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 املقدمة -أوًال 
لدراســة ابعلًما  2019أحاطت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) يف دورهتا العادية الســابعة عشــرة يف عام  -1

(الدراســة األســاســية  والزراعةاالســتكشــافية لتقصــي احلقائق بشــأن "معلومات التســلســل الرقمية" بشــأن املوارد الوراثية لألغذية 
وفحصت الدراسة كيف يتم استخدام "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة حالًيا،  1.)68رقم 

 وكيف ميكن استخدامها يف املستقبل وما هي االنعكاسات املرتتبة على استخدامها على قطاعي األغذية والزراعة.

على أّن هناك حاجة إىل مواصـــــلة اســـــتعراض مســـــألة "معلومات التســـــلســـــل الرقمية" بشـــــأن املوارد ووافقت اهليئة  -2
 :الوراثية لألغذية والزراعة. واتفقت على أن تتناول، يف دورهتا املقبلة، ما يلي

 فرص االبتكار اليت تتيحها "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ )1(

 والتحد�ت املرتبطة ابلقدرة على الوصول إىل معلومات التسلسل الرقمية واستخدامها؛  )2(

وتداعيات اســتخدام معلومات التســلســل الرقمية على صــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســتخدامها  )3(
 .املستدام وتقاسم املنافع الناشئة عنها

كومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية واملائية واحلرجية والنباتية وطلبت اهليئة من جمموعات العمل الفنية احل -3
(جمموعات العمل) "النظر يف هذه املســـــــــائل يف ما يتعلق مبا هو قائم من أمثلة خاصـــــــــة ابلقطاعات الفرعية ذات الصـــــــــلة 

وسـالمة األغذية واجلهود الرامية إىل مكافحة  بصـون املوارد الوراثية واسـتخدامها املسـتدام وتنميتها واألمن الغذائي والتغذية
وأشــــــارت اهليئة كذلك إىل أمهية التنســــــيق مع العمليات اجلارية حتت إطار اتفاقية  2آفات وأمراض احملاصــــــيل واحليوا�ت".

منافع الناشئة التنوع البيولوجي وبروتوكول �غو� امللحق هبا بشأن احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف لل
 عن استخدامها واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة).

املتعلقة مبعلومات التســلســل الرقمية من خالل التفكري يف خمتلف  اتوهتدف هذه الوثيقة إىل املســامهة يف املناقشــ -4
قمية (القســـــــم الثاين). وهي تدرس إمكا�ت االبتكار اليت توفرها اخليارات املتاحة لوضـــــــع تعريف ملعلومات التســـــــلســـــــل الر 

"معلومات التســــــلســــــل الرقمية"، مثًال من خالل تقدمي جمموعة خمتارة من التطبيقات الفعلية واحملتملة ملعلومات التســــــلســــــل 
مج املدخالت والتعليقات الواردة الرقمية واملتعلقة بصــــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســــتخدامها املســــتدام وتنميتها تد

من جمموعات العمل واألعضــــــــاء يف اهليئة، (القســــــــم الثالث). وتناقش هذه الوثيقة بعض العوامل اليت حتدد ما إذا كان من 
تداعيات معلومات التســـــــــلســـــــــل الرقمية على (جمايل البحث  أمااملمكن حتقيق هذه اإلمكا�ت ابلكامل (القســـــــــم الرابع). 

) صون املوارد الوراثية واستخدامها املستدام، وعلى وجه اخلصوص، على تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام بشأنوالتطوير 
على الشروط القانونية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها  من بني أمور أخرى املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فستعتمد

يف حتديد أولو�ت  اهليئة قد ترغب املنتد�ت األخرى (القســم الســادس) يف ضــوء التطّورات األخرية يف(القســم اخلامس). و 
  ).سابعلا، مع األخذ يف االعتبار التوصيات الصادرة عن جمموعات العمل التابعة هلا (القسم املستقبليعملها 

                                                      
1  ” Digital Sequence Information“finding scoping study on -. Exploratory fact2018Heinemann, J.A., Coray, D.S. & Thaler, D.S. 

on genetic resources for food and agriculture. Background Study Paper No. 68 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. روما، منظمة األغذية .
 ). /en.pdf2359EN/ca2359CA/3http://www.fao.orgوالزراعة. (متاح أيًضا على الرابط: 
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 حنو وضع تعريف ملعلومات التسلسل الرقمية –اثنًيا 
ال يوجد تعريف متفق عليه عاملًيا ملعلومات التســــلســــل الرقمية. وينعكس ذلك يف القرارات ذات الصــــلة الصــــادرة  -5

والقــاضـــــــــــــــي  2017يف إطــار اتفــاقيــة التنوع البيولوجي، وبروتوكول �غو� امللحق هبــا ويف القرار الــذي اختــذتــه اهليئــة يف عــام 
بتعدد املصـــطلحات […]قمية. واعرتفت اهليئة يف ذلك الوقت، "إبنشـــاء مســـار عمل جديد بشـــأن معلومات التســـلســـل الر 

 "بيا�ت املتواليات اجلينية" و"معلومات التســلســل اجليين"املســتخدمة يف هذا اجملال (مبا فيها، على ســبيل املثال ال احلصــر، 
) ومن الضــــــروري مواصــــــلة النظر يف و"املعلومات الوراثية" و"املوارد الوراثية غري املادية" و"احملاكاة ابحلاســــــوب" وما إىل ذلك

 3.هذا املوضوع لتحديد املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها"

اإلطار اخلاص ابلتأهب لألنفلونزا اجلائحة التابع ملنظمة الصـــــحة العاملية تعريًفا ملعلومات التســـــلســـــل  وال يتضـــــمن -6
املوجودة يف جزيء الد� أو الر�. وهي حتتوي  النيوكليوتيدات"ترتيب الرقمية. ولكنه يُعّرف "املتواليات اجلينية" على أ�ا: 

على املعلومات الوراثية اليت حتدد اخلصـــــائص البيولوجية ألّي كائن أو فريوس". وابإلضـــــافة إىل ذلك، ُيشـــــري اإلطار اخلاص 
لكن دون تعريفه. ويســــــــــتخدم مشــــــــــروع نّص منقح  4ابلتأهب لألنفلونزا اجلائحة إىل مصــــــــــطلح "بيا�ت املتواليات اجلينية"

التفاق يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشــأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واســتخدامه املســتدام يف املناطق 
 "احملاكاة ابحلاســـــــــوب" ات، مصـــــــــطلح2019نوفمرب/ تشـــــــــرين الثاين  18الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، الصـــــــــادر يف 

ومل يتخذ اجلهاز الرائسي للمعاهدة الدولية  5و"معلومات التسلسل الرقمية" و"بيا�ت التسلسل الوراثي" لكن دون تعريفها.
بشــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قرارًا بشــــــــأن املصــــــــطلحات الرمسية "ملعلومات التســــــــلســــــــل الرقمي" و"بيا�ت 

اســــتخدام مصــــطلحي "معلومات التســــلســــل الرقمية"/ بيا�ت التســــلســــل الوراثي يف دورته  التســــلســــل اجليين"، وابلتايل قّرر
 6األخرية حّىت يتم االتفاق على مصطلحات جديدة.

ويتمثل أحد التحد�ت اليت تواجهها هذه العمليات يف تعريف مصـــــــــــــطلح "معلومات التســـــــــــــلســـــــــــــل الرقمية" أو  -7
صـــــــطلح أو حمتواه. وعلى الرغم من أّن املصـــــــطلح قد يُفهم على أنّه املصـــــــطلحات املماثلة املســـــــتخدمة، يف حتديد نطاق امل

ا  يشـــمل تســـلســـل احلْمض النووي الريبوزي املنزوع األكســـجني أو احلمض النووي الريبوزي فقط، فإنّه ميكن أن يشـــمل أيضـــً
ليها أو حىت معلومات عن تســـلســـل األمحاض األمينية للربوتينات و/ أو املعلومات الناجتة عن العمليات اإلدراكية املطبقة ع

 7املورد الوراثي، مثل املعارف التقليدية أو بيا�ت النمط الظاهري.

 

                                                      
 1Report Rev./17/16-CGRFAمن الوثيقة  87الفقرة   3
 .اإلطار اخلاص ابلتأهب لألنفلونزا اجلائحةمن  2-5القسم   4
  .3/2020/232A/CONF وثيقة األمم املتحدة  5
 Report/19/8-IT/GBالوارد يف الوثيقة  9/9201القرار   6
7  Digital Sequence Information on Genetic Resources: Concept, Scope and . 2020Houssen, W., Sara, R. & Jaspars, M. 

Current Use . من الوثيقــــــة 31اتفــــــاقيــــــة التنوع البيولوجي، الصــــــــــــــفحــــــة CBD/DSI/AHTEG/2020/1/3 )ا على الرابط : التــــــايل متــــــاح أيضـــــــــــــــــــً
en.pdf-03-01-2020-ahteg-dsi/88e293dfb885da5ccc037f70/90f2/9https://www.cbd.int/doc/c/fef( 

http://www.fao.org/3/ms565e/ms565e.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44796/9789246503087_ara.pdf?sequence=2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44796/9789246503087_ara.pdf?sequence=2
https://undocs.org/ar/a/conf.232/2020/3
http://www.fao.org/3/nb918ar/nb918ar.pdf
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 أحباث احلمض النوويقواعد البيا�ت البيولوجية اليت تغطيها 

إىل أّن األوســـــــاط العلمية على وجه اخلصـــــــوص ال تســـــــتخدم مصـــــــطلح  68الدراســـــــة األســـــــاســـــــية رقم  خلصـــــــت -8
"معلومات التسلسل الرقمية"، وشّددت على أّن العلم يتطور ابستمرار، مما جيعل التعريفات الدقيقة له تعسفية أو توجيهية. 

: أّي نوع من املعلومات وبناًء على ذلك، اقرتح املؤلفون التعريف التوضـــيحي التايل ملصـــطلح "معلومات التســـلســـل الرقمية"
اليت ميكن أن حتتفظ هبا أّي قاعدة بيا�ت حالية أو مســـــــــــــــتقبلية من النوع الذي ّمت جتميعه بواســـــــــــــــطة اجمللة العلمية املعنونة 

وتنشــــر اجمللة نتائج البحوث بشــــأن اجلوانب الفيز�ئية  Nucleic Acid Research(.8"األحباث بشــــأن احلمض النووي" (
كيميائية البيولوجية والبيولوجية لألمحاض النووية والربوتينات املشــــــــــاركة يف اســــــــــتقالب احلمض النووي و/ أو والكيميائية وال

 9تفاعالته. وخيّصص العدد األول من كّل عام لقواعد البيا�ت البيولوجية.

 البيولوجية والقرب من املورد الوراثي األساسي كأساس للتمييزاملعاجلة درجة 
 مات التسلسل الرقميةمعلو  بني جمموعات

أشــــــــــــار مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف دورته العادية الرابعة عشــــــــــــرة إىل أّن مصــــــــــــطلح "معلومات  -9
التسلسل الرقمية" قد ال يكون هو األنسب وابلتايل استخدمه بوصفه "بديًال مؤقًتا". وأنشأ أيًضا "عملية قائمة على العلوم 

بشــــأن املوارد الوراثية" من أجل القيام جبملة أمور منها "توضــــيح مفهوم والســــياســــات يف جمال معلومات التســــلســــل الرقمية 
وكجزء من هذه العملية، أطلق مؤمتر  10." [...]معلومات التســــلســــل الرقمية، مبا يف ذلك املصــــطلحات املتصــــلة به ونطاقه 

ات التســـــــلســـــــل ابإلضـــــــافة إىل ثالث دراســـــــات، ركزت إحداها على مفهوم ونطاق "معلوم 11األطراف مشـــــــاورات واســـــــعة
وأنشــــأ مؤمتر  12الرقمية" بشــــأن املوارد الوراثية وكيفية اســــتخدام "معلومات التســــلســــل الرقمية" يف جمال املوارد الوراثية حالًيا.

ا فريق خرباء تقنيً  خيارات للشـــروط التشـــغيلية وانعكاســـاهتا  ، لكي يقوم من بني أمور أخرى بتطويراخمصـــصـــًّ  ااألطراف أيضـــً
  "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية.لتوضيح مفهوم 

"معلومات التســــــــلســــــــل الرقمية بشــــــــأن املوارد الوراثية: املفهوم والنطاق واالســــــــتخدام  وبناًء على الدراســــــــة املعنونة -10
يربران جتميع  اعترب فريق اخلرباء التقين املخصــــــص أّن درجة املعاجلة البيولوجية والقرب من املورد الوراثي األســــــاســــــياحلايل"، 

املعلومات اليت قد تشـــــــــتمل على معلومات التســـــــــلســـــــــل الرقمية. وتُعترب اجملموعات الثالث اليت صـــــــــنفها فريق اخلرباء التقين 
مجيع  2(تشــــمل اجملموعة  1املخصــــص على أ�ا من "معلومات التســــلســــل الرقمية" تراكمية، كما هو مبني يف اجلدول رقم 

ومل تُعترب املعلومات ذات الصــــــــــلة، أي  13).2و 1على مجيع عناصــــــــــر اجملموعتني  3موعة ، وحتتوي اجمل1عناصــــــــــر اجملموعة 
خبالف املعلومــات الوراثيــة والكيميــائيــة األحيــائيــة، مثــل املعــارف التقليــديــة املرتبطــة ابملوارد الوراثيــة، والبيــا�ت الســـــــــــــــلوكيــة 

التســـــلســـــل الرقمية". ومع ذلك، من املهم اإلشـــــارة إىل واملعلومات املتعلقة ابلعالقات اإليكولوجية على أ�ا من "معلومات 
أنّه متشــًيا مع بروتوكول �غو�، تنّص تدابري احلصــول على املوارد وتقاســم منافعها يف العديد من البلدان على احلصــول على 

 املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية وتقاسم منافعها.
                                                      

  .2018Heinemann, J.A., Coray, D.S. & Thaler, D.Sاملرجع السابق   8
9 https://academic.oup.com/nar 

 14/20القرار   10
 /2/1/2020CBD/DSI/AHTEGللحصول على ملّخص عن وجهات النظر، انظر الوثيقة   11
  .2020Houssen, W., Sara, R. & Jaspars, Mاملرجع السابق   12
 /7/1/2020CBD/DSI/AHTEGابلوثيقة  1من امللحق  9قرة الف  13

https://www.cbd.int/doc/c/3e5b/6c2b/ac32a5d0a0a0a746f0964a0f/dsi-ahteg-2020-01-02-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ba60/7272/3260b5e396821d42bc21035a/dsi-ahteg-2020-01-07-en.pdf
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ا خيارات متعددة من املصــطلحات لوصــف معلومات التســلســل الرقمية وحّدد فريق اخلرباء التقين املخصــص  -11 أيضــً
 14بشأن املوارد الوراثية ولكنه مل يتوصل إىل أّي استنتاجات �ائية بشأن هذه املسألة.

 15قمية" بشأن املوارد الوراثية: توضيح نطاق "معلومات التسلسل الر 1اجلدول 
 املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية 

 املعلومات الوراثية والكيميائية األحيائية

 املعلومات ذات الصلة

مرجع 
 اجملموعة

 3اجملموعة  2اجملموعة  1اجملموعة 

وصـــف رفيع 
املســـــــــــــتـــوى 
 لكل جمموعة

احلمض النووي الرّيبوزي املنزوع 
(الــد�) واحلمض  األكســــــــــــــجني

 النووي الرّيبوزي (الر�)

ـــــــات +  1اجملموعـــــــة  + الربوتين
 التعديالت ابلتخّلق املتوايل

+  2اجملــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 
املستقلبات واجلزيئات 

 الكبرية األخرى
أمثلــــــة على 
املــواضــــــــــــيــع 

 احلرجة

قراءات تســــــــــــلســــــــــــل احلمض  •
 النووي؛

ـــــــا�ت املرتبطـــــــة بقراءات  • البي
 احلمض النووي؛

تســــلســــل احلمض النووي غري  •
 املشفر؛

الـــتـــخـــطـــيـــط الـــوراثـــي (مـــثـــــــل  •
ـــــــل  التنميط الوراثي، والتحلي
الـــــدقيق بواســــــــــــــطـــــة األقمـــــار 
االصــــطناعية، وتعدد أشــــكال 

ـــــدات املفردة، ومـــــا  النيوكليوتي
 إىل ذلك)؛

 الشرح اهليكلي. •

 تسلسل األمحاض األمينية؛ •
 معلومات عن التعبري الوراثي. •
 الشرح الوظيفي؛ •
التعـــــــديالت ابلتخّلق املتوايل  •

ـــــــ ـــــــي ـــــــل أمنـــــــاط امل ـــــــل (مـــــــث ـــــــي ث
 واألسيتيل)؛

 اهلياكل اجلزيئية للربوتينات؛ •
 شبكات التفاعل اجلزيئي. •

مــــعــــلــــومـــــــات عــــن  •
الرتكيب الكيميائي 
ـــــــائي للمورد  األحي

 وراثي؛ال
ـــــــات الكبرية  • اجلزيئ

(خبـــالف احلـــمـــض 
ـــبـــوزي  ـــرّي ـــنـــووي ال ال
املنزوع األكســـجني 
واحلـــمـــض الـــنـــووي 
الـــــــــــــــــرّيـــــــــــــــــبـــــــــــــــــوزي 

 والربوتينات)؛
املســتقلبات اخللوية  •

 اجلزيئية).(اهلياكل 

املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  •
 الوراثية.

املعلومــــــات املرتبطــــــة مبعلومــــــات  •
التســــــلســــــل الرقمية للمجموعات 

(مثًال، العوامل احليوية  3و 2و 1
ـــــــة أو  ـــــــة يف الـــبـــيـــئ وغـــري احلـــيـــوي
املعلومـــــــات املرتبطـــــــة ابلكـــــــائن 

 احلي).
ـــومـــــــات  • أنـــواع أخـــرى مـــن املـــعـــل

املــــرتــــبــــطـــــــة ابملــــورد الــــوراثــــي أو 
 ستخدامه.اب

 
وحّدد فريق اخلرباء التقين املخصــــــــــص، لكّل جمموعة من اجملموعات، تداعيات خمتلفة يف ما يتعلق إبمكانية التتبع  -12

التقين ملعلومات التســـــلســـــل الرقمية حّىت مصـــــادرها. وُحيدد قرب معلومات التســـــلســـــل الرقمية من املورد الوراثي األســـــاســـــي 
د "معلومات التســــــــــــلســــــــــــل الرقمية" ما إذا كان من املمكن التعرف من الناحية التقنية على والعملية البيولوجية املرتبطة بتولي

وخلص فريق اخلرباء التقين املخصـــــــــــــص إىل أّن القطاعات املختلفة تعتمد بدرجات  16املورد الوراثي الذي اســـــــــــــتمدت منه.
 متفاوتة على جمموعات خمتلفة من "معلومات التسلسل الرقمية".

أمهية تعريف "معلومات التسلسل الرقمية" والتداعيات املرتتبة على تعريفها تعتمد على السياق/الغرض ونظرًا ألّن  -13
احملدد الســـتخدام التعاريف، فقد ترغب اهليئة يف مواصـــلة اســـتخدام مصـــطلح "معلومات التســـلســـل الرقمية" كبديل مؤقت 

 لة معلومات التسلسل الرقمية والغرض احملدد هلا.حىت يكون هناك مزيد من الوضوح حول السياق الذي ستُناقش فيه مسأ

                                                      
 /7/1/2020CBD/DSI/AHTEGابلوثيقة  1الوارد يف امللحق  2جلدول ا  14
 /7/1/2020CBD/DSI/AHTEGابلوثيقة  1الوارد يف امللحق  1اجلدول مأخوذ من اجلدول   15
  .2020Houssen, W., Sara R. & Jaspars, M ،32املرجع نفسه، الصفحة   16

https://www.cbd.int/doc/c/ba60/7272/3260b5e396821d42bc21035a/dsi-ahteg-2020-01-07-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ba60/7272/3260b5e396821d42bc21035a/dsi-ahteg-2020-01-07-en.pdf
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ومن الواضح أّن مصطلح "معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" ُيشري إىل معلومات  -14
جمايل املوارد التسلسل الرقمية املشتقة من/ الناشئة عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومع ذلك، فإّن البحث والتطوير يف 

الوراثية لألغذية والزراعة و"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد يشتمالن على مواد وراثية 
بيد أّن الســــــؤال  17وعلى "معلومات التســــــلســــــل الرقمية" املســــــتمدة من كائنات غري اتبعة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

يظل مطروًحا بشــــــــــأن ما إذا كانت "معلومات التســــــــــلســــــــــل الرقمية" بشــــــــــأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تشــــــــــتمل على 
"معلومات التســــــــــــــلســــــــــــــل الرقمية" من كائنات غري اتبعة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة (على ســــــــــــــبيل املثال، "معلومات 

يدة مستمدة من كائنات غري اتبعة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة) إذا مت استخدامها التسلسل الرقمية" بشأن مسات جد
 يف جمايل البحث والتطوير بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 

 الفرص اليت تتيحها "معلومات التسلسل الرقمية" -اثلثًا 
 للمسامهة يف صون املوارد الوراثية واستخدامها املستدام

ؤدي "معلومات التسـلسـل الرقمية" دورًا أسـاسـًيا يف األحباث البيئية والبيولوجية، وتسـهم يف فهم األسـاس اجلزيئي تُ  -15
للحياة والتطور والطرق اليت ميكن من خالهلا تعديل اجلينات لتوفري منتجات زراعية جديدة وعالجات جديدة لألمراض 

ا دورًا مهًما يف تصـــنيف األنواع وحتديد املخاطر ومصـــادر جديدة للطاقة وغري ذلك من منتجات جديدة. و  هي تؤدي أيضـــً
اليت حتدق ابألنواع املهددة والتخفيف من وطأهتا، وتتّبع االجتار غري املشــــــــــــروع، وحتديد املنشــــــــــــأ اجلغرايف للمنتجات وإدارة 

  صون املوارد.

حتقيق األمن الغذائي والتغذية  يف ةمعلومات التســـــــلســـــــل الرقمية" بشـــــــأن املوارد الوراثية لألغذية والزراع"وُتســـــــهم  -16
بوصــفها أداة أســاســية يف توصــيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ويف االنتقاء والرتبية، وخلق املنتجات اجلديدة، وســالمة 

اللقاحات. وُتعّد األغذية وتتبعها، وإدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك تطوير املنتجات الطبية البيطرية، مثل 
"معلومات التسلسل الرقمية" مكّوً� أساسًيا للتكنولوجيات املستخدمة يف توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصو�ا 

وهي تدعم جمموعة واسعة من التكنولوجيات املستخدمة يف حتليل وختليق وعرض احلْمض النووي  18واستخدامها املستدام.
ْنزوع 

َ
ِجني واحلمض النووي الريبوزي واجلزيئات األخرى املشـــــــــاركة يف التوريث والتعبري عن مسات التكاثر الريبوزي امل اُألكســـــــــِ

والنمو والصـــــــــــــــحة. وتعترب البيولوجيا الرتكيبية جماًال جديًدا نســـــــــــــــبًيا، مما جيعل من املمكن اليوم حتليل وختليق جزيئات مثل 
ض النووي الريبوزي والربوتينات وحىت حتليل وختليق الفريوســـــــــــــــات "يف احلْمض النووي الريبوزي املنزوع األكســـــــــــــــجني واحلم

 املخترب" و"ختليقها البيولوجي من جديد"، ابستخدام "معلومات التسلسل الرقمية".

بتوليد فوائد من مورد وراثي ما بناًء على البيا�ت واملعلومات الرقمية ودون " "معلومات التسلسل الرقمية سمحوت -17
أّي اختالفات ملحوظة فعلية أو حمتملة يف خصـــائص  68ورد اجليين نفســـه. ومل جتد الدراســـة األســـاســـية رقم الوصـــول إىل امل

والحظـت أّن "معلومـات  التكنولوجيـات كمـا يتّم تطبيقهـا يف خمتلف القطـاعـات الفرعيـة للموارد الوراثيـة لألغـذيـة والزراعـة.
لقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وتشــكل قد اســتخدمت على نطاق واســع يف مجيع ا التســلســل الرقمية"

"معلومات التســلســل الرقمية" عنصــرًا اعتيادً� لكل البحوث تقريًبا يف جمال العلوم البيولوجية. وخلصــت الدراســة األســاســية 
                                                      

  .2018Heinemann, J.A., Coray, D.S. & Thaler, D.S، 9املرجع نفسه، الصفحة   17
 1Inf./6/21/10-PGR-CGRFA/WGانظر أيًضا الوثيقة   18
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مهية حمورية يف تطوير املنتجات، أّن "معلومات التســلســل الرقمية" بشــأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تتســم أب إىل 68رقم 
معلومات  مبا يف ذلك حتســني املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومن املتوقع أن تزداد أمهيتها خاصــة مع توفر قدر متزايد من"

ا اســـتخدام التســـلســـل الرقمية" لســـل "معلومات التســـ ذات الصـــلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف املســـتقبل. وميكن أيضـــً
النتقاء املواد اإلجنابية/ مواد التكاثر عن طريق اإلنبات يف ســـــياق الرتبية مبا يف ذلك التلقيح االصـــــطناعي، والتزامن  الرقمية"

النزوي والتخصــــيب يف املخترب، واالســــتنســــاخ، أو ميكن اســــتخدامها ملراقبة النســــل أو اختباره. وتُعّد "معلومات التســــلســــل 
املنتجات والعمليات املبتكرة املســـــتخدمة يف التكنولوجيات األحيائية اخلضـــــراء (الزراعة) واحلمراء  عنصـــــرًا حامسًا يف الرقمية"

(الرعاية الصحية والطب) والبيضاء (الصناعة)، ومن املتوقع أن تؤدي دورًا متزايد األمهية يف التكنولوجيات األحيائية الزرقاء 
 .(مصايد األمساك/ تربية األحياء املائية)

أيضـًـا يف االســتخدام املســتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  "معلومات التســلســل الرقمية"أن ُتســهم وميكن  -18
من خالل تســهيل اكتشــاف وتصــميم لقاحات ومبيدات آفات وأمسدة عضــوية ومعّززات حيوية جديدة. ويتم اســتخدام 

ية لألغذية والزراعة ولتصـــــــميم العالجات على هذه املعلومات أيضــــــًـا لتشـــــــخيص األمراض يف مجيع أشـــــــكال املوارد الوراث
الســواء. وقد ُمتثل عنصــًرا حاًمسا يف تطوير منتجات جديدة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لز�دة أمن دخل املزارعني 

 واستدامتهم املالية.

النووي الرّيبوزي "يف صــــون األنواع. وميكن للكميات الصــــغرية من احلمض  "معلومات التســــلســــل الرقمية وتســــهم -19
املنزوع األكســـــــــجني اليت يتم مجعها من املاء، على ســـــــــبيل املثال، أن تســـــــــمح للعلماء بتحديد أنواع من الفقار�ت البحرية 

باك. وكثريا ما ُتســـــتخدم لتحديد األنواع ولتقييم التنوع  "معلومات التســـــلســـــل الرقمية" أكثر من املســـــوحات التقليدية ابلشـــــِّ
ا الختيار املواد لتخزينها يف بنك اجلينات. وميكن اســـــــــــتخدامها الوراثي داخل األنو  اع ويف ما بينها. وهي ُتســـــــــــتخدم أيضـــــــــــً

  إلجراء اختبار دميومة املادة وضمان نقائها مبرور الوقت.

ا دورًا مهًما يف معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية" وتؤدي" -20 نظم حوكمة األغذية، مبا يف ذلك توســـــــيم املنتجات  أيضـــــــً
 �ت الغذائية، واليت قد تكون مهمة لصون األنواع املهددة ابالنقراض.وحتديد املكو 

جمموعة خمتارة من التطبيقات الفعلية واحملتملة ملعلومات التســـــــــــــــلســـــــــــــــل الرقمية، مبا يعكس  2ويقدم اجلدول رقم  -21
 واألعضاء يف اهليئة.  19املدخالت والتعليقات الواردة من جمموعات العمل

التطبيقات الفعلية واحملتملة "ملعلومات التســــلســــل الرقمية" ذات الصــــلة بصــــون املوارد  أمثلة خمتارة عن :2اجلدول 
 الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

 العوامل املشرتكة بني مجيع املوارد الوراثية

ا ا دقيقً أحناء العامل حتديدً ُتستخدم "معلومات التسلسل الرقمية" لتحديد العالقات الوراثية القائمة بني األنواع من كافة  •
 Barcodeفعلى ســبيل املثال، تســمح قواعد البيا�ت، مثل قاعدة بيا�ت التشــفري الشــريطي لألنواع احلية "وفهمها. 

of Life) "/https://ibol.orgوصونه.  ) للباحثني بتحديد األنواع، مما يسمح مبراقبة التنوع البيولوجي 

                                                      
يف الوثيقــة املرفق جيم و 39-31؛ الفقرات CGRFA-1.9/21/18يف الوثيقــة  30-26؛ الفقرات CGRFA-2.8/21/18يف الوثيقــة  35-32الفقرات   19

CGRFA-18/21/10.1 يف الوثيقة  50-46؛ الفقراتCGRFA-18/21/12.1. 

https://ibol.org/)
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أيًضا لتشخيص األمراض والوقاية منها، وإلدارة برامج الرتبية وجتنب استمرار  "معلومات التسلسل الرقمية"وُتستخدم  •
فقدان التنوع البيولوجي بني األنواع وداخلها. وعلى سبيل املثال، ميكن للباحثني استخدام معلومات التسلسل الرقمية 

 فيف من وطأهتا.لتحديد العوامل اليت هتدد جمموعة واسعة من األنواع املعرضة للخطر وفهمها والتخ
لرصـــد برامج الصـــون يف املوقع، ولتطوير اجملموعات خارج املواقع الطبيعية  "معلومات التســـلســـل الرقمية"ســـتخدم وتُ  •

 اسرتاتيجيات أخذ العينات وتقييم اجملموعات. واستخدامها على النحو األمثل، ولوضع

 املوارد الوراثية احليوانية

 :التوصيف
وســـاهم يف  ،حتســـينات يف التوصـــيف اجلزيئي للســـالالت حدوث "التســـلســـل الرقميةمعلومات " ســـّهل اســـتخدام •

حتديد املناطق الوراثية املرتبطة بكّل من مسات اإلنتاج والســــــــــــمات التكيفية، مثل حتمل احلرارة ومقاومة األمراض، 
 وحتديد االختالفات املسؤولة عن العديد من العيوب الوراثية.

 االستخدام املستدام:
معلومات التســــلســــل الرقمية يف احملافظة على التغري الوراثي ضــــمن اجملموعات ألجل االســــتخدام املســــتدام تســــاعد  •

وقد جرى تطوير أســــــــــــــاليب خمتلفة إلدارة التوالد الداخلي مبوازاة ز�دة حتقيق املكاســــــــــــــب  للموارد الوراثية احليوانية.
 الوراثية.

ديدة من املاشـــــية من شـــــأ�ا حتقيق نتائج أفضـــــل على وميكن اســـــتخدامها ملواصـــــلة اكتشـــــاف وتطوير ســـــالالت ج •
 صعيد وجود نظم للثروة احليوانية مستدامة وقادرة على الصمود ولتحقيق األمن الغذائي.

ن الفهم السـريع للسـمات اهلامة من أجل التكّيف مع ظروف الرتبية  • ومن شـأن معلومات التسـلسـل الرقمية أن حتسـّ
خ، على غرار التكيف مع االرتفاعات العالية وز�دة القدرة على التحّمل يف اجلديدة، خاصـــــــــــــــة يف ظّل تغري املنا 

 .حاالت ارتفاع درجات احلرارة السائدة والرطوبة
 مفيدة لتشخيص األمراض والوقاية منها. "معلومات التسلسل الرقمية"وتُعّد  •
الوامسات على نطاق اجلينوم للتنبؤ وتســــــــتخدم برامج الرتبية التجارية االنتقاء الوراثي على نطاق واســــــــع بواســــــــطة  •

  بقيمة تكاثر حيوا�ت فردية.

املتعّلقة ابلوحدة األحيائية للكرش واستخدامها يف إدارة املوارد الوراثية  "معلومات التسلسل الرقمية"أما ابلنسبة إىل  •
وبيوم الكرش، مما أدى إىل احليوانية، فقد أُجنزت العديد من الدراســـات االســـتقصـــائية امليتاجينومية املهمة على ميكر 

إنشـــــاء "معلومات تســـــلســـــل رقمية" ُتســـــتخدم ملواجهة التحدي املزدوج املتمثل يف ز�دة فعالية األعالف واحلّد من 
 انبعااثت غازات الدفيئة.

 الصون:
 املهددة ابالنقراض الســالالتمثل  ،األنواع املعرضــة للخطرعلى يف احلفاظ  "معلومات التســلســل الرقمية"ُتســهم  •

، مما ُيسهم يف حتسني األمن الغذائي. وابلتايل فهي ضرورية ملنع املزيد من اخلسائر يف األنواع املعّرضة امللقحاتأو 
 للخطر واملهددة ابالنقراض وكذلك لدراسة أشكال التنوع.
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حتســــــــني احلفظ ابلتربيد من خالل مقارنة األمناط اجلينية للحيوا�ت مع  "معلومات التســــــــلســــــــل الرقمية"كما تتيح  •
املواد املخزّنة مع تلك املوجودة لدى احليوا�ت يف اجملموعات احلّية، يلي ذلك عملية مجع حمددة اهلدف للتنوع غري 

 املمثل متثيًال كافًيا.
األجــل. ويكون التحليــل اجليين واملعلومــات عن اتريخ ويتيح التحليــل اجليين تقييم برامج احلفظ يف املوقع الطويلــة  •

 الساللة وعن التنوع الوراثي ضمن السالالت أو اجملموعات ويف ما بينها متاًحا خلطط التزاوج.
 

 املوارد الوراثية املائية

 التوصيف:
علم الوراثة  ُتســــــتخدم "معلومات التســــــلســــــل الرقمية" لتوصــــــيف املورواثت وحتديد التســــــلســــــالت الوراثية ولدراســــــة •

 السكانية وتقييم املخزون.

 االستخدام املستدام:
تُعترب "معلومات التســــلســــل الرقمية" هي األنســــب ابلنســــبة للوامسات اجلزيئية يف جمال املوارد الوراثية املائية لألغذية  •

األحيائية لتشـــــــــــــــخيص  كنولوجياتعلى ســـــــــــــــبيل املثال: الرموز الشـــــــــــــــريطية، وتقنيات تفاعل اجلينوم والت والزراعة،
 األمراض، وختصيص النسب يف برامج الرتبية.

ُتســـهم "معلومات التســـلســـل الرقمية" يف تكنولوجيات التكاثر، والكشـــف عن اهلجائن، ابإلضـــافة إىل تشـــخيص و  •
  األمراض والوقاية منها.

يف سالسل التوريد من  ميكن أن حتّسن "معلومات التسلسل الرقمية" الوصول إىل األسواق وأن تعزز ثقة املستهلك •
 خالل إمكانية تتّبع املنتجات البديلة وحتديدها، ودعم برامج توسيم املنتجات وإصدار الشهادات.

 الصون:
ّمت استخدام الرمز الشريطي للحمض النووي الريبوزي املنزوع األكسجني املستند إىل "معلومات التسلسل الرقمية"  •

 .اليت قد يتّم االجتار هبا بشكل غري قانوين لدعم صون األنواع، مبا يف ذلك األنواع

"معلومات التســــلســــل الرقمية" لدعم اســــتعادة الشــــعاب املرجانية املتدهورة عن طريق الزرع، حيث ميكن  ُتســــتخدم •
معلومات التســــــلســــــل  تقييم مالءمة املواقع املرشــــــحة إلعادة إدخال الشــــــعاب املرجانية الصــــــحية من خالل مقارنة

  الوراثية) للمجموعات املرجانية املختلفة. (الرتكيبات الرقمية

 املوارد الوراثية احلرجية

 التوصيف:
ألنواع واألنواع الفرعية واألنواع اهلجينة. وهي ُتســـــــاعد يف فهم تحديد اُتســـــــتخدم "معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية" ل •

وخصــائصــها، ويف فهم تعدد النمط الظاهري املعلومات الوراثية العرقية املتعلقة أبصــل األنواع والتجمعات الســكانية 
للتعبري الوراثي وتنوعه الشــــــــكلي، ويف تســــــــريع املعرفة بشــــــــأن قابلية انتقال الصــــــــفات الوراثية لدى أنواع األشــــــــجار 

 احلرجية والفيزيولوجيا البيئية وعلم األحياء اخلاصني هبا.
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 االستخدام واإلدارة على حنو مستدام:
قمية" يف جتميع جمموعات اإلكثار يف برامج الرتبية املتقدمة واملطّورة حديثًا، وكذلك ُتســهم "معلومات التســلســل الر  •

 يف اختيار املادة الوراثية للتخزين أو اإلكثار الدقيق.

ومبســــــــــــاعدة أدوات املعلوماتية األحيائية، ميكن أن تعطي "معلومات التســــــــــــلســــــــــــل الرقمية" معلومات عن التكوين  •
الســـــــــــــــكانية، مما ميّكن برامج النســـــــــــــــل والرتبية من إجراء انتقاء آّين. وميكن أن تدعم  الوراثي لألفراد واجملموعات

بقوة برامج تربية األشـــــــــــجار احلرجية ابإلضـــــــــــافة إىل تعزيز إنتاجية املزارع احلرجية  "معلومات التســـــــــــلســـــــــــل الرقمية"
 والتحّكم الرشيد يف انتشار اآلفات.

نهج "الرتبية دون القيام بعمليات تربية" الذي يســـمح بتصـــميم ما يســـمى ب"معلومات التســـلســـل الرقمية" ومّكنت  •
برامج تربية األشــــــــــــجار بتكاليف معقولة يف العديد من البلدان. ويعتمد هذا النهج على "معلومات التســــــــــــلســــــــــــل 

  الرقمية" الواردة يف شكل سلسلة نسب كاملة مستمدة من جمموعة فرعية من النسل.

لومات التســـــلســـــل الرقمية" يف حتديد األنواع واألصـــــل اجلغرايف لألخشـــــاب من وتســـــاعد التقنيات القائمة على "مع •
 به. أجل الكشف عن القطع غري املشروع لألشجار والتجارة املرتبطة

  الصون:
صون املوارد الوراثية احلرجية، بوصفه جزًءا ال يتجزأ من اإلدارة املستدامة للغاابت، معلومات دقيقة بشأن  ويتطلب •

ثي لألفراد وجملموعات األشـــــــــجار. ويســـــــــمح كّل من الرتميز الشـــــــــريطي والتقنيات األخرى القائمة على التنوع الورا
بتصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات صون أفضل للموارد. وُتسهم  "مبعلومات التسلسل الرقمية"بصمات األصابع املقرتنة 

 "معلومات التسلسل الرقمية" أيًضا يف تصنيف األنواع على حنو أكثر دقة.

وميكن أن تســاعد "معلومات التســلســل الرقمية" يف احلفاظ على التنوع الوراثي من خالل تطوير جمموعات قوية خارج  •
 املوقع الطبيعي من األنواع املعرضة للخطر، وذلك بتحديد اجملموعات الطبيعية املتميزة وتلك ذات التنوع العايل.

ة يف علم اجلينومات التنبؤي على صـــون األشـــجار من وميكن أن تســـاعد "معلومات التســـلســـل الرقمية" املســـتخدم •
 خالل حتديد البيئة املالئمة لنمطها الوراثي وتوفري املعلومات للمساعدة على نقلها.

وميكن أن تدعم "معلومات التســــــلســــــل الرقمية" احلســــــاب اإلحصــــــائي األحيائي املعقد للتنوع الوراثي لدى األفراد  •
والذين ُيعّدون يف اظر الطبيعية واملناطق اليت يوجد فيها األفراد املتفوقون واجملموعات، من خالل اســـــــــــــــتهداف املن

 تدابري االنتقاء والصون.غاية األمهية لتنفيذ املزيد من 

وتســـــمح "معلومات التســـــلســـــل الرقمية" املرتاكمة مبقارنة أعداد كبرية من األفراد واجملموعات من نفس األنواع ومن  •
 ديد منطقة توزيعها احلالية والتغيريات املتوقعة اليت قد تطرأ عليها بسبب تغري املناخ.األنواع ذات الصلة من أجل حت

 املوارد الوراثية النباتية

 التوصيف:
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واليت يتم عادة تطويرها ابالســـــــــــــتناد إىل "معلومات  -ُتســـــــــــــتخدم أنواع خمتلفة من الوامسات اجلزيئية على حنو متزايد •
التســــــلســــــل الرقمية" إّما وحدها أو الســــــتكمال الســــــمات الشــــــكلية من أجل حتديد و/أو حتليل األصــــــناف القابلة 

 املادة الوراثية. اتعينللتوارث يف 
ويزيد االســـــــــــــتمرار يف تطوير واســـــــــــــتخدام اجليل التايل من التســـــــــــــلســـــــــــــل إىل حّد كبري من املردود للجيل التايل من  •

"معلومات التســلســل الرقمية"، اليت يف حال اقرتنت بتقليص كبري لتكاليف ووقت االختبارات اجلزيئية، مبا يف ذلك 
الوراثي ابلتســلســل لتحليل األصــناف، أي توصــيف تســلســالت اجلينوم بكامله، تؤدي إىل ز�دة اســتخدام الرتكيب 

املادة الوراثية. كما أن اســـــتخدام الرتكيب الوراثي ابلتســـــلســـــل على نطاق واســـــع ســـــوف يعّزز إىل حّد كبري  اتعين
 املزدوجة بشكل موثوق وتُزال من احليازات. اتالعينكفاءة عمليات بنك اجلينات سيما أنه سيتم حتديد 

 االستخدام املستدام:
الستناد إىل "معلومات التسلسل الرقمية"، تتوّلد تسلسالت احلمض النووي أو حىت تسلسالت كائن حّي جديد اب •

 تؤدي وظائف جديدة من الصفر؛ ويُعرف هذا اجلهد املتنامي بني االختصاصات ابسم علم األحياء الرتكييب.
 وُتستخدم الوامسات اجلزيئية لتحديد هوية أصناف احملاصيل. •
علم األوبئة اجلزيئي، وهي ُتســـــاعد على تتبع أصـــــل مســـــببات الوامسات اجلزيئية لتشـــــخيص األمراض يف وُتســـــتخدم  •

 .األمراض وتطورها
ويوفر الوصول إىل معلومات التسلسل الرقمية يف الوقت احلاضر قاعدة أساسية للبحوث املتعلقة ابلنبااتت وحتسني  •

أصــناف جديدة من احملاصــيل  اســتنباطيف " للمضــي ُقدًما احملاصــيل. وميكن اســتخدام "معلومات التســلســل الرقمية
إنتاج حماصــــــــيل مقاومة للجفاف واآلفات خاصــــــــة ابلنســــــــبة إىل األمن الغذائي، حتقق نتائج أفضــــــــل على صــــــــعيد 

لز�دة قيمتها التغذوية معّدلة تتطّلب قدرًا أقّل من املدخالت من حيث املياه أو األمسدة وحماصـــــــــــــــيل وحماصـــــــــــــــيل 
ومسح اســـــــتخدام "معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية" للباحثني ابلتعّرف بســـــــرعة على العالمات الوراثية  قتصـــــــادية.واال

 املرتبطة بتحمل اجلفاف يف حماصيل الذرة الرفيعة والذرة والقمح وحماصيل أخرى.

ا عملية االنتقاء ابســــــــــتخدام الوامسات يف برامج الرتبية القائمة  • على وتدعم "معلومات التســــــــــلســــــــــل الرقمية" أيضــــــــــً
 اجلينوميات.

ويُعزز استمرار الوصول إىل "معلومات التسلسل الرقمية" جهود البحث والتطوير لز�دة االستخدام املستدام للتنوع  •
 الوراثي النبايت، وكذلك لفهم تدفق اجلينات وإدارة اآلفات.

 الصون:
املعّرضــة للخطر واملهددة ابالنقراض. وصــارت تُعّد "معلومات التســلســل الرقمية" ضــرورية ملنع اســتمرار فقدان األنواع  •

كما هو   ،تدابري صــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تســــتخدم كميات متزايدة من بيا�ت التوصــــيف اجلزيئي
 DNAالتشــــــــــــــفري الشــــــــــــــريطي لألنواع احلية ( -احلال مثًال يف مبادرة احلمض النووي الرّيبوزي املنزوع األكســــــــــــــجني 

Barcode of Lifeأو املبادرات "احمللية" اليت حتدد تسلسالت اجلينوم حلديقة نباتية كاملة ،(. 

: ُوضـــــــعت نســـــــخة ســـــــابقة من هذا اجلدول ابالســـــــتناد إىل أمثلة مســـــــتمدة من األدبيات أد�ه. وّمتت مراجعة هذا اجلدول على ضـــــــوء مالحظة
 ,.Heinemann, J.A ؛CGRFA-17/19/4/Inf.1 ئة واألعضـــــاء يف اهليئة. الوثيقةالتعليقات واملدخالت الواردة من جمموعات العمل التابعة للهي

Coray, D.S. & Thaler, D.S. 2018. op. cit.;  
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 القدرة على الوصول إىل "معلومات التسلسل الرقمية" واستخدامها - رابًعا
ويكتســــــي الوصــــــول إىل "معلومات التســــــلســــــل الرقمية" واســــــتخدامها أمهية ابلغة. وتعتمد علوم احلياة على توّفر  -22

كاملة خاصــة مبعلومات التســلســل الرقمية من مصــادر خمتلفة ملقارنتها مع "معلومات التســلســل الرقمية"   جمموعات بيا�ت
 20اجلديدة وفهمها.

وهناك العديد من العوامل اليت حتّدد القدرة على الوصــــول إىل "معلومات التســــلســــل الرقمية" واســــتخدامها. ويتم  -23
قاعدة بيا�ت ومســــــــتودعات متاحة  1 700قمية" يف ما يقرب من حالًيا ختزين كمية كبرية من "معلومات التســــــــلســــــــل الر 

للعامة يف مجيع أحناء العامل وخمصــــصــــة للمعلومات البيولوجية وما يتصــــل هبا من معلومات. وتشــــمل قواعد البيا�ت "بنك 
و"أرشـــــــــــــــيف بيـــــا�ت احلمض النووي الرّيبوزي املنزوع األكســـــــــــــــجني" التـــــابع للمعهـــــد الوطين لعلم الوراثـــــة يف اليـــــاابن، 

األورويب" التــابع للمعهــد األورويب للمعلومــات األحيــائيــة والــذي يتبع بــدوره املخترب األورويب لعلم األحيــاء  النيوكليوتيــدات
اجلزيئي، و"بنك اجلينات" التابع للمركز الوطين ملعلومات التكنولوجيات األحيائية يف الوال�ت املتحدة األمريكية. وتشكل 

"، واليت ُمتثل اهليكل األساسي لتبادل النيوكليوتيداتث "قاعدة بيا�ت التعاون الدويل بشأن تسلسل قواعد البيا�ت الثال

                                                      
20  (also available at . Technical Aspects -Digital Sequence Information . 2020Oldham, P. 

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 

WiLDSI. policy ideas from a scientific perspective&  
  pdf2020_7LDSI_White_Paper_Octhttps://www.dsmz.de/fileadmin/user_upload/Collection_allg/Final_Wi.(متاح على العنوان:

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb387e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/ap236e/ap236e.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/e95a/4ddd/4baea2ec772be28edcd10358/dsi-ahteg-2018-01-03-en.pdf
https://www.dsmz.de/fileadmin/user_upload/Collection_allg/Final_WiLDSI_White_Paper_Oct7_2020.pdf
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"معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية" اليت تربط قواعد البيا�ت واملنصـــــــات العلمية. وال تتوفر ســـــــوى معلومات قليلة عن قواعد 
 بيا�ت "معلومات التسلسل الرقمية" يف القطاع اخلاص.

معظم اجملالت العلمية أن تكون البيا�ت اليت تســـــــــــــتند إليها النتائج الواردة يف مقال علمي ما متاحة يف  وتشـــــــــــــرتط -24
"، النيوكليوتيداتمستودع مفتوح الوصول قبل تقدمي املخطوطة. وابلتايل، تعمل "قاعدة بيا�ت التعاون الدويل بشأن تسلسل 

 21كسجل موّحد جلميع "معلومات التسلسل الرقمية" املتاحة للعامة.اليت تتّبع سياسة الوصول املفتوح إىل البيا�ت،  

ومع ذلك، ال يعين التّوفر العام ملعلومات التسلسل الرقمية أّن هذه املعلومات متاحة للجميع بنفس الطريقة. ومثّة  -25
ي عليها "معلومات حاجة إىل قدرات تقنية ومؤسسية وبشرية كبرية للتمكن من الوصول إىل إمكا�ت االبتكار اليت تنطو 

التســـــــــــــــلســـــــــــــــل الرقمية" واســـــــــــــــتخدامها ابلكامل. وتفتقر العديد من البلدان النامية، بدرجات متفاوتة ورهًنا حبالة تطورها 
التكنولوجي، إىل إمكانية الوصـــــول إىل اهلياكل األســـــاســـــية التقنية واملالية وإىل املوارد البشـــــرية الالزمة لالســـــتفادة اســـــتفادة 

وتشــــمل الظروف اليت قد تؤثر على إمكانية الوصــــول إىل "معلومات "معلومات التســــلســــل الرقمية". كاملة من إمكا�ت 
يف جمال املعلوماتية األحيائية وحمدودية اخلربة احلاسوبية، وفرص  التسلسل الرقمية" واستخدامها نقص األخصائيني املدربني

ا عوامل أخرى  مثل االفتقار إىل اهلياكل األســـاســـية احلاســـوبية، وشـــبكات التعليم والتدريب، والتعاون العلمي، ولكن أيضـــً
الكهرابء املوثوق هبا واإلنرتنت العالية السرعة. ومن أجل تسهيل استخدام "معلومات التسلسل الرقمية" ألغراض البحث 

ن يف جمال البحوث، والتطوير يف البلدان النامية، مثّة حاجة إىل بناء القدرات أو تطويرها لدعم نقل التكنولوجيا، والتعاو 
 والشراكات، ولتعزيز البنية التحتية العلمية وإاتحة األموال الالزمة.

ا ابلتحــد�ت اليت تطرحهــا القــدرات  -26 وترتبط التحــد�ت املتعلقــة أبدوات التخزين والتوزيع والتحليــل ارتبــاطــًا وثيقــً
ية" واســتخدامها. ويف ضــوء النمّو اهلائل الذي الفنية واملؤســســية والبشــرية املطلوبة للوصــول إىل "معلومات التســلســل الرقم

تشهده البيا�ت الوراثية، قد تتطّور البنية التحتية لتخزين "معلومات التسلسل الرقمية" وتوزيعها يف املستقبل. وعلى الرغم 
ا دائمًــ  ا وميكن النظر يف من أّن األموال العــامــة تُغّطي حــاليــًا تكلفــة هــذه البنيــة التحتيــة، فقــد ال يكون هــذا التمويــل متــاحــً

مناذج متويل بديلة وكافية. وقد حتّد مثل هذه النماذج من إمكانية الوصـــول إىل "معلومات التســـلســـل الرقمية". بيد أّ�ا قد 
ا متويًال مســتداًما للهياكل األســاســية لعلوم احلياة دون تقييد إمكانية الوصــول إىل "معلومات التســلســل الرقمية"،  توفر أيضــً

ا توفري إطار لرتتيبات تقاســــم املنافع، على ســــبيل املثال من خالل وضــــع رســــوم مع مراعاة ا عتبارات اإلنصــــاف، بل وأيضــــً
 االشرتاك وإيداع البيا�ت والوصول إليها أو وضع رسوم العضوية.

 

 تداعيات "معلومات التسلسل الرقمية" -خامًسا 
 على احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

تكتســيها معلومات التســلســل الرقمية العلمية واالقتصــادية، ليس من املســتغرب أن يتّم التســاؤل نظرًا لألمهية اليت  -27
عّما إذا كانت تدابري الوصـــــــول احلالية إىل املوارد الوراثية وتقاســـــــم منافعها تتناول "معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية" بشـــــــكل 

 ة لـمعلومات التسلسل الرقمية.كاٍف، أو يف حالة عدم حتقق ذلك ما إذا كان ينبغي وضع قواعد جديد

                                                      
21  Mizrachi, I. & Cochrane, G. on behalf of the International Nucleotide Sequence Database Collaboration. -Arita, M., Karsch
–121D): 1(D49, Research Acids Nucleic The international nucleotide sequence database collaboration,. 2021

967nar/gkaa/1093.10https://doi.org/ .124D. 

https://doi.org/10.1093/nar/gkaa967


CGRFA-18/21/5 14 

 

وميكن أن تســمح معظم تدابري احلصــول على املوارد وتقاســم منافعها مبعاجلة "معلومات التســلســل الرقمية" كجزء  -28
من التوافق على الشـــــــروط املتفق عليها بشـــــــكل متبادل اليت يتم التفاوض عليها عند إاتحة املوارد الوراثية ألغراض البحث 

ل قائم بشأن ما إذا كانت "معلومات التسلسل الرقمية" املستخرجة من مورد وراثي ما مؤهلة يف حّد والتطوير. وهناك جد
ذاهتا ألن ُتطلق عليها تسمية "مورد وراثي"، ويطرح األمر يف النهاية مسألة قانونية. ويف الوقت احلايل، ختتلف الطريقة اليت 

ا اســـــــم منافعها "معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية" من بلد إىل آخر. ووفقً تعاجل هبا التدابري الوطنية للحصـــــــول على املوارد وتق
 ةتتطلب موافقة مســــــتنرية مســــــبق لدراســــــة حديثة، يبدو أّن تدابري احلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها يف بعض البلدان

ذه البلدان أّن بشــــــأن الشــــــروط املتفق عليها بشــــــكل متبادل قبل الوصــــــول إىل "معلومات التســــــلســــــل الرقمية". إذ تعترب ه
الوصـــول إىل "معلومات التســـلســـل الرقمية" وتقاســـم منافعها هو مبثابة الوصـــول إىل املوارد الوراثية وتقاســـم منافعها. وهناك 

تُقيد الوصـــول إىل "معلومات التســـلســـل الرقمية" ولكنها تشـــرط تقاســـم املنافع املســـتمدة من اســـتخدامها.  بلدان أخرى ال
بلدان اليت ال تُقّيد اســـتخدام "معلومات التســـلســـل الرقمية" ابملوافقة املســـتنرية املســـبقة أو بتقاســـم ومثّة جمموعة أخرى من ال

ا خمتلفة ملعاجلة "معلومات التســـــــــــــــلســـــــــــــــل الرقمية" يف إطار التدابري الوطنية وابلتايل، تتخذ البلدان حالًيا ُ�جً  22منافعها.
�اية املطاف على تنفيذ هذه التدابري وآاثرها على اســـتخدام املوارد للحصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها، ما قد يُؤثر يف 

 الوراثية وتبادهلا، مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

وبني هذين النهجني املتناقضــــــــني املتمثلني يف التعامل مع "معلومات التســــــــلســــــــل الرقمية" على أّ�ا "مورد جيين"  -29
ملوارد وتقاســــــم منافعها، من �حية، وعدم إدراج "معلومات التســــــلســــــل الرقمية" يف تدابري ألغراض تدابري احلصــــــول على ا

احلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها، من �حية أخرى، جتري حالًيا مناقشــــــة خيارات متعددة للوصــــــول إىل "معلومات 
 :التسلسل الرقمية" واستخدامها. وتشمل هذه اخليارات، على سبيل املثال ال احلصر

اتفاق بشأن تقاسم املنافع املستمدة من معلومات التسلسل الرقمية على أساس الشروط املعيارية املتفق  )1(
 عليها بشكل متبادل وطنًيا أو دولًيا؛

 أو نظام الدفع مقابل االستخدام أو نظام قائم على رسوم العضوية الستخدام معلومات التسلسل الرقمية؛ )2(

رســـوم رمزية يدفعها مســـتخدمو معلومات التســـلســـل الرقمية و/ أو مشـــرتو أو ضـــريبة متناهية الصـــغر، أو  )3(
 ذات الصلة ابلبحوث الوراثية؛ تاملعدا

 أو تقاسم طوعي للمنافع كشرط الستخدام معلومات التسلسل الرقمية. )4(

تعتمد وميكن تقاســــم املنافع إّما بشــــكل ثنائي وإّما جتميعها وتوزيعها من خالل آلية متعددة األطراف؛ وميكن أن  -30
أو ال على (مدى) استخدام "معلومات التسلسل الرقمية" أو األصل اجلغرايف للتسلسل الوراثي األصلي. وميكن أن يكون 

 23تقاسم املنافع إلزامًيا أو طوعًيا و/ أو مادً� و/أو غري مادي.

                                                      
22  finding Study on How Domestic -.Fact2020Welch, F. & Thambisetty, S. -Bagley, M., Karger, E., Ruiz Muller, M. , Perron

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. 

. CBD5/1/2020CBD/DSI/AHTEG/.  :52/(متاح أيًضا على الرابطd34a1a81c50af47b60c0b1b/017d/428https://www.cbd.int/doc/c/ 
en.pdf-05-01-2020-ahteg-dsi.( 

3Webinar-webinar/Dsi-https://www.cbd.int/abs/DSI-رابط التــايل: ميكن احلصــــــــــــــول على نظرة عــامــة على هــذه اخليــارات وغريهــا عرب ال  23
Policy-options.pdf 

https://www.cbd.int/doc/c/428d/017b/1b0c60b47af50c81a1a34d52/dsi-ahteg-2020-01-05-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/428d/017b/1b0c60b47af50c81a1a34d52/dsi-ahteg-2020-01-05-en.pdf
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وتقاســـــــــــم منافعها " ةورهًنا ابخليار املعتمد، قد ترتتب على تدابري احلصـــــــــــول على "معلومات التســـــــــــلســـــــــــل الرقمي -31
تداعيات خمتلفة، ال ســـــيما يف ما خيّص تكاليف املعامالت، واحلاجة إىل تتّبع بلد منشـــــأ املورد الوراثي األصـــــلي، وســـــهولة 
اســـــتخدام النظام، ويف �اية املطاف، توصـــــيف املوارد الوراثية وصـــــو�ا واســـــتخدامها بشـــــكل مســـــتدام، مبا يف ذلك املوارد 

ة. وعلى الرغم من أّن اخليارات اخلاصـــة مبعاجلة "معلومات التســـلســـل الرقمية" وتداعياهتا تشـــبه إىل الوراثية لألغذية والزراع
حّد ما املناقشـــــات الســـــابقة بشـــــأن تدابري احلصـــــول على املوارد الوراثية وتقاســـــم منافعها، فإّن تنظيم تدابري احلصـــــول على 

فًيا يتمثل يف جتنب بريوقراطية ذات مســــــــــتويني متعلقة معلومات التســــــــــلســــــــــل الرقمية وتقاســــــــــم منافعها يواجه حتدً� إضــــــــــا
واليت ميكن أن تتطور إذا متت معاجلة تدابري احلصــــــــــول على "معلومات  24مبعلومات التســــــــــلســــــــــل الرقمية/ وابملوارد الوراثية

 بري القائمة.التسلسل الرقمية" وتقاسم منافعها من خالل تدابري قانونية أو إدارية أو سياساتية إضافية، بدًال من التدا

 

 التطورات يف منتد�ت أخرى -اسادسً 
مع "معلومات التســـــلســـــل الرقمية" كما أشـــــارت إليه اهليئة يف دورهتا األخرية، من املهم تنســـــيق أي عمل بشـــــأن  -32

 25نتد�ت.سائر املالعمليات اجلارية يف 

يف اجتماعه الرابع عشـــــــــــر يف التداعيات احملتملة الســـــــــــتخدام  مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجيونظر  -33
. عالوًة 14/20"معلومات التسلسل الرقمية" على املوارد الوراثية ابلنسبة إىل األهداف الثالثة لالتفاقية، واعتمد القرار رقم 

يف التداعيات احملتملة  يف اجتماعه الثالث �بروتوكول �غو على ذلك، نظر مؤمتر األطراف بوصـــــــــــــــفه اجتماع األطراف يف 
مؤمتر األطراف، من بني مســــائل  شــــار، أ14/20. ويف القرار رقم 3/12ابلنســــبة إىل هدف بروتوكول �غو�، واعتمد القرار 

تقاســـــــم املنافع الناشـــــــئة من اســـــــتخدام "معلومات التســـــــلســـــــل باألطراف يف ما يتعلق  يف اآلراء بني إىل وجود تباينأخرى، 
يف ســــــبيل تبديد هذه األختالفات من خالل عملية مســــــتندة إىل العلم والســــــياســــــات. التزمت األطراف ابلعمل و الرقمية"، 

ا إىل التباين يف "معلومات التسلسل الرقمية" للبحوث العلمية، التجارية وغري التجارية منها، إمنا أيضً وأشار القرار إىل أمهية 
 مية"، واستخدامها واالستفادة من استخدامها.القدرات يف الوصول إىل "معلومات التسلسل الرق

ودعوة فريق اخلرباء  26لية التكليف إبجراء عدد من الدراســـــــــــــات من جانب األمني التنفيذي،موتضـــــــــــــّمنت الع -34
 27).12-9نظر أعاله، الفقرات اُ ( إىل اجتماع التقين املخصـــص املعين مبعلومات التســـلســـل الرقمية بشـــأن املوارد الوراثية

املعنية ابإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام ب الرئيسني املشاركني جملموعة العمل املفتوحة العضوية وبناًء على طل
ا سلسلة من الندوات اإللكرتونية حول "معلومات التسلسل التابع التفاقية التنوع البيولوجي، نّظمت األمانة أيضً  2020

 أن تقّدميف النتائج اليت خلص إليها فريق اخلرباء التقين املخصـــــــــــــــص، و  ومن املفرتض أن تنظر جمموعة العمل28الرقمية".
التوصــــــــــيات إىل مؤمتر األطراف بشــــــــــأن كيفية معاجلة "معلومات التســــــــــلســــــــــل الرقمية" يف ســــــــــياق اإلطار العاملي للتنوع 

ل �غو� خالل رفع نتائجه إىل مؤمتر األطراف بوصـــــــــــــــفه اجتماع األطراف يف بروتوكو ت، و 2020البيولوجي ملا بعد عام 

                                                      
  .2020Scholz, A.H., Hillebrand, U., Freitag, J., Cancio, I. et al.املرجع نفسه،  24
 Report/19/17-CGRFAيف الوثيقة  24الفقرة  25
 /5/1/2020CBD/DSI/AHTEG؛ /4/1/2020CBD/DSI/AHTEG؛ /3/1/2020CBD/DSI/AHTEGالواثئق  26
 /7/1/2020CBD/DSI/AHTEGالوثيقة  27
28 2020-series-webinar-https://www.cbd.int/article/dsi 
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 منوســوف يُعقد اجلزء األول من االجتماع الثالث جملموعة العمل املفتوحة العضــوية بشــكل افرتاضــي  29اجتماعه الرابع.
 202130.سبتمرب/أيلول  3أغسطس/آب إىل  23

، "معلومــات 2019، يف اجتمــاعــه الثــامن املنعقــد يف نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثــاين للمعاهدةوأدرج اجلهــاز الرائســـــــــــــــي  -35
ا ابلعمل اجلاري حول وإن اجلهاز الرائســـــــــــي: (أ) أحاط علمً  31التســـــــــــلســـــــــــل الرقمية" يف بر�مج عمله املتعدد الســـــــــــنوات.

املناقشـــات متابعة مواصـــلة  نيطلب إىل األمو "معلومات التســـلســـل الرقمية" يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي واهليئة؛ (ب) 
أمانة كل من اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف ســــائر املنتد�ت ومواصــــلة تنســــيق العمل مع 

طلب إىل األمني إطالع اجلهاز و صــلة مبا يكفل االتســاق وجيّنب االزدواجية يف اجلهود؛ (ج) الخبصــوص أي أنشــطة ذات 
 الرائسي يف دورته التاسعة على حالة املناقشات والنتائج.

العملية القائمة على أســس ) يف حالة 2022مارس/آذار  15-9ســي يف دورته التاســعة (وســوف ينظر اجلهاز الرائ -36
علمية بشـــــــأن "معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية" اجلارية يف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومناقشـــــــات اهليئة خبصـــــــوص "معلومات 

ا يف دورته وف ينظر اجلهاز الرائســـــــــي جمددً التســـــــــلســـــــــل الرقمية" يف ما يتعلق ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وســـــــــ
"معلومات التســلســل الرقمية" على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ابلنســبة العاشــرة يف التداعيات احملتملة الســتخدام 

يتم النظر بر�مج العمل املتعدد الســـــنوات، ســـــوف ضـــــمن إىل أهداف املعاهدة الدولية. وإضـــــافًة إىل االســـــتعراض املتجدد 
 من املعاهدة. 17النظام العاملي لإلعالم، ومبوجب املادة ا يف "معلومات التسلسل الرقمية" يف سياق أيضً 

بشأن صك دويل "معلومات التسلسل الرقمية" يف سياق مناقشات املؤمتر احلكومي الدويل يف  أيًضاوجيري النظر  -37
بشـــــــــــأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج  البحاراتفاقية األمم املتحدة لقانون ملزم قانوً� يف إطار 

نطاق الوالية الوطنية. واجلزء الثاين من مشــــــروع نص االتفاق املنّقح، والذي أعّده الرئيس لينظر فيه املؤمتر يف دورته الرابعة، 
خدم مشــــروع النص املنّقح توكما ذُكر أعاله، يســــيتناول املوارد الوراثية البحرية، مبا يف ذلك األســــئلة بشــــأن تقاســــم املنافع. 

وقد  .32.احملاكاة ابحلاســوب" و"معلومات التســلســل الرقمية" و"بيا�ت التســلســل الوراثي" لكن دون تعريفها"مصــطلحات 
 .2022ّمت أتجيل الدورة الرابعة للمؤمتر احلكومي الدويل إىل عام 

، ابلتعاون مع شــــــــــركاء منظمة الصـــــــحة العاملية)، وضــــــــــعت 13( 72ا على قرار مجعية الصــــــــــحة العاملية رقم وردًّ  -38
ا جلميع أصحاب املصلحة عن املمارسات والرتتيبات احلالية لتقاسم الكائنات املمرضـة حة خمتلفني، مسحً لوأصحاب مص

، البشــــــــرية، وتنفيذ تدابري احلصــــــــول على املوارد وتقاســــــــم منافعها، فضــــــــًال عن اآلراء حول التداعيات على الصــــــــحة العامة
 ابلتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وابلتشاور مع منظمات دولية خمتلفة.

) من بني أمور أخرى، إىل "أن تقاســم الكائنات 13( 72ويشــري التقرير عن تنفيذ قرار مجعية الصــحة العاملية رقم  -39
الصلة، يّتسم أبمهية كربى يف السماح ذات  �ت الضخمةاوالبياملمرضة يف الوقت املناسب، والبيا�ت عن تسلسلها اجليين 

ابلتحديد املبكر، والتقييم الســــــليم للمخاطر، ومباشــــــرة التدخالت القائمة على األدّلة وما يليها من وضــــــع ونشــــــر للتدابري 
ااملضـــــــادة مثل التشـــــــخيص، واللقاحات والعالجات". ويفيد  [على مســـــــح ملنظمة  اتقريبً  أن "مجيع اإلجاابت األوىل أيضـــــــً

رورة متييز بيا�ت التســـلســـل الوراثي عن تقاســـم العّينات املادية، مع اإلشـــارة إىل أن الفوائد ضـــلعاملية] أشـــارت إىل الصـــحة ا
                                                      

 /12/3CBD/NP/MOP/DECمن الوثيقة  3و 2؛ الفقراتن /20/14CBD/COP/DECمن الوثيقة  12الفقرة  29
30 03-2020https://www.cbd.int/meetings/WG 
 13/2019القرار  31
32 A/CONF.232/2020/3  
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ونظرت منظمة  33ا يف العامل من دون كلفة".على الصــحة العامة مرتبطة ابلقدرة على تقاســم التســلســالت بشــكل آين تقريبً 
 .2021) يف مايو/أ�ر 13( 72الصحة العاملية يف التقرير عن تنفيذ قرار مجعية الصحة العاملية رقم 

يف "معلومات التســــــــلســــــــل الرقمية" يف ســــــــياق حقوق امللكية الفكرية. ونوقش اســــــــتخدام  أيضـــــــًـاويتم البحث  -40
خرتاع للموارد الوراثية واملعرفة التقليدية يف ياق متطلبات الكشـــــــف عن براءات االســـــــ"معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية" يف 

اللجنة احلكومية الدولية بشـــــــــــأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور العاملي، التابعة 
 يف ما خيّص نظم البحـث يف قاعدة البيـا�ت عن أيضـــــــــــــــًـا. وّمتت اإلشــــــــــــــــارة إليهـا للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

دراســـــة براءة االخرتاع، اليت يتّم تناوهلا يف مشـــــروع "الوثيقة املوّحدة املتصـــــلة املعلومات املتصـــــلة ابملوارد الوراثية يف ســـــياق 
 34ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية".

 

 خيارات العمل املستقبلي -ا سابعً 
والبشـــرية الضـــرورية الســـتخدام "معلومات مثة حاجة واضـــحة لدعم البلدان يف بناء القدرات الفنية، واملؤســـســـاتية  -41

 35وث والتنمية.التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للبح

نتد�ت أن تواصــل ســائر امليبدو من املناســب يف ضــوء املناقشــات اجلارية حول "معلومات التســلســل الرقمية" يف و  -42
ذات الصـــــلة يف هذه املنتد�ت، للتفكري يف التداعيات املرتتبة على هذه اهليئة وجمموعات العمل التابعة هلا رصـــــد التطورات 

التطورات يف ما يتعلق ابحلصـــــــول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســـــــتخدامها وتقاســـــــم منافعها، وأن حتدد إذا أمكن 
  36ستخدم يف قطاع األغذية الزراعية.اجلوانب الرئيسية اليت جيب مراعاهتا عند معاجلة "معلومات التسلسل الرقمية" كما تُ 

وال يزال هناك افتقار إىل الوعي ابلدور الكبري واملتزايد األمهية الذي ميكن أن تؤديه "معلومات التســلســل الرقمية"  -43
يف جمال البحث والتطوير وتقاســــــــم املنافع، يف قطاع األغذية والزراعة. وال تزال اآلاثر الســــــــياســــــــاتية املرتتبة على "معلومات 
التســــــــلســــــــل الرقمية" وتداعياهتا على اســــــــتخدام وتبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وعلى نطاق أوســــــــع، على قطاعي 
األغذية والزراعة، غري مســــــــــــتكشــــــــــــفة إىل حّد كبري، ومل تنظر فيها اهليئة بتعّمق. ولذلك قد ترغب اهليئة الطلب إىل األمني 

الرقمية" واحلصـــول عليها واســـتخدامها، وحتليل آاثر التدابري القائمة يف جمال اســـتكشـــاف طريقة توّلد "معلومات التســـلســـل 
 37احلصول على "معلومات التسلسل الرقمية" على البحث والتطوير يف قطاع األغذية الزراعية.

                                                      
33 EB148/21  
 /4/35WIPO/GRTKF/ICالوثيقة  34
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وقد ترغب اهليئة التوصــــــــية بعقد ورشــــــــة عمل بني الدورات، ابلتعاون مع الصــــــــكوك واملنظمات ذات الصــــــــلة،  -44
أصــحاب املصــلحة املعنيني بدور "معلومات التســلســل الرقمية" يف جمايل البحث والتطوير املتعلقني ابملوارد الوراثية لتوعية 

 38لألغذية والزراعة.

 

 التوجيهات املطلوبة –ا اثمنً 
 قد ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي: -45

ذات الصــــــــلة بصــــــــون املوارد  "ملعلومات التســــــــلســــــــل الرقمية"ا ابلتطبيقات احلالية واحملتملة اإلحاطة علمً  )1(
 من الوثيقة؛ 2الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، كما هو مشار إليه يف اجلدول 

والتشـــــــــديد على فرص االبتكار اليت توّفرها "معلومات التســـــــــلســـــــــل الرقمية" للبحث والتطوير املتصـــــــــلني  )2(
ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فضـــــًال عن التحد�ت اليت تواجهها بلدان عدة يف جمال تنمية القدرات 

 ية" للبحث والتطوير. الفنية واملؤسساتية والبشرية الضرورية الستخدام "معلومات التسلسل الرقم
 :أيًضاوقد ترغب اهليئة  -46

من منظمة األغذية والزراعة دعم البلدان يف جمال تنمية القدرات الفنية واملؤسساتية والبشرية الضرورية الطلب  )1(
 الستخدام "معلومات التسلسل الرقمية" للبحث والتطوير املتصلني ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛

 إعداد وثيقة تعكس املمارســـــــــــــــات الشـــــــــــــــائعة واخلربات حول كيفية توّلد "معلومات الطلب من األمني )2(
التســـلســـل الرقمية"، واحلصـــول عليها واســـتخدامها يف البحث والتطوير املتصـــلني ابملوارد الوراثية لألغذية 

منافعها صـــول إىل املوارد وتقاســـم وفريق اخلرباء املعين ابحلوالزراعة، ليســـتعرضـــها كّل من جمموعات العمل 
 يف دوراهتما املقبلة؛

معلومات من األمني حتليل اآلاثر املالحظة للتدابري الوطنية القائمة أو النُـُهج يف جمال احلصول على  الطلب )3(
التســــــــــلســــــــــل الرقمية" وتقاســــــــــم منافعها على البحث والتطوير املتصــــــــــلني ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

 واهليئة؛ وفريق اخلرباء املعين ابحلصول إىل املوارد وتقاسم منافعهاليستعرضها كّل من جمموعات العمل 
صكوك واملنظمات ذات الصلة، لتوعية عقد ورشة عمل بني الدورات، ابلتعاون مع الالطلب من األمني  )4(

أصحاب املصلحة املعنيني بدور "معلومات التسلسل الرقمية" يف جمايل البحث والتطوير املتعلقني ابملوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة، والتطّرق إىل أتثري تطّور "معلومات التســـــــــــــلســـــــــــــل الرقمية" على املوارد الوراثية، 

يت قد ترتكها التكنولوجيات ذات الصـــــــــــــــلة على البحث والتطوير املتعلقني وعرض التداعيات احملتملة ال
ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والبحث يف التحد�ت أمام احلصول على "معلومات التسلسل الرقمية" 

 واستخدامها على حنٍو كامل؛
رقمية" يف ســــــــائر "مبعلومات التســــــــلســــــــل الالطلب من األمني مواصــــــــلة رصــــــــد التطّورات ذات الصــــــــلة و  )5(

املنتد�ت، والبحث يف تداعيات هذه التطّورات على احلصـــــــــــــــول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

                                                      
 48؛ الفقرة CGRFA-1.10/21/18يف الوثيقــة  34؛ الفقرة CGRFA-1.9/21/18يف الوثيقــة 29؛ الفقرة CGRFA-2.8/21/18يف الوثيقــة  34الفقرة  38
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الناشــئة عنها، هبدف حتديد على النحو املالئم، اجلوانب الرئيســية اليت جيب  نافعاملواســتخدامها وتقاســم 
 توليد بيئة متكينية للموارد الوراثية لألغذية مراعاهتا يف التطّرق إىل "معلومات التســــــــــــــلســــــــــــــل الرقمية" ويف

والزراعة وتيســــري احلصــــول عليها، فضــــًال عن بناء القدرات لتوليد البيا�ت اخلاصــــة بصــــون املوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة، وتنميتها واستخدامها على حنو مستدام، واستخدام هذه البيا�ت واحلصول عليها. 

 


	أولًا - المقدمة
	ثانيًا – نحو وضع تعريف لمعلومات التسلسل الرقمية
	قواعد البيانات البيولوجية التي تغطيها أبحاث الحمض النووي

	رابعًا - القدرة على الوصول إلى "معلومات التسلسل الرقمية" واستخدامها
	سادسًا- التطورات في منتديات أخرى
	سابعًا - خيارات العمل المستقبلي
	ثامنًا – التوجيهات المطلوبة

