااتخدمة يف هذا الال (مبا ليها ،على ساابيل املثال ال ابحلاار" ،بيا ت املتواليات اوينية" و"معلومات التساالساال اويي"
و"املعلومات الوراثية" و"املوارد الوراثية غري املادية" و"احملافاة ابباس ا ااوا" وما إىل لك) ومن الض ا اارور مواص ا االة النظر يف
هذا املوضوع لتحديد املحلطلح أو املحلطلحات املناسبة الواجب استخدامها"3.
وال يتضا اامن اإلطار اخلاص ابلتمهب لألنفلونزا اوائحة التابع ملنظمة الحلا ااحة العاملية تعري ًفا ملعلومات التسا االسا اال
-6
الرقمياة .ولكناه يعرف "املتوالياات اوينياة" على أااا" :ترتياب النوفليوتيادات املوجودة يف جز ا الاد أو الر  .وهي حتتو
املعلومات اليت حتدد اخلحلااائا البيولوجية أل فائن أو لريوس" .وهي حتتو على املعلومات الوراثية اليت حتدد اخلحلااائا
البيولوجية أل فائن أو لريوس" .وابإلض ا ا ا ااالة إىل لك ،ية ا ا ا ااري اإلطار اخلاص ابلتمهب لألنفلونزا اوائحة إىل محل ا ا ا ااطلح
"بيا ت املتواليات اوينية" 4لكن دون تعريفه .ويس ااتخدم مة ااروع نا منقح التفاق يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار بةاامن حفا التنوع البيولوجي البحر واسااتخدامه املسااتدام يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية ،الحلااادر
يف  18نولمرب /تةارين الثا  ،2019محلااطلحي "احملافاة ابباسااوا" و"معلومات التساالساال الرقمية" و"بيا ت التساالساال
الوراثي" لكن دون تعريفها 5.ومل يتخذ اوهاز الرائس ااي للمعاهدة الدولية بة اامن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قر ًارا
بةاامن املحلااطلحات الر ية "ملعلومات التساالساال الرقمي" و"بيا ت التساالساال اويي" ،وابلتايل قرر اسااتخدام محلااطلحي
"معلومات التسلسل الرقمية" /بيا ت التسلسل الوراثي يف دورته األخرية حت يتم االتفاق على محلطلحات جديدة6.
ويتمثل أحد التحدايت اليت تواجهها هذه العمليات يف تعريف محل ا ا ا ا ااطلح "معلومات التس ا ا ا ا االس ا ا ا ا اال الرقمية" أو
-7
املحلا ا ااطلحات املماثلة املسا ا ااتخدمة ،يف حتديد نطاق املحلا ا ااطلح أو حمتواه .وعلى الرغم من أن املحلا ا ااطلح قد يفهم على أنه
ض اا
ابمض النوو الريبوز املنزوع األفس ا أ أو ابمض النوو الريبوز لقط ،لإنه ميكن أن يةاامل أي ً
يةاامل تساالساال ْ
تساالساال األااع األمينية للربوتينات و /أو املعلومات النانة عن العمليات اإلدرافية املطبقة عليها أو حت معلومات عن
املورد الوراثي ،مثل املعارف التقليدية أو بيا ت النمط الظاهر 7.

قواعد البياانت البيولوجية اليت تغطيها أحباث احلمض النووي
خلحلا ا اات الدراسا ا ااة األس ا ا ااسا ا ااية رقم  68إىل أن األوسا ا ااان العلمية على وجه اخلحلا ا ااوص ال تسا ا ااتخدم محلا ا ااطلح
-8
"معلومات التسلسل الرقمية" ،وشددت على أن العلم يتطور ابستمرار ،مما جيعل التعريفات الدقيقة له تعسفية أو توجيهية.
وبنااً على لك ،اقرتح املؤلفون التعريف التوضاايحي التايل ملحلااطلح "معلومات التساالساال الرقمية" :أ نوع من املعلومات
 3الفقرة  87من الوثيقة
 4القسم  2-5من اإلطار اخلاص ابلتمهب لألنفلونزا اوائحة.
 5وثيقة األمم املتحدة A/CONF.232/2020/3
 6القرار  2019/9الوارد يف الوثيقة IT/GB-8/19/Report

CGRFA-16/17/Report Rev.1

Houssen, W., Sara, R. & Jaspars, M. 2020. Digital Sequence Information on Genetic Resources: Concept, Scope and 7
ضا ا ا ا ا ا ا اا على الرابط التا ااايل:
 .Current Useاتفا اااقيا ااة التنوع البيولوجي ،الحلا ا ا ا ا ا اافحا ااة  31من الوثيقا ااة ( CBD/DSI/AHTEG/2020/1/3مت ا اااح أي ً

)https://www.cbd.int/doc/c/fef9/2f90/70f037ccc5da885dfb293e88/dsi-ahteg-2020-01-03-en.pdf

CGRFA/WG-FGR-6/21/6

4

اليت ميكن أن حتتفا هبا أ قاعدة بيا ت حالية أو مس ا ا ا ا ا ااتقبلية من النوع الذ مت نميعه بواس ا ا ا ا ا ااطة اللة العلمية املعنونة
"األحباث بة اامن ابمض النوو " ( .8)Nucleic Acid Researchوتنة اار اللة نتائج البحوث بة اامن اووانب الفيزايئية
والكيميائية والكيميائية البيولوجية والبيولوجية لألااع النووية والربوتينات املة ا ا ا ااارفة يف اس ا ا ا ااتقالا ابمض النوو و /أو
تفاعالته .وخيحلا العدد األول من فل عام لقواعد البيا ت البيولوجية9.

درجة املعاجلة البيولوجية والقرب من املورد الوراثي األساسي كأساس للتمييز
بني جمموعات معلومات التسلسل الرقمية
أش ا ا ا ا ااار مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف دورته العادية الرابعة عة ا ا ا ا اارة إىل أن محل ا ا ا ا ااطلح "معلومات
-9
ض ا اا "عملية قائمة على
التسا االسا اال الرقمية" قد ال يكون هو األنسا ااب وابلتايل اسا ااتخدمه بوصا اافه ً
"بديال مؤقتًا" .وأنةا اام أي ً
العلوم والس ااياس ااات يف جمال معلومات التس االس اال الرقمية بة اامن املوارد الوراثية" من أجل القيام حملة أمور منها "توض اايح
مفهوم معلومات التساالساال الرقمية ،مبا يف لك املحلااطلحات املتحلاالة به ونطاقه ] 10 ".[...وف زا من هذه العملية ،أطلق
مؤمتر األطراف مةاااورات واسااعة 11ابإلضااالة إىل ثالث دراسااات ،رفزت إحداها على مفهوم ونطاق "معلومات التساالساال
الرقمية" بة ا اامن املوارد الوراثية وفيفية اس ا ااتخدام معلومات التس ا االس ا اال الرقمية يف جمال املوارد الوراثية حاليًا 12.وأنة ا اام مؤمتر
ض اا لريق خرباا تقي خمحل ااا ،لكي يقوم من بأ أمور أخرى بتطوير خيارات للة اارون التة ا يلية وانعكاس اااهتا
األطراف أي ً
لتوضيح مفهوم "معلومات التسلسل الرقمية" بةمن املوارد الوراثية.
-10

وبنااً على الدراس ا ا ااة املعنونة "معلومات التس ا ا االس ا ا اال الرقمية بة ا ا اامن املوارد الوراثية :املفهوم والنطاق واالس ا ا ااتخدام

ابايل" ،اعترب لريق اخلرباا التقي املخحلا ااا أن درجة املعاوة البيولوجية والقرا من املورد الوراثي األسا اااسا ااي يربران نميع
املعلومات اليت قد تة ا ا ااتمل على معلومات التس ا ا االس ا ا اال الرقمية .وتعترب الموعات الثالث اليت ص ا ا اانفها لريق اخلرباا التقي
املخحل ااا على أاا من "معلومات التس االس اال الرقمية" ترافمية ،فما هو مبأ يف اودول رقم ( 1تة اامل الموعة  2مجيع
عناص ا ا ا اار الموعة  ،1وحتتو الموعة  3على مجيع عناص ا ا ا اار الموعتأ  1و 13.)2ومل تعترب املعلومات ات الحل ا ا ا االة ،أ
خبالف املعلومااات الوراثيااة والكيميااائيااة األحيااائيااة ،مثاال املعااارف التقليااديااة املرتبطااة ابملوارد الوراثيااة ،والبيااا ت الس ا ا ا ا ا االوفيااة
واملعلومات املتعلقة ابلعالقات اإليكولوجية على أاا من "معلومات التسا االسا اال الرقمية" .ومع لك ،من املهم اإلشا ااارة إىل
أنه متةاايًا مع بروتوفول غواي ،تنا تدابري ابحلااول على املوارد وتقاساام منالعها يف العديد من البلدان على ابحلااول على
املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية وتقاسم منالعها.
ضاا خيارات متعددة من املحلااطلحات لوصااف معلومات التساالساال الرقمية
 -11وحدد لريق اخلرباا التقي املخحلااا أي ً
استنتاجات اائية بةمن هذه املسملة14.
بةمن املوارد الوراثية ولكنه مل يتوصل إىل أ

 8املرجع السابق Heinemann, J.A., Coray, D.S. & Thaler, D.S. 2018
https://academic.oup.com/nar 9
 10القرار 20/14
11
12
13
14

للححلول على ملخا عن وجهات النظر ،انظر الوثيقة
املرجع السابق Houssen, W., Sara, R. & Jaspars, M. 2020
الفقرة  9من امللحق  1ابلوثيقة CBD/DSI/AHTEG/2020/1/7
ودول  2الوارد يف امللحق  1ابلوثيقة CBD/DSI/AHTEG/2020/1/7

CBD/DSI/AHTEG/2020/1/2

5
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اجلدول  :1توضيح نطاق "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية

الموعة 1

15

املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية
املعلومات الوراثية والكيميائية األحيائية
الموعة 2

الموعة 3

مرجع
اجملموعة
وصففف رفيع ابمض النوو الريبوز املنزوع الموعا ا ااة  + 1الربوتين ا ا ااات  +ال ا ا ا اما ا ا ااوعا ا ا ااة + 2
املستقلبات واوزيئات
املسف ف ف ف ف ف فتففو األفس ا ا ا ا ا ا ا أ (ال ااد ) وابمض التعديالت ابلتخلق املتوايل
الكبرية األخرى
لكل جمموعة النوو الريبوز (الر )
 ما اعا ال ااوما ا ااات ع اان
أمثل ف ففة عل  قرااات تس ا ا ا ا ا االس ا ا ا ا ا اال ابمض  تسلسل األااع األمينية؛
الرتفيب الكيميائي
 معلومات عن التعبري الوراثي.
النوو ؛
املففواض ف ف ف ف ف فيفع
األحيا ا ااائي ل ل مورد
 البي ا ا ااا ت املرتبطا ا ااة بقرااات  الةرح الوظيفي؛
احلرجة
الوراثي؛
 التعا ا ااديالت ابلتخلق املتوايل
ابمض النوو ؛
(ما ا ا اث ا ا اال أمن ا ا ااان املا ا ا ايا ا ا اثا ا ا اي ا ا اال  ا وزيئا ا ااات الكبرية
 تس االس اال ابمض النوو غري
(خبااالف اب امااض
واألسيتيل)؛
املةفر؛
ال ان ااوو ال ااري اب ااوز
 ال ات اخ اط ايااط الااوراثااي (م اث ا ا اال  اهليافل اوزيئية للربوتينات؛
املنزوع األفس ا أ
التنميط الوراثي ،وال تحلي ا ا اال  شبكات التفاعل اوزيئي.
واب ام ااض ال ان ااوو
ال ا اادقيق بواس ا ا ا ا ا ا اطا ااة األقم ا ااار
الا ا ا ا ا ا ااريا ا ا ا ا ا ابا ا ا ا ا ا ااوز
االص ااطناعية ،وتعدد أش ااكال
والربوتينات)؛
النوفليوتي ا اادات املفردة ،وما ا ااا
 املسااتقلبات اخللوية
إىل لك)؛
(اهليافل اوزيئية).
 الةرح اهليكلي.

املعلومات ذات الصلة







املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد
الوراثية.
املعلوم ا ااات املرتبط ا ااة مبعلوم ا ااات
التس ا االس ا اال الرقمية للم موعات
 1و 2و( 3مثالً ،العوامل ابيوية
وغ ااري ابا اي ااويا ا ااة يف الا ابا ايا ائا ا ااة أو
املعلوما ا ااات املرتبطا ا ااة ابلكا ا ااائن
ابي).
أن اواع أخ اارى م اان امل اع ال ااوما ا ااات
املا ارتا ابا اطا ا ااة ابملا ااورد الا ااوراثا ااي أو
ابستخدامه.

 -12وحدد لريق اخلرباا التقي املخحل ا ا ا ااا ،لكل جمموعة من الموعات ،تداعيات خمتلفة يف ما يتعلق إبمكانية التتبع
التقي ملعلومات التسا االسا اال الرقمية حت محل ا اادرها .وُيدد قرا معلومات التسا االسا اال الرقمية من املورد الوراثي األسا اااسا ااي
والعملية البيولوجية املرتبطة بتوليد معلومات التس االس اال الرقمية ما إ ا فان من املمكن التعرف من الناحية التقنية على املورد
الوراثي الذ اس ا ا ااتمدت منه 16.وخلا لريق اخلرباا التقي املخحل ا ا ااا إىل أن القطاعات املختلفة تعتمد بدرجات متفاوتة
على جمموعات خمتلفة من معلومات التسلسل الرقمية.
نظرا ألن أمهية تعريف معلومات التسلسل الرقمية والتداعيات املرتتبة على تعريفها تعتمد على السياق  /ال رع
 -13و ً
احملدد السا ا ا ااتخدام التعاريف ،لقد ترغب اهليئة وجمموعات العمل التابعة هلا يف مواصا ا ا االة اسا ا ا ااتخدام محلا ا ا ااطلح "معلومات
التس االسا ال الرقمية" فبديل مؤقت حت يكون هناك مزيد من الوض ااوح حول الس ااياق الذ س ااتناقش ليه مس ااملة معلومات
التسلسل الرقمية وال رع احملدد هلا.
 -14ومن الواضح أن محلطلح "معلومات التسلسل الرقمية بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" ي ةري إىل معلومات
التسلسل الرقمية املةتقة من /الناشئة عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .ومع لك ،لإن البح والتطوير يف جمايل املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة و"معلومات التسلسل الرقمية" بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد يةتمالن على مواد وراثية

 15اودول ممخو من اودول  1الوارد يف امللحق  1ابلوثيقة
 16املرجع نفسه ،الحلفحة Houssen, W., Sara R. & Jaspars, M. 2020 ،32
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وعلى "معلومات التس ا االس ا اال الرقمية" املس ا ااتمدة من فائنات غري اتبعة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 17.بيد أن السا ا اؤال
مطروحا بةاامن ما إ ا فانت معلومات التساالساال الرقمية بةاامن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تةااتمل على معلومات
يظل
ً
التسا االسا اال الرقمية من فائنات غري اتبعة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة (على سا اابيل املثال ،معلومات التسا االسا اال الرقمية
بة اامن ات جديدة مس ااتمدة من فائنات غري اتبعة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة) إ ا مت اس ااتخدامها يف جمايل البح
والتطوير بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

اثلثًا  -الفرص اليت تتيحها "معلومات التسلسل الرقمية"
للمسامهة يف صون املوارد الوراثية واستخدامها املستدام
دورا أسااسايًا يف األحباث البيئية والبيولوجية ،وتساهم يف لهم األسااس اوزيئي
 -15تؤد "معلومات التسالسال الرقمية" ً
للحياة والتطور والطرق اليت ميكن من خالهلا تعديل اوينات لتولري منت ات زراعية جديدة وعالجات جديدة لألمراع
مهما يف تحلاانيف األنواع وحتديد املخاطر
ومحلااادر جديدة للطاقة وغري لك من منت ات جديدة .وهي تؤد أي ً
ض اا ً
دورا ً
اليت حتدق ابألنواع املهددة والتخفيف من وطمهتا ،وتتبع االنار غري املةا ا ا ا ااروع ،وحتديد املنةا ا ا ا اام او رايف للمنت ات وإدارة
صون املوارد.
 -16وتسهم "معلومات التسلسل الرقمية" بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة حتقيق األمن ال ذائي والت ذية بوصفها
أداة أساااسااية يف توصاايف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،ويف االنتقاا والرتبية ،وخلق املنت ات اوديدة ،وسااالمة األغذية
وتتبعهااا ،وإدارة املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة ،مبااا يف لااك تطوير املنت ااات الطبيااة البيطريااة ،مثاال اللقاااحااات .وتعااد
معلومات التساالساال الرقمية" مكو ً أساااساايًا للتكنولوجيات املسااتخدمة يف توصاايف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصااواا
18
ابمض النوو
واستخدامها املستدام .وهي تدعم جمموعة واسعة من التكنولوجيات املستخدمة يف حتليل وذليق وعرع ْ
الريبوز املْنزوع األف مس ا ا ا ا م أ وابمض النوو الريبوز واوزيئات األخرى املة ا ا ااارفة يف التوري والتعبري عن ات التكاثر
َ
جديدا نس ا ا ا ا ا ا ًابيا ،مما جيعل من املمكن اليوم حتليل وذليق جزيئات مثل
والنمو والحل ا ا ا ا ا ااحة .وتعترب البيولوجيا الرتفيبية ً
جماال ً
ابمض النوو الريبوز املنزوع األفسا ا ا ا ا ا أ وابمض النوو الريبوز والربوتينات ،وحت حتليل وذليق الفريوس ا ا ا ا ااات "يف
ْ
املخترب" و"ذليقها البيولوجي من جديد" ،ابستخدام "معلومات التسلسل الرقمية".
 -17وتسامح "معلومات التسالسال الرقمية" بتوليد لوائد من مورد وراثي ما بنااً على البيا ت واملعلومات الرقمية ودون
الوصااول إىل املورد اويي نفسااه .ومل ند الدراسااة األساااسااية رقم  68أ اختاللات ملحوظة لعلية أو حمتملة يف خحلااائا
التكنولوجيااات فمااا يتم تطبيقهااا يف خمتلف القطاااعااات الفرعيااة للموارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة .والحظاات أن معلومااات
التس االس اال الرقمية قد اس ااتخدمت على نطاق واس ااع يف مجيع القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة .وتة ااكل
اعتياداي لكل البحوث تقريبًا يف جمال العلوم البيولوجية .وخلحلاات الدراسااة األساااسااية
"معلومات التساالساال الرقمية" عنحلا ًارا
ً
رقم  68إىل أن "معلومات التساالساال الرقمية" بةاامن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تتساام ومهية حمورية يف تطوير املنت ات،
مبا يف لك حتسااأ املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .ومن املتوقع أن تزداد أمهيتها خاصااة مع تولر قدر متزايد من" معلومات
ض اا اسااتخدام "معلومات التساالساال
التساالساال الرقمية" ات الحلاالة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف املسااتقبل .وميكن أي ً
 17املرجع نفسه ،الحلفحة
أيضا الوثيقة CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf. 7
 18انظر ً

Heinemann, J.A., Coray, D.S. & Thaler, D.S. 2018 ،9
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الرقمية" النتقاا املواد اإلجنابية /مواد التكاثر عن طريق اإلنبات يف س ااياق الرتبية مبا يف لك التلقيح االص ااطناعي ،والتزامن
النزو والتخحلا اايب يف املخترب ،واالسا ااتنسا ااا  ،أو ميكن اسا ااتخدامها ملراقبة النس ا ال أو اختباره .وتعد معلومات التسا االس اال
الرقمية عنحل ا ا ًارا حا ًا يف املنت ات والعمليات املبتكرة املس ا ااتخدمة يف التكنولوجيات األحيائية اخلضا ا اراا (الزراعة) وابمراا
دورا متزايد األمهية يف التكنولوجيات األحيائية الزرقاا
(الرعاية الحلحية والطب) والبيضاا (الحلناعة) ،ومن املتوقع أن تؤد ً
(محلايد األ اك /تربية األحياا املائية).
ض ا اا يف االسا ااتخدام املسا ااتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من
 -18وميكن أن تسا ااهم معلومات التسا االسا اال الرقمية أي ً
خالل تس ا ااهيل افتة ا اااف وتحل ا ااميم لقاحات ومبيدات آلات وأ دة عض ا ااوية ومعززات حيوية جديدة .ويتم اس ا ااتخدام هذه
ض اا لتةااخيا األمراع يف مجيع أشااكال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ولتحلااميم العالجات على الس اواا .وقد
املعلومات أي ً
عنحلرا حا ًا يف تطوير منت ات جديدة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لزايدة أمن دخل املزارعأ واستدامتهم املالية.
متثل ً
 -19وتس ا ااهم معلومات التس ا االس ا اال الرقمية يف ص ا ااون األنواع .وميكن للكميات الحلا ا ا رية من ابمض النوو الريبوز
املنزوع األفسا ا ا ا أ اليت يتم مجعها من املاا ،على س ا ا اابيل املثال ،أن تس ا ا اامح للعلماا بتحديد أنواع من الفقارايت البحرية
أفثر من املسوحات التقليدية م
ابلةباك .وفثريا ما تستخدم معلومات التسلسل الرقمية لتحديد األنواع ولتقييم التنوع الوراثي
ضا ا ا ا اا الختيار املواد لتخزينها يف بنك اوينات .وميكن اس ا ا ا ااتخدامها إلجراا
داخل األنواع ويف ما بينها .وهي تس ا ا ا ااتخدم أي ً
اختبار دميومة املادة وضمان نقائها مبرور الوقت.
مهما يف نظم حوفمة األغذية ،مبا يف لك توسيم املنت ات وحتديد
 -20وتؤد معلومات التسلسل الرقمية ً
أيضا ً
دورا ً
املكو ت ال ذائية ،واليت قد تكون مهمة لحلون األنواع املهددة ابالنقراع.
 -21ويقدم اودول رقم  2جمموعة خمتارة من التطبيقات الفعلية واحملتملة ملعلومات التس ا ا ا ا ا االس ا ا ا ا ا اال الرقمية تدل على
إمكا هتا االبتكارية الكبرية ،لكي تستعرضها جمموعة العمل.
اجلدول  :2التطبيقات الفعلية واحملتملة ملعلومات التسف ف ففلسف ف ففل الرقمية من أجل صف ف ففون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
واستخدامها املستدام
املوارد الوراثية احليوانية


تس ا ااتخدم معلومات التس ا االس ا اال الرقمية لتحديد ولهم العالقات بأ األنواع حول العامل بدقة .لعلى س ا اابيل املثال ،تس ا اامح
قواعد البيا ت ،مثل قاعدة بيا ت التةافري الةاريطي لألنواع ابية " )https://ibol.org/( "Barcode of Lifeللباحثأ
ض اا لت نب اسااتمرار
بتحديد األنواع ،مما يساامح مبراقبة التنوع البيولوجي وصااونه .وتسااتخدم معلومات التساالساال الرقمية أي ً
لقدان األنواع املعرضا ا ااة للخطر واملهددة ابالنقراع .وعلى سا ا اابيل املثال ،ميكن للباحثأ اسا ا ااتخدام معلومات التسا ا االسا ا اال
الرقمية لتحديد العوامل اليت هتدد جمموعة واسعة من األنواع املعرضة للخطر ولهمها والتخفيف من وطمهتا.



وسااهل اسااتخدام معلومات التساالساال الرقمية حدوث حتسااينات يف التوصاايف اوزيئي للسااالالت وساااهم يف حتديد املناطق
الوراثية املرتبطة بكل من ات اإلنتاج والسا ا ا ا ا ا اامات التكيفية ،مثل حتمل ابرارة ومقاومة األمراع ،وحتديد االختاللات
املسؤولة عن العديد من العيوا الوراثية.
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وتس ا ا ا ا ا ااتخدم معلومات التس ا ا ا ا ا االس ا ا ا ا ا اال الرقمية للم موعات خارج املواقع الطبيعية ويف اس ا ا ا ا ا ارتاتي يات أخذ العينات وتقييم
ضا اا بتحس ااأ عملية ابفا ابلتربيد الة ااديد من خالل مقارنة األمنان
الموعات .وتس اامح معلومات التس االس اال الرقمية أي ً
الوراثية للحيوا ت اليت متلك مواد خمزنة بتلك اخلاص ا ا ا ا ااة اببيوا ت املوجودة يف الت معات ابية ،يليها نميع مس ا ا ا ا ااتهدف
قحلا.
ألشكال التنوع املمثلة ً
متثيال ً



وميكن اس ا ااتخدامها ملواص ا االة افتة ا اااف وتطوير س ا ااالالت جديدة من املاش ا ااية من ش ا ااماا حتس ا ااأ األمن ال ذائي ،وفذلك
لتحديد القدرة على التكيف مع االرتفاعات العالية ولزايدة حتمل درجات ابرارة والرطوبة احمليطة املرتفعة.



وتعد معلومات التس ا ا ا ا االس ا ا ا ا اال الرقمية مفيدة لتة ا ا ا ا ااخيا األمراع والوقاية منها ،وتس ا ا ا ا ااهم يف ابفا على األنواع املهددة
ابالنقراع ،مثل امللقحات ،مما يسا ااهم يف حتسا ااأ األمن ال ذائي .وابلتايل لهي ضا اارورية ملنع املزيد من اخلسا ااائر يف األنواع
املعرضة للخطر واملهددة ابالنقراع وفذلك لدراسة أشكال التنوع.



ويسمح التحليل الوراثي بتقييم برامج الحلون يف املوقع الطبيعي على املدى الطويل.



وتسااتخدم برامج الرتبية الت ارية االنتقاا الوراثي على نطاق واسااع بواسااطة الوا ات على نطاق اوينوم للتنبؤ بقيمة تكاثر
حيوا ت لردية.



أما ابلنسابة إىل معلومات التسالسال الرقمية املتعلقة ابلوحدة األحيائية للكرش واساتخدامها يف إدارة املوارد الوراثية ابيوانية،
لقد أجنزت العديد من الدراسااات االسااتقحلااائية امليتاجينومية املهمة على ميكروبيوم الكرش ،مما أدى إىل إنةاااا "معلومات
تسلسل رقمية" تستخدم ملواجهة التحد املزدوج املتمثل يف زايدة لعالية األعالف وابد من انبعااثت غازات الدليئة.

املوارد الوراثية املائية


تس ااتخدم "معلومات التس االس اال الرقمية" لتوص اايف املورواثت وحتديد التس االس ااالت الوراثية ولدراس ااة علم الوراثة الس ااكانية
وتقييم املخزون.



ومت اسااتخدام الرمز الة اريطي للحمض النوو الريبوز املنزوع األفس ا أ املسااتند إىل "معلومات التساالساال الرقمية" لدعم
صون األنواع ،مبا يف لك األنواع اليت قد يتم االنار هبا بةكل غري قانو .



وتعترب "معلومات التسالسال الرقمية" هي األنساب ابلنسابة للوا ات اوزيئية يف جمال املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة،
على س ا ا اابيل املثال :الرموز الةا ا ا اريطية ،وتقنيات تفاعل اوينوم والتكنولوجيات األحيائية لتة ا ا ااخيا األمراع ،وذحل ا ا اايا
النسب يف برامج الرتبية.



تس ااهم "معلومات التس االس اال الرقمية" يف تكنولوجيات التكاثر ،والكة ااف عن اهل ائن ،ابإلض ااالة إىل تة ااخيا األمراع
والوقاية منها.



تسا ا ااتخدم "معلومات التسا ا االسا ا اال الرقمية" لدعم اسا ا ااتعادة الةا ا ااعاا املرجانية املتدهورة عن طريق الزرع ،حي ميكن تقييم
مالامة املواقع املرشااحة إلعادة إدخال الةااعاا املرجانية الحلااحية من خالل مقارنة معلومات التساالساال الرقمية (الرتفيبات
الوراثية) للم موعات املرجانية املختلفة.



ميكن أن حتسن "معلومات التسلسل الرقمية" الوصول إىل األسواق وأن تعزز ثقة املستهلك يف سالسل التوريد من خالل
إمكانية تتبع املنت ات البديلة وحتديدها ،ودعم برامج توسيم املنت ات وإصدار الةهادات.
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املوارد الوراثية احلرجية


تسا ااتخدم "معلومات التسا االسا اال الرقمية" لتحديد األنواع واألنواع الفرعية واألنواع اهل ينة .وهي تسا اااعد يف لهم املعلومات
الوراثية العرقية املتعلقة وص ا ا اال األنواع والت معات الس ا ا ااكانية وخحل ا ا ااائحل ا ا ااها ،ويف لهم تعدد النمط الظاهر للتعبري الوراثي
وتنوعه الة ااكلي ،ويف تسا اريع املعرلة بة اامن قابلية انتقال الحل اافات الوراثية لدى أنواع األشا ا ار ابرجية والفيزيولوجيا البيئية
وعلم األحياا اخلاصأ هبا.



وتس ا ا ا ااهم "معلومات التس ا ا ا االس ا ا ا اال الرقمية" يف نميع جمموعات اإلفثار يف برامج الرتبية املتقدمة واملطورة حديثًا ،وفذلك يف
اختيار املادة الوراثية للتخزين أو اإلفثار الدقيق.



ومبساااعدة أدوات املعلوماتية األحيائية ،ميكن أن تعطي "معلومات التساالساال الرقمية" معلومات عن التكوين الوراثي لأللراد
والموعات الس ا ااكانية ،مما ميكن برامج النس ا اال والرتبية من إجراا انتقاا آ  .وميكن أن تدعم معلومات التس ا االس ا اال الرقمية
بقوة برامج تربية األش ار ابرجية ابإلضالة إىل تعزيز إنتاجية املزارع ابرجية والتحكم الرشيد يف انتةار اآللات.



ومكنت "معلومات التسلسل الرقمية" ما يسمى بنهج "الرتبية دون القيام بعمليات تربية" الذ يسمح بتحلميم برامج تربية
األشا ا ار بتكاليف معقولة يف العديد من البلدان .ويعتمد هذا النهج على "معلومات التس االس اال الرقمية" الواردة يف ش ااكل
سلسلة نسب فاملة مستمدة من جمموعة لرعية من النسل.



ويتطلب ص ااون املوارد الوراثية ابرجية ،بوص اافه جزاًا ال يت زأ من اإلدارة املس ااتدامة لل اابت ،معلومات دقيقة بة اامن التنوع
الوراثي لأللراد ولموعات األش ا ار .ويس اامح فل من الرتميز الة اريطي والتقنيات األخرى القائمة على بحل اامات األص ااابع
املقرتنة مبعلومات التسلسل الرقمية بتحلميم وتنفيذ اسرتاتي يات صون ألضل للموارد .وتسهم "معلومات التسلسل الرقمية"
أيضا يف تحلنيف األنواع على حنو أفثر دقة.
ً



وميكن أن تساعد "معلومات التسلسل الرقمية" يف ابفا على التنوع الوراثي من خالل تطوير جمموعات قوية خارج املوقع
الطبيعي من األنواع املعرضة للخطر ،و لك بتحديد الموعات الطبيعية املتميزة وتلك ات التنوع العايل.



وميكن أن تسا اااعد "معلومات التسا االسا اال الرقمية" املسا ااتخدمة يف علم اوينومات التنبؤ على صا ااون األش ا ا ار من خالل
حتديد البيئة املالئمة لنمطها الوراثي وتولري املعلومات للمساعدة على نقلها.



وميكن أن تدعم "معلومات التسلسل الرقمية" ابساا اإلححلائي األحيائي املعقد للتنوع الوراثي لدى األلراد والموعات،
من خالل اس ا ا ا ا ااتهداف املناظر الطبيعية واملناطق اليت يوجد ليها األلراد املتفوقون والذين يعدون يف غاية األمهية لتنفيذ املزيد
من تدابري االنتقاا والحلون.



وتس ا ا اامح "معلومات التس ا ا االس ا ا اال الرقمية" املرتافمة مبقارنة أعداد فبرية من األلراد والموعات من نف األنواع ومن األنواع
ات الحللة من أجل حتديد منطقة توزيعها ابالية والت يريات املتوقعة اليت قد تطرأ عليها بسبب ت ري املنا .



وتس ا ا اااعد التقنيات القائمة على "معلومات التس ا ا االس ا ا اال الرقمية" يف حتديد األنواع واألص ا ا اال او رايف لألخة ا ا اااا من أجل
الكةف عن القطع غري املةروع لألش ار والت ارة املرتبطة به.

املوارد الوراثية النباتية


تعد "معلومات التساالساال الرقمية" ضاارورية ملنع اسااتمرار لقدان األنواع املعرضااة للخطر واملهددة ابالنقراع .وصااارت تدابري
ص ا ااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تس ا ااتخدم فميات متزايدة من "معلومات التس ا االس ا اال الرقمية" ،فما هو ابال
مثالً يف مبادرة ابمض النوو الريبوز املنزوع األفسا ا ا ا ا أ  -التة ا ا ا اافري الةا ا ا ا اريطي لألنواع ابية ( DNA Barcode of
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 ،) Lifeأو املبادرات "احمللية" اليت حتدد تسا ا ا ا ا ا االسا ا ا ا ا ا ااالت اوينوم بديقة نباتية فاملة ،أو اوهود الكبرية اليت تبذهلا منظمة
منظومة اوماعة االستةارية للبحوث الزراعية الدولية حت تدير جمموعاهتا رقميًا.


وتدعم "معلومات التساالساال الرقمية" اسااتخدام الوا ات اوزيئية ،وتقنيات تفاعل اوينوم ،وابفا ابلتربيد الةااديد ،وذزين
العينات البطيئة النمو يف األ بيب ،واخللط العريض ،وهت أ اخلالاي اوسا ا اادية واإلفثار الدقيق .ويكتسا ا ااي اسا ا ااتخدامها يف
جمال التكنولوجيات األحيائية لتة ا ااخيا األمراع أمهية ابل ة ابلنس ا اابة لعلم األوبئة اوزيئي ،وهي تس ا اااعد على تتبع أص ا اال
مسببات األمراع وتطورها.



دما يف افتةاف وتطوير أصناف جديدة من احملاصيل مع حتسأ
وميكن استخدام "معلومات التسلسل الرقمية" للمضي ق ً
األمن ال ذائي ،وإنتاج حماص ا ا اايل مقاومة لل فاف واآللات وحماص ا ا اايل معدلة ات قيمة غذائية واقتحل ا ا ااادية حمسا ا ا انة .و ح
اس ا ا ا ااتخدام "معلومات التس ا ا ا االس ا ا ا اال الرقمية" للباحثأ ابلتعرف بس ا ا ا اارعة على العالمات الوراثية املرتبطة بتحمل اوفاف يف
حماصيل الذرة الرليعة والذرة والقمح واحملاصيل األخرى.



ويولر الوصا ا ااول إىل معلومات التسا ا االسا ا اال الرقمية يف الوقت اباضا ا اار قاعدة أسا ا اااسا ا ااية للبحوث املتعلقة ابلنبااتت وحتسا ا ااأ
احملاص اايل .ويس ااتخدم املزارعون ومربو النبااتت "معلومات التس االس اال الرقمية" لتطوير أص ااناف جديدة من احملاص اايل تكون
أفثر إنتاجية وقدرة على الحلاامود وتتطلب مدخالت أقل من املياه واأل دة ومبيدات اآللات .وتدعم معلومات التساالساال
أيضا عملية االنتقاا ابستخدام الوا ات يف برامج الرتبية القائمة على اوينوميات.
الرقمية ً



ويعزز اسااتمرار الوصااول إىل "معلومات التساالساال الرقمية" جهود البح والتطوير لزايدة االسااتخدام املسااتدام للتنوع الوراثي
النبايت ،وفذلك لفهم تدلق اوينات وإدارة اآللات.



وتدعم "معلومات التس ا ا ا ا ا االس ا ا ا ا ا اال الرقمية" ص ا ا ا ا ا ااون التنوع اويي يف برامج تربية النبااتت .وتعترب معرلة العالقات الوراثية بأ
الس ا ااالالت األبوية ش ا اارطًا أس ا اااس ا اايًا إلنتاج أنواع ه ينة من الذرة والذرة الرليعة وعباد الة ا اام وبعض حماص ا ا ايل اخلض ا ااار
والفافهة .وبفضاال قوة اهل أ يف هذه احملاصاايل ،تفوق إنتاجية املنت ات وجودهتا بةااكل فبري تلك اخلاصااة ابلنبااتت غري
اهل ينة.

مالحظة :أخذت األمثلة من املراجع التالية:
لرقة العمل املعنية اببحلول على املوارد وتقاسم منالعها التابعة لنقطة االتحلال اإلقليمية األوروبية بةمن تقدمي تقارير عن
معلومات التسلسل الرقمية2018 ،؛ ()http://www.fao.org/3/my613en/my613en.pdf
التقرير الذ قدمته فندا بةمن معلومات التسلسل الرقمية2018 ،؛ ()http://www.fao.org/3/my613en/my613en.pdf

التقرير الذ قدمته أملانيا بةمن معلومات التسلسل الرقمية2018 ،؛ ()http://www.fao.org/3/my613en/my613en.pdf
التقرير الذ قدمته اهلند بةمن معلومات التسلسل الرقمية2017 ،؛
()https://www.cbd.int/abs/DSI-views/India-DSI.pdf
التقرير الذ قدمته الياابن بةمن معلومات التسلسل الرقمية2017 ،؛
()https://www.cbd.int/abs/DSI-views/Japan-DSI.pdf

التقرير الذ قدمته الوالايت املتحدة األمريكية بةمن معلومات التسلسل الرقمية2017 ،؛

()https://www.cbd.int/abs/DSI-views/USA-DSI.pdf
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؛2018 ،التقرير الذ قدمته الوالايت املتحدة األمريكية بةمن معلومات التسلسل الرقمية

)http://www.fao.org/3/my613en/my613en.pdf(

Heinemann, J.A., Coray, D.S. & Thaler, D.S. 2018. Exploratory fact-finding scoping study on
“Digital Sequence Information” on genetic resources for food and agriculture. Background
:ض ا اا على الرابط
ً  (متاح أي. منظمة األغذية والزراعة، روما. هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،Study Paper No. 68

.)http://www.fao.org/3/CA2359EN/ca2359en.pdf

Lidder, P. & Sonnino, A. 2011. Biotechnologies for the management of genetic resources for
 منظمة، روما. هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.food and agriculture. Background Study Paper No. 52

.)http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb387e.pdf :أيضا على الرابط
ً  (متاح.األغذية والزراعة

Clarke, R. 2010. Private food safety standards: their role in food safety regulation and their
http://www.fao.org/docrep/016/ :ض ا ا ا ا ا ا ا ا اا على الرابط
ً  (متا اااح أي. منظما ااة األغا ااذيا ااة والزراعا ااة، روما اااimpact.

.)ap236e/ap236e.pdf

Sultana, S., Ali, M.E., Hossain, M.A.M., Asing, Naquiah, N. & Zaidul, I.S.M. 2018. Universal
mini COI barcode for the identification of fish species in processed products. Food Res.
.Internatl.., 105: 19–28
El-Kassaby, Y.A., Cappa, E.P., Liewlaksaneeyanawin, C., Klápště, J. & Lstibůrek, M. 2011.
Breeding without breeding: is a complete pedigree necessary for efficient Breeding? PLoS One,
.6: e25737
Liu H., Wei J., Yang T., Mu W., Song B., Yang T. et al. 2019. Molecular digitization of a
botanical garden: high-depth whole genome sequencing of 689 vascular plant species from the
.Ruili Botanical Garden. Gigascience, 8(4). 10.1093/gigascience/giz007
Halewood M., Lopez Noriega I., Ellis D., Roa C., Rouard M. & Sackville Hamilton R. 2018.
Using genomic sequence information to increase conservation and sustainable use of crop
.diversity and benefit-sharing. Biopreserv. Biobank. 16: 368–376. 10.1089/bio.2018.0043
Laird, S.A. & Wynberg, R.P. 2018. A fact-finding and scoping study on digital sequence
information on genetic resources in the context of the Convention on Biological Diversity and
https://www.cbd.int/doc/c/e95a/4ddd/ :ضا ا ا ا ا ا ا ا ا اا على الرابط
ً  (متا ا اااح أي.the Nagoya Protocol. 77 pp

.)4baea2ec772be28edcd10358/dsi-ahteg-2018-01-03-en.pdf

Spindel, J.E. & McCouch, S.R. 2016. When more is better: how data sharing would accelerate
.genomic selection of crop plants. New Phytol., 212, 814–826. doi: 10.1111/nph.14174
Halewood, M., Chiurugwi, T., Sackville Hamilton, R., Kurtz, B., Marden, E., Welch, E. et al.
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ابعا  -القدرة عل الوصول إىل "معلومات التسلسل الرقمية" واستخدامها
رً

 -22ويكتس ا ااي الوص ا ااول إىل "معلومات التس ا االس ا اال الرقمية" واس ا ااتخدامها أمهية ابل ة .وتعتمد علوم ابياة على تولر
جمموعات بيا ت فاملة خاصااة مبعلومات التساالساال الرقمية من محلااادر خمتلفة ملقارنتها مع "معلومات التساالساال الرقمية"
اوديدة ولهمها19.
 -23وهناك العديد من العوامل اليت حتدد القدرة على الوص ااول إىل "معلومات التس االس اال الرقمية" واس ااتخدامها .ويتم
حاليًا ذزين فمية فبرية من "معلومات التس ا ا ا االس ا ا ا اال الرقمية" يف ما يقرا من  1 700قاعدة بيا ت ومس ا ا ا ااتودعات متاحة
للعامة يف مجيع أحناا العامل وخمحل ا احلا ااة للمعلومات البيولوجية وما يتحلا اال هبا من معلومات .وتةا اامل قواعد البيا ت "بنك
بيا ت ابمض النوو الريبوز املنزوع األفس أ" التابع للمعهد الوطي لعلم الوراثة يف الياابن ،و"أرشيف النيوفليوتيدات
األورويب" التااابع للمعهااد األورويب للمعلومااات األحيااائيااة والااذ يتبع باادوره املخترب األورويب لعلم األحياااا اوزيئي ،و"بنااك
اوينات" التابع للمرفز الوطي ملعلومات التكنولوجيات األحيائية يف الوالايت املتحدة األمريكية .وتة ا ا ا ااكل قواعد البيا ت
الثالث "قاعدة بيا ت التعاون الدويل بة ا اامن تس ا االس ا اال النيوفليوتيدات" ،واليت متثل اهليكل األس ا اااس ا ااي لتبادل "معلومات
التس ا ا ا ا االس ا ا ا ا اال الرقمية" اليت تربط قواعد البيا ت واملنحل ا ا ا ا ااات العلمية .وال تتولر س ا ا ا ا ااوى معلومات قليلة عن قواعد بيا ت
"معلومات التسلسل الرقمية" يف القطاع اخلاص.
 -24وتةا ا ا ا ا اارتن معظم الالت العلمية أن تكون البيا ت اليت تسا ا ا ا ا ااتند إليها النتائج الواردة يف مقال علمي ما متاحة يف
مستودع مفتوح الوصول قبل تقدمي املخطوطة .وابلتايل ،تعمل "قاعدة بيا ت التعاون الدويل بةمن تسلسل النيوفليوتيدات"،
اليت تتبع سياسة الوصول املفتوح إىل البيا ت ،فس ل موحد وميع "معلومات التسلسل الرقمية" املتاحة للعامة20.
 -25ومع لك ،ال يعي التولر العام ملعلومات التسلسل الرقمية أن هذه املعلومات متاحة لل ميع بنف الطريقة .ومثة
حاجة إىل قدرات تقنية ومؤس اسااية وبة ارية فبرية للتمكن من الوصااول إىل إمكا ت االبتكار اليت تنطو عليها "معلومات
ورهنا حبالة تطورها
التس ا ا ا ا ا االس ا ا ا ا ا اال الرقمية" واس ا ا ا ا ا ااتخدامها ابلكامل .وتفتقر العديد من البلدان النامية ،بدرجات متفاوتة ً
التكنولوجي ،إىل إمكانية الوصول إىل اهليافل األساسية التقنية واملالية وإىل املوارد البةرية الالزمة لالستفادة استفادة فاملة
من إمكا ت "معلومات التسلسل الرقمية" .وتةمل الظروف اليت قد تؤثر على إمكانية الوصول إىل "معلومات التسلسل
الرقمية" واس ا ااتخدامها نقا األخحل ا ااائيأ املدربأ يف جمال املعلوماتية األحيائية املدرين وحمدودية اخلربة اباس ا ااوبية ،ولرص
ض ا اا عوامل أخرى مثل االلتقار إىل اهليافل األس اااس ااية اباس ااوبية ،وش اابكات
التعليم والتدريب ،والتعاون العلمي ،ولكن أي ً
الكهرابا املوثوق هبا واإلنرتنت العالية الساارعة .ومن أجل تسااهيل اسااتخدام "معلومات التساالساال الرقمية" ألغراع البح
والتطوير يف البلدان النامية ،مثة حاجة إىل بناا القدرات أو تطويرها لدعم نقل التكنولوجيا ،والتعاون يف جمال البحوث،
والةرافات ،ولتعزيز البنية التحتية العلمية وإاتحة األموال الالزمة.

Oldham, P. 2020 Digital Sequence Information
- Technical Aspects. (also available at 19
;)https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/pdf/Final_Report_technical_aspects_of_DSI.pdf
Scholz. A.H., Hillebrand, U., Freitag, J., Cancio, I. et al. 2020. Finding compromise on ABS & DSI in the CBD: Requirements
&
policy
ideas
from
a
scientific
perspective.
WiLDSI.
(available
at
)https://www.dsmz.de/fileadmin/user_upload/Collection_allg/Final_WiLDSI_White_Paper_Oct7_2020.pdf
Arita, M., Karsch-Mizrachi, I. & Cochrane, G. on behalf of the International Nucleotide Sequence Database Collaboration. 20
–2021. The international nucleotide sequence database collaboration, Nucleic Acids Research, 49(D1): D121
.D124. https://doi.org/10.1093/nar/gkaa967
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 -26وترتبط التحاادايت املتعلقااة ودوات التخزين والتوزيع والتحلياال ارتباااطًاا وثي ًق اا ابلتحاادايت اليت تطرحهااا القاادرات
الفنية واملؤس اسااية والبة ارية املطلوبة للوصااول إىل "معلومات التساالساال الرقمية" واسااتخدامها .ويف ضااوا النمو اهلائل الذ
تةااهده البيا ت الوراثية ،قد تتطور البنية التحتية لتخزين "معلومات التساالساال الرقمية" وتوزيعها يف املسااتقبل .وعلى الرغم
من أن األموال العااامااة ت طي حاااليًاا تكلفااة هااذه البنيااة التحتيااة ،لقااد ال يكون هااذا التموياال متااا ًحاا دائ ًماا وميكن النظر يف
منا ج متويل بديلة وفالية .وقد حتد مثل هذه النما ج من إمكانية الوص ااول إىل "معلومات التس االس اال الرقمية" .بيد أاا قد
اتداما للهيافل األساااسااية لعلوم ابياة دون تقييد إمكانية الوصااول إىل "معلومات التساالساال الرقمية"،
ض اا ً
تولر أي ً
متويال مسا ً
ض ا اا تولري إطار لرتتيبات تقاسا اام املنالع ،على سا اابيل املثال من خالل وضا ااع رسا ااوم
مع مراعاة اعتبارات اإلنحلا اااف ،بل وأي ً
االشرتاك وإيداع البيا ت والوصول إليها أو وضع رسوم العضوية.

خامسا  -تداعيات "معلومات التسلسل الرقمية"
ً

نظرا لألمهية اليت تكتساايها معلومات التساالساال الرقمية العلمية واالقتحلااادية ،لي من املساات را أن يتم التسااا ل
-27
ً
عما إ ا فانت تدابري الوصول ابالية إىل املوارد الوراثية وتقاسم منالعها تتناول "معلومات التسلسل الرقمية" بةكل ٍ
فاف،
أو يف حالة عدم حتقق لك ما إ ا فان ينب ي وضع قواعد جديدة لامعلومات التسلسل الرقمية.
 -28وميكن أن تساامح معظم تدابري ابحلااول على املوارد وتقاساام منالعها مبعاوة "معلومات التساالساال الرقمية" ف زا
من التوالق على الةا ا ا اارون املتفق عليها بةا ا ا ااكل متبادل اليت يتم التفاوع عليها عند إاتحة املوارد الوراثية ألغراع البح
والتطوير .وهناك جدل قائم بةامن ما إ ا فانت "معلومات التسالسال الرقمية" املساتخرجة من مورد وراثي ما مؤهلة يف حد
اهتا ألن تطلق عليها تساامية "مورد وراثي" ،ويطرح األمر يف النهاية مسااملة قانونية .ويف الوقت ابايل ،ذتلف الطريقة اليت
تعاجل هبا التدابري الوطنية للححل ا ا ااول على املوارد وتقاس ا ا اام منالعها "معلومات التس ا ا االس ا ا اال الرقمية" من بلد إىل آخر .وول ًقا
لدراسة حديثة ،يبدو أن تدابري ابحلول على املوارد وتقاسم منالعها يف بعض البلدان تتطلب موالقة مستنرية مسبقة بةمن
الةاارون املتفق عليها بةااكل متبادل قبل الوصااول إىل "معلومات التساالساال الرقمية" .إ تعترب هذه البلدان أن الوصااول إىل
"معلومات التس االس اال الرقمية" وتقاس اام منالعها هو مبثابة الوص ااول إىل املوارد الوراثية وتقاس اام منالعها .وهناك بلدان أخرى
ال تقيد الوص ااول إىل "معلومات التس االس اال الرقمية" ولكنها تة اارن تقاس اام املنالع املس ااتمدة من اس ااتخدامها .ومثة جمموعة
21
أخرى من البلدان اليت ال تقيد اسا ااتخدام "معلومات التسا االسا اال الرقمية" ابملوالقة املسا ااتنرية املسا اابقة أو بتقاسا اام منالعها.
وابلتايل ،تتخذ البلدان حاليًا ا اً خمتلفة ملعاوة "معلومات التس ا ا االس ا ا اال الرقمية" يف إطار التدابري الوطنية للححل ا ا ااول على
املوارد وتقاس اام منالعها ،ما قد يؤثر يف ااية املطاف على تنفيذ هذه التدابري وآاثرها على اس ااتخدام املوارد الوراثية وتبادهلا،
مبا يف لك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

Bagley, M., Karger, E., Ruiz Muller, M. , Perron-Welch, F. & Thambisetty, S. 2020.Fact-finding Study on How Domestic 21
Measures Address Benefit-sharing Arising from Commercial and Non-commercial Use of Digital Sequence Information on
Genetic Resources and Address the Use of Digital Sequence Information on Genetic Resources for Research and Development.
أيضا على الرابطhttps://www.cbd.int/doc/c/428d/017b/1b0c60b47af50c81a1a34d52/ :
( .CBD/DSI/AHTEG/2020/1/5. CBDمتاح ً

.)dsi-ahteg-2020-01-05-en.pdf
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 -29وبأ هذين النه أ املتناقض ا ا ااأ املتمثلأ يف التعامل مع "معلومات التس ا ا االس ا ا اال الرقمية" على أاا "مورد جيي"
ألغراع تدابري ابحل ا ا ااول على املوارد وتقاس ا ا اام منالعها ،من حية ،وعدم إدراج "معلومات التس ا ا االس ا ا اال الرقمية" يف تدابري
ابحلا ا ااول على املوارد وتقاسا ا اام منالعها ،من حية أخرى ،نر حاليًا مناقةا ا ااة خيارات متعددة للوصا ا ااول إىل "معلومات
التسلسل الرقمية" واستخدامها .وتةمل هذه اخليارات ،على سبيل املثال ال ابحلر:
()1
()2

اتفاق بةمن تقاسم املنالع املستمدة من معلومات التسلسل الرقمية على أساس الةرون املعيارية املتفق عليها
بةكل متبادل وطنيًا أو دوليًا؛

أو نظام الدلع مقابل االستخدام أو نظام قائم على رسوم العضوية الستخدام معلومات التسلسل الرقمية؛

()3

أو ضريبة متناهية الحل ر ،أو رسوم رمزية يدلعها مستخدمو معلومات التسلسل الرقمية و /أو مةرتو املعدات
ات الحللة ابلبحوث الوراثية؛

()4

أو تقاسم طوعي للمنالع فةرن الستخدام معلومات التسلسل الرقمية.

 -30وميكن تقاس اام املنالع إما بة ااكل ثنائي وإما نميعها وتوزيعها من خالل آلية متعددة األطراف؛ وميكن أن تعتمد
أو ال على (مدى) استخدام "معلومات الت سلسل الرقمية" أو األصل او رايف للتسلسل الوراثي األصلي .وميكن أن يكون
22
ماداي و/أو غري ماد .
تقاسم املنالع إلزاميًا أو طوعيًا و /أو ً

 -31ورهنًا ابخليار املعتمد ،قد ترتتب على تدابري ابحل ا ا ا ااول على "معلومات التس ا ا ا االس ا ا ا اال الرقمي" وتقاس ا ا ا اام منالعها
تداعيات خمتلفة ،ال س ا اايما يف ما خيا تكاليف املعامالت ،واباجة إىل تتبع بلد منة ا اام املورد الوراثي األص ا االي ،وس ا ااهولة
استخدام النظام ،ويف ااية املطاف ،توصيف املوارد الوراثية وصواا واستخدامها بةكل مستدام ،مبا يف لك املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة .وعلى الرغم من أن اخليارات اخلاص ااة مبعاوة "معلومات التس االس اال الرقمية" وتداعياهتا تة اابه إىل حد ما
املناقة ااات الس ااابقة بة اامن تدابري ابحل ااول على املوارد الوراثية وتقاس اام منالعها ،لإن تنظيم تدابري ابحل ااول على معلومات
حتداي إضاليًا يتمثل يف ننب بريوقراطية ات مستويأ متعلقة مبعلومات التسلسل
التسلسل الرقمية وتقاسم منالعها يواجه ً
الرقمية /وابملوارد الوراثية 23واليت ميكن أن تتطور إ ا متت معاوة تدابري ابحلول على "معلومات التسلسل الرقمية" وتقاسم
منالعها من خالل تدابري قانونية أو إدارية أو سياساتية إضالية ،بدالً من التدابري القائمة.

دسا  -خيارات العمل املستقبلي
سا ً

 -32يبدو من املناس ااب يف ض ااوا املناقة ااات اوارية يف منتدايت أخرى أن تواص اال اهليئة وجمموعات العمل التابعة هلا
رص ا ااد التطورات ات الحل ا االة يف هذه املنتدايت ،للتفكري يف التداعيات املرتتبة على هذه التطورات يف ما يتعلق اببحل ا ااول
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها وتقاسم منالعها ،وأن حتدد إ ا أمكن اووانب الرئيسية اليت جيب مراعاهتا
عند معاوة "معلومات التسلسل الرقمية" بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

22

ميكن ابحلا ا ا ا ا ا ااول على نظرة عااامااة على هااذه اخليااارات وغريهااا عرب الرابط التااايل:

https://www.cbd.int/abs/DSI-webinar/Dsi-Webinar3-

Policy-options.pdf
 23املرجع نفسهScholz, A.H., Hillebrand, U., Freitag, J., Cancio, I. et al. 2020. ،
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 -33مل يقم إصا اادار اهليئة املعنون "العناصا اار لتيسا ااري التنفيذ احمللي للححلا ااول على املوارد وتقاسا اام منالعها ابلنسا اابة إىل
خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مة ا ا اافوعة مبذفرات تفس ا ا اريية" )عناص ا ا اار ابحل ا ا ااول على املوارد
وتقاس ا اام منالعها) يف آخر طبعة له مبعاوة مس ا ااملة "معلومات التس ا االس ا اال الرقمية" 24.وتعد عناص ا اار ابحل ا ااول على املوارد
وتقاساام منالعها غري وصاافية وهي هتدف إىل مساااعدة ابكومات اليت تنظر يف وضااع تدابري ابحلااول على املوارد وتقاساام
منالعها أو تكييفها أو تنفيذها ،على األخذ بعأ االعتبار أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص ابلنسا اابة إىل
حتقيق األمن ال ذائي والساامات املميزة ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مع االمتثال للحلااكوك
الدولية اخلاصة اببحلول على املوارد وتقاسم منالعها حبسب االقتضاا .وميكن أن تنظر اهليئة وجمموعات العمل يف إمكانية
حتدي أو استكمال عناصر ابحلول على املوارد وتقاسم منالعها إب ضالة قسم ،أو على األقل مراجع ،تعك املناقةات
اوارية بةمن "معلومات التسلسل الرقمية".

 -34وال يزال هناك التقار إىل الوعي ابلدور الكبري واملتزايد األمهية الذ ميكن أن تؤديه "معلومات التساالساال الرقمية"
يف جمال البح والتطوير وتقاس ا ا اام املنالع ،ال س ا ا اايما يف قطاع األغذية والزراعة .وال تزال اآلاثر الس ا ا ااياس ا ا اااتية املرتتبة على
"معلومات التس االس اال الرقمية" وتداعياهتا على اس ااتخدام وتبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،وعلى نطاق أوس ااع ،على
قطاعي األغذية والزراعة ،غري مسا ا ااتكةا ا اافة إىل حد فبري ،ومل تنظر ليها اهليئة وجمموعات العمل التابعة هلا بتعمق .ولذلك
قد ترغب جمموعة العمل يف التوص ا ااية بعقد ورش ا ااة عمل بأ الدورات لتوعية أص ا ااحاا املحل ا االحة املعنيأ بدور "معلومات
التساالساال الرقمية" يف جمايل البح والتطوير املتعلقأ ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ويف قطاعي األغذية والزراعة بةااكل
عام .وميكن تنظيم ورش ا ا ااة العمل ابالش ا ا ارتاك مع الحل ا ا ااكوك واملنظمات الدولية ات الحل ا ا االة ،مثل اتفاقية التنوع البيولوجي
واملعاهدة الدولية بةمن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومنظمة الحلحة العاملية.

سابعا – التوجيهات املطلوبة
ً

قد ترغب جمموعة العمل يف القيام مبا يلي:

-35

(أ)

النظر يف القسم

الحللة من اودول 2؛

(ا) والتوصية مبا يلي:
()1

()2

ون تطلب اهليئة من منظمة األغذية والزراعة أن حتلل التمثريات اليت قد ترتتب على خمتلف اخل يارات
املتاحة للححلااول على معلومات التساالساال الرقمية وتقاساام منالعها يف جمايل البح والتطوير املتعلقأ
بقطاعي األغذية والزراعة ،لكي تستعرضها اهليئة وجمموعات العمل؛

وبتكملة "العناص ا اار لتيس ا ااري التنفيذ احمللي للححل ا ااول على املوارد وتقاس ا اام منالعها ابلنس ا اابة إىل خمتلف
القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مة ا اافوعة مبذفرات تفسا ا اريية" )عناص ا اار ابحل ا ااول
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على املوارد وتقاس ا ا ا اام منالعها)  -بقس ا ا ا اام عن "معلومات التس ا ا ا االس ا ا ا اال الرقمية" يعك أو ية ا ا ا ااري إىل
املناقةات اوارية وتداعياهتا احملتملة على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛
()3

()4

()5

وبعقد ورش ا ا ا ا ااة عمل بأ الدورات ،ابلتعاون مع الحل ا ا ا ا ااكوك واملنظمات الدولية ات الحل ا ا ا ا االة ،لتوعية
أصحاا املحللحة املعنيأ ابلدور الذ تؤديه "معلومات التسلسل الرقمية" يف جمايل البح والتطوير
املتعلقأ ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،ويف قطاعي األغذية والزراعة بةكل عام؛
وون تطلب اهليئة من منظمة األغذية والزراعة أن تدعم البلدان يف بناا القدرات الفنية واملؤس ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااية
والبةا ا ا ارية الالزمة الس ا ا ااتخدام "معلومات التس ا ا االس ا ا اال الرقمية" بة ا ا اامن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
ألغراع البح والتطوير؛
وون تواصل اهليئة رصد التطورات املتعلقة ب ا ا ا ا اامعلومات التسلسل الرقمية يف املنتدايت األخرى ،لتنظر
يف تداعيات هذه التطورات على الوص ا ا ااول إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واس ا ا ااتخدامها وتقاس ا ا اام
املنالع املسا ااتمدة منها ،ولتحدد إ ا أمكن اووانب الرئيسا ااية اليت جيب مراعاهتا عند معاوة "معلومات
التسلسل الرقمية" بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

