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 مقدمة - أوًل 
ابلتطبيقات الفعلية  علًماأحاطت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورهتا العادية الثامنة عشررررررررررررر ،  -1

دت على فرص لصررررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسررررتملدامها املسررررتدا . و ررررد   ةواحملتملة ملعلومات التسررررلسررررل الرقمي
وكررذلرر  الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة للبحررو والتطوير املتعلقررة ابملوارد  ةسرررررررررررررررل الرقميرراالبتكررار الت توفرهررا معلومررات التسررررررررررررررل

 التحدايت الت تواجهها العديد من البلدان يف تطوير القدرات التقنية واملؤسرررررسرررررية والبشررررررية الاللمة السرررررتملدا   معلومات
 1التسلسل الرقمية  للبحو والتطوير.

، يف دورهتا األخري ، عد  طلبات. وطلبت اهليئة إىل يئة، صررررراغت اهلالرقميةظر يف معلومات التسرررررلسرررررل ولدى الن -2
 ا يلي:القيا  مبأمني اهليئة 

  إعداد وثيقة تبني  املمارسرررررررات والترارس الرئيسرررررررية حول كيفية توليد  معلومات التسرررررررلسرررررررل الرقمية  و زينها
الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذل  واحلصررررررررررول عليها واسررررررررررتملدامها يف البحو والتطوير املتصررررررررررلني ابملوارد 

  2املعلومات ذات الصلة بشأن محاية امللكية الفكرية؛
  تقدمي قائمة أبمثلة التطبيقات الفعلية واحملتملة لرررررررررررررررررمعلومات التسرررلسرررل الرقمية املتصرررلة بصرررون املوارد الوراثية و

 3ي.لألغذية والزراعة واستملدامها املستدا  إىل اتفاقية التنوع البيولوج
  عقد حلقة عمل بني الدورات، ابلتعاون مع الصرررركومل واملنظمات املعنية، لتوعية أصررررحاس املصررررلحة املعنيني و

بدور  معلومات التسررررلسررررل الرقمية  يف صررررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسررررتملدامها املسررررتدا  وتقاسررررم 
التسررررررررررررلسررررررررررررل الرقمية  على املوارد الوراثية، وعر  املنافع النا ررررررررررررئة عنها، والتطر ّ إىل عثري تطو ر  معلومات 

التداعيات احملتملة الت قد ترتكها التكنولوجيات ذات الصررررررلة على مسررررررتوى البحو والتطوير املتعلقني ابملوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة، والبحو يف الصررررررررعوابت املتصررررررررلة ابحلصررررررررول على  معلومات التسررررررررلسررررررررل الرقمية  

 4وجه. واستملدامها على أكمل
  أخرى من أجل: منتدايتمواصلة رصد التطورات ذات الصلة بر  معلومات التسلسل الرقمية  يف و 

o  البحو يف تداعيات هذه التطو رات على احلصرررررررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، واسرررررررررتملدامها
الرئيسرررية الت م  مراعاهتا وتقاسرررم املنافع النا رررئة عنها، للعمل على النحو املالئم على جلديد ا وان  

لدى التطر ّ إىل  معلومات التسرررررررررلسرررررررررل الرقمية  وإرسررررررررراث بيئة ذكينية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
وتيسرررري احلصرررول عليها، ف رررالً عن بناث القدرات لتوليد البيابت ا اصرررة بصرررون املوارد الوراثية لألغذية 

 5مستدا ، واستملدا  هذه البيابت وتقامسها واحلصول عليها؛والزراعة وتنميتها واستملدامها على حنو 
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o  جلليل ا يارات، ومن ضرررررررمنها املليات املتعدد  األطرال للحصرررررررول على املوارد وتقاسررررررم  املسرررررررا ة يفو
منافعها، والت جرى حبثها يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي ورفع تقرير عن تداعيات ذل  على املوارد 

ة والزراعة، مبا يشررررمل الفرص والتحدايت والث رات احملتملة ململتلي ا يارات ابلنسرررربة إىل الوراثية لألغذي
العمل يف املسرررررتقبل لكي تنظر فيها تموعات العمل وفّر ا ملاث املعو ابحلصرررررول على املوارد وتقاسرررررم 

 6.منافعها واهليئة يف دوراهتا املقبلة
التسررررلسررررل الرقمي و زينها واحلصررررول عليها واسررررتملدامها للبحو تقد  هذه الوثيقة معلومات عن توليد معلومات و  -3

العاملية ملا بني الدورات  ا عن حلقة العمليتعلق ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة )القسرررررررررررررم الثاي(. وتقد  تقريرً  يف ماوالتطوير 
)القسرررررررم  2022تشررررررررين الثاي معلومات التسرررررررلسرررررررل الرقمي واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة الت عقدت يف نوفممل   بشرررررررأن

تنظيم احلصررررررول على املتاحة ليارات ا أخرى )القسررررررم الرابع( وتناق   منتدايتالثالو(، وتلملص التطورات ذات الصررررررلة يف 
ا )القسررم ا ام.(. ووقت كتابة هذا تسررلسررل الرقمي الت مرا مناقشررتها حاليً معلومات ال ابلنسرربة إىلاملوارد وتقاسررم منافعها 

( قد 2022ديسممل كانون األول  19-7يكن االجتماع ا ام. عشر ملؤذر األطرال يف اتفاقية التنوع البيولوجي ) التقرير، مل
 زيد من املعلومات يف الدراسةاملابلنتائج ذات الصلة هلذا االجتماع أثناث الدور . ويرد علًما مجاعة العمل حاط انعقد بعد. وست

 7.لألغذية والزراعة واستملدامها املستدا : الفرص والتحدايت املوارد الوراثية الرقمي يف صونبدور معلومات التسلسل املتعلقة 

 دور معلومات التسلسل الرقمي لألغذية والزراعة - ااثنيً 
ميكن أن يشمل نطاّ معلومات التسلسل الرقمي و ا ملعلومات التسلسل الرقمي. يوجد تعريي متفق عليه عامليً ال  -4

، وتسرررررررلسرررررررل الملوتني إىل املسرررررررتقلبات وا زيئات الكبري  م  الر ييب النووااحلو تسرررررررلسرررررررل احلم   النووا أا  ررررررريث من 
واملعارل التقليدية. ومل تؤد احملاوالت اململتلفة للتوصررررررررل إىل توافق يف املراث  ذات الصررررررررلةيشررررررررمل املعلومات األخرى، وقد 

 ،لذل و اتفاّ. أا أو املصرررررررطلحات الت ينب ي اسرررررررتملدامها ح  املن إىل  أن تعريي معلومات التسرررررررلسرررررررل الرقميبشررررررر
يف املراث بشررررأن  ال يوجد توافق مؤقت معلومات التسررررلسررررل الرقمي  يف هذه الوثيقة كمصررررطل  بديليسررررتملد  مصررررطل   

 استبداله أو تعريفه الدقيق ح  املن.
ُملص ص املعو مبعلومات التسلسل الرقمي للهيئة، نظر   األخري دور  وحسبما ُأ ري إليه يف ال -5

فريق ا ملاث التقنيني امل
النطاّ احملتمل ملعلومات  ، الذا أنشرأه االجتماع الرابع عشرر ملؤذر األطرال يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يفللموارد ا ينية

األسررراسررري.  الوراثياملعا ة البيولوجية والقرس من املورد  مسرررتوىا إىل التسرررلسرررل الرقمي ا زأ إىل ثالا تموعات، اسرررتنادً 
، ابإلضررررررررررررررافة إىل احلم  النووا 2وت ررررررررررررررمنت ا موعة النووا. الر ييب احلم  النووا واحلم   1ت ررررررررررررررمنت ا موعة و 

، ابإلضررررررررررررررافة إىل كل ما هو مدر  يف 3، الملوتينات والتعديالت ابلتملل ق املتوايل ومشلت ا موعة النوواالر ييب واحلم  
تُعتمل املعلومات ذات الصرررررلة، أا ملالل املعلومات الوراثية  ، املسرررررتقلبات وا زيئات الكبري  األخرى. ومل2و 1ا موعتني 

ملرتبطة ابملوارد الوراثية، والبيابت السررررررررررررررلوكية واملعلومات املتعلقة ابلعالقات والكيميائية األحيائية، مثل املعارل التقليدية ا
 8رقمي.التسلسل الاإليكولوجية من معلومات 
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أا تعريي ملعلومات التسررررررررلسررررررررل الرقمة على خطر عد  اسررررررررتيعاس التطورات التكنولوجية املسررررررررتقبلية. ينطوا و  -6
معلومات التسرررررررلسرررررررل الرقمي، أو أا مصرررررررطل  يتم تشرررررررمل أن Thaler (2018 )و Corayو Heinemannلذل  يقرتح و 

ا،  نوع املعلومات املوجود  يف، أو الت ميكن إضافتها إىل، قواعد البيابت من النوع املستملد  يف هناية املطافاالتفاّ عليه 
( هي تلة NAR) أحباا األمحا  النوويةو  Research Acids Nucleic. 9ا والت مت مجعها بواسطة ا لة العلمية حاليً 

 ،، بدأت تلة أحباا األمحا  النووية1991. ويف عا  1974عا  منذ  نشررررتعلمية مفتوحة الوصرررول يسرررتعرضرررها األقران و 
  .قواعد البيابت البيولوجيةن عامة ع حملةيف نشر  ،أول من كل عا  كعدد

قواعد الوصررول إىل معلومات ب يف هناية املطال مرهوبً  ى تعريي ملعلومات التسررلسررل الرقميوسرريكون االتفاّ عل -7
سيعتمد تصميم هذه القواعد على ما يعتمل يف النهاية و التسلسل الرقمي وتقاسم املنافع املستمد  منها، والعك. صحي ، 

 مةسرررررتملدملا ،معلومات التسرررررلسرررررل الرقمي. وقد تتعلق معلومات التسرررررلسرررررل الرقمي بشرررررأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
البحو والتطوير لكن من هذه املوارد. و  سرررررتمد امل لزراعة، مبعلومات التسرررررلسرررررل الرقميسرررررياّ املوارد الوراثية لألغذية وا يف
بشرررررررررررأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد  معلومات التسرررررررررررلسرررررررررررل الرقميكذل  تايل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة و  يف

 موارد وراثية لألغذية والزراعة.ليسرررت ى معلومات التسرررلسرررل الرقمي املسرررتمد  من كائنات يشرررتمالن على مواد وراثية وعل
ثية لألغذية والزراعة تشررتمل بشررأن املوارد الورا معلومات التسررلسررل الرقميبيد أن  السررؤال يظل مطروًحا بشررأن ما إذا كانت 

الزراعة )على سرربيل املثال، معلومات التسررلسررل موارد وراثية لألغذية و ليسررت معلومات التسررلسررل الرقمي من كائنات على 
موارد وراثية لألغذية والزراعة( إذا مت استملدامها يف تايل البحو ليست الرقمي بشأن مسات جديد  مستمد  من كائنات 
 والتطوير بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 معلومات التسلسل الرقمي لألغذية والزراعة أمهية
التطبيقات احلالية واحملتملة ملعلومات التسررررررررلسررررررررل الرقمي أن توليد معلومات التسررررررررلسررررررررل الرقمي و زينها  تبني   -8

ا والزراعة، يف حني أهنا أي رررً  أمر أسررراسررري لتوصررريي مجيع أنواع التنوع البيولوجي لألغذية اواسرررتملدامه اواحلصرررول عليه
ت الفعلية واحملتملة ملعلومات التسلسل الرقمي ذات الصلة أدوات مهمة لتحقيق الزراعة املستدامة. وتشري أمثلة التطبيقا

واسرررررررررررتملدامها املسرررررررررررتدا ، كما مت اسرررررررررررتعراضرررررررررررها من قبل تموعات العمل الفنية حبفظ املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
الصرررررررلة  ، بوضررررررروح إىل أ ية معلومات التسرررررررلسرررررررل الرقمي والتقنيات ذات2021احلكومية الدولية التابعة للهيئة يف عا  

أا  اختالفات  Thalerو Corayو Heinemannومل مد  10. ميع القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
ملحوظة فعلية أو حمتملة يف خصررررررررررررررائص التكنولوجيات كما يتم  تطبيقها يف اتلي القطاعات الفرعية للموارد الوراثية 

 لألغذية والزراعة. 

                                                      
 .68الدراسة األساسية رقم  9
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القررائمررة املوحررد  ابألمثلررة إىل اتفرراقيررة التنوع البيولوجي من أجررل إعطرراث  11على طلرر  اهليئررة، قررد  أمني اهليئررة وبنرراثً  -9
معلومات عن األ ية املسررتقبلية احملتملة ملعلومات التسررلسررل الرقمي من أجل توصرريي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصرروهنا 

 . تل  املواردابلنسبة إىل عياهتا احملتملة حنو عادل ومنصي، ف الً عن أ يتها وتدا واستملدامها املستدا  وتقاسم منافعها على
دور معلومات التسرررررررلسرررررررل الرقمي يف صرررررررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  يف الدراسرررررررة املعنونة  وكما هو مبني   -10

تعزيز األمن ال ذائي تي  إمكانية ي، فإن التقد  يف تسرررلسرررل احلم  النووا 12 واسرررتملدامها املسرررتدا : الفرص والتحدايت
وتظهر العديد من املنشررررورات  13واالسررررتملدا  املسررررتدا  للتنوع البيولوجي العاملي، ابا يعود ابلنفع على أفقر النامل يف العامل.

وتكنولوجيات عثري دراسررررررات معلومات التسررررررلسررررررل الرقمي على البحو والتطوير يف تال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 
ن البررراحثني من مجع البيرررابت حول النظم (، هي  تموعرررة من أدوات وتقنيرررات البحرررو ذك   Omics تفررراعرررل ا ينو   )

، وعلم الفردية وا تمعية )علم ا ينو تشررررررررمل تسررررررررلسررررررررل ا ينومات و  14ا أو  رررررررربه كامل ،البيولوجية على نطاّ كبري جدً 
يو )الرتانسررركربتو ، والرتانسررركربتو  الوصرررفي( ووفر  املسرررتقلبات )علو  األي ( امليتاجينومات( وتوصررريي وقيامل التعبري ا 

عزل (. وميكن لتكنولوجيات  تفاعل ا ينو   أن تphospho-proteomicsوحمتوى الملوتني )الملوتيوميات( والفسررررررررررررررفر  )
م النظا  اإليكولوجي ومراقبته، وصررررررحة النبااتت والكائنات احلية الدقيقة وفه تال اهلندسررررررة الوراثية، على سرررررربيل املثال يف

 اإلنسان واحليوان. 
، (CAVI) وكشفت عمليات البحو يف قاعد  بيابت األدبيات التابعة للمركز الدويل للزراعة والعلو  البيولوجية -11

 ني سررررل،يمال 10.9والت جلتوا على (، CAB Abstractsا الصرررات الصرررادر  عن مركز الزراعة والعلو  البيولوجية )
يف تعزيز إنتا  احملاصرريل،  ملعلومات التسررلسررل الرقمي عن العديد من األمثلة على املنشررورات الت توضرر  املسررا ة املهمة

كشررررفت عمليات البحو يف قاعد  البيابت عن ارتفاع عدد املنشررررورات و والتملفيي من األمرا  النا ررررئة وت ري املنا . 
ابملائة  12يقرس من  )ما 2022يف عا   1 180 915 إىل 2002يف عا   20 000من بشأن معلومات التسلسل الرقمي 

املؤلفات العلمية الت تركز على التملفيي من آاثر ت ري املنا  وجلسني غلة احملاصيل  استكشال جرىمن السرالت(. و 
ل اإلجهاد غري الرئيسرررررررية العاملية. ومن األمثلة الت مت العثور عليها ما يلي: اكتشرررررررال ا ينات املر رررررررحة لتحسرررررررني جلم  

ل احلرار  يف األرل؛ ا فال وجلم   مسررررررررررررررا ة معلومات التسررررررررررررررلسررررررررررررررل الرقمي يف تعزيز فهم ومعا ةو احليوا يف القم . 
تطوير و ؛ لة احلبوس وحمتوى النشررررا يف الذر اسررررتملدا  التكنولوجيات القائمة على معلومات التسررررلسررررل الرقمي لزايد  غو 

ة إىل أن تشررررررري هذه األمثلو ل املل  يف احلمص مبسرررررراعد  معلومات التسررررررلسررررررل الرقمي. مقاومة األمرا  وا فال وجلم  
ت ري املنا  وجلسررررني إنتا  حد  ا متزايد األ ية يف البحو من أجل التملفيي من دورً ؤدا ت الرقميمعلومات التسررررلسررررل 

 احملاصيل واحلد من عثري األمرا .

                                                      
 .9INF//3/2020CBD/WG الوثيقة 11
 .1Inf./7/23/11-GRP-CGRFA/WGالوثيقة  12
13. Uses and benefits of 2022. et alCowell, C., Paton, A., Borrell, J.S., Williams, C., Wilkin, P., Antonelli, A., Baker, W.J.  

digital sequence information from plant genetic resources: Lessons learnt from botanical collections. Plants People Planet, 4: 
33–43. https://doi.org/10.1002/ppp3.10216 

14. specific ‘omics to improve plant productivity-and tissue -. Applications of cell2022Hurgobin, B. & Lewsey, M.G.  
Emerging Topics in Life Sciences, 6:   163–173. https://doi.org/10.1042/ETLS20210286 

https://www.cbd.int/doc/c/986f/cb0e/07d17d0f56a7fac64bffc90f/wg2020-03-inf-09-en.pdf
https://doi.org/10.1002/ppp3.10216
https://doi.org/10.1042/ETLS20210286
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معلومات التسرررلسرررل الرقمي على نطاّ واسرررع يف مجيع القطاعات الفرعية للموارد الوراثية  ُتسرررتملد وابختصرررار،  -12
ل معلومات التسرررررررلسرررررررل الرقمي عنصررررررررًا اعتياداًي لكل البحوا تقريًبا يف تال العلو  البيولوجية. لألغذية والزراعة. وتشرررررررك  

ميكن للمرث أن يسررتنتج أن معلومات التسررلسررل الرقمي بشررأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تتسررم أب ية حمورية يف تطوير و 
زايد  من الزراعة، ومن املتوقع أن تزداد أ يتها، خاصرررررة وأن كمية متاملنترات، مبا يف ذل  جلسرررررني املوارد الوراثية لألغذية و 

ذات الصررررررلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة )من أصررررررل مسررررررتمد من املوارد الوراثية لألغذية  معلومات التسررررررلسررررررل الرقمي
 املوارد الوراثية( ستصب  متاحة. والزراعة ومن غري

 هانوختزي توليد معلومات التسلسل الرقمي
معلومات التسررلسررل الرقمي هي يف املقا  األول نتا  تكنولوجيات التسررلسررل الت أصرربحت أسرررع وأرخص وأدّ  -13

ويتم االحتفاظ ابلبيابت يف العديد من األماكن، يف قواعد بيابت عامة وخاصة. ويتم  زين كمية  15يف السنوات األخري .
ملعلومات البيولوجية ا اتبيابت ومسررررررررتودعواعد القمن  1 700بنحو يف ما يقدر  كبري  من معلومات التسررررررررلسررررررررل الرقمي

بيابت التعاون الدويل بشررررررررررررررأن تسررررررررررررررلسرررررررررررررل  أحناث العامل. وتوفر قاعد اتلي يف املتاحة للرمهور واملعلومات املرتبطة هبا 
رويب بني بنرررررر  ا ينررررررات )الوالايت املتحررررررد  األمريكيررررررة( وأر رررررررررررررريي النوكليوتيرررررردات األو ( INSDC)النيوكليوتيرررررردات 

يرلندا الشررررررررررررررمالية( وبن  بيابت احلم  النووا )الياابن( البنية التحتية الرئيسررررررررررررررية آاملتحد  لمليطانيا العظمى و  )اململكة
ثة من ملعلومات التسررررلسررررل الرقمي املتاحة للرمهور. وتتبادل قواعد البيابت الثالا البيابت ابنتظا  وجلتفظ بنسررررملة حمد  

 يعرل سوى القليل عن قواعد البيابت ا اصة. مجيع املعلومات املنشور . وال

 الوصول إىل قواعد البياانت العامة
بيابت تسرررلسرررل النوكليوتيدات سرررياسرررة موحد  لتبادل البيابت للوصرررول ا اي وغري بشرررأن لدى التعاون الدويل  -14
على التوليع أو االسررررررتملدا . د إىل مجيع سرررررررالت البيابت دون قيود االسررررررتملدا  أو متطلبات الرتخيص أو الرسررررررو  املقي  

لكن لن وميكن إيداع التسرررلسرررالت احملمية بملاث  اخرتاع يف قاعد  بيابت التعاون الدويل بشرررأن تسرررلسرررل النيوكليوتيدات. و 
د الوصرررول إىل البيابت، أو ترفق قاعد  بيابت التعاون الدويل بشرررأن تسرررلسرررل النيوكليوتيدات بيابت ابلسررررالت الت تقي  

 16على هذه السرالت. ا معينة من املنشورات بناثً ملدا  املعلومات يف هذه السرالت، أو جلظر أنواعً جلد من است

 تفادة من معلومات التسلسل الرقميالس
د إىل قواعد البيابت العامة ال يعو أنه ميكن اسرررررتملدا  معلومات التسرررررلسرررررل الرقمي من الوصرررررول غري املقي   لكن -15

ن من الوصول إىل إمكابت االبتكار ومؤسسية وبشرية كبري  للتمك  فنية قبل ا ميع بنف. الطريقة. ومث ة حاجة إىل قدرات 
وإن كان ذل  العديد من البلدان النامية،  واسرررررررتملدامها ابلكامل. وتفتقر معلومات التسرررررررلسرررررررل الرقميالت تنطوا عليها 

واملالية وإىل املوارد فنية بدرجات متفاوتة ورهًنا حبالة تطورها التكنولوجي، إىل إمكانية الوصررررررررول إىل اهلياكل األسرررررررراسررررررررية ال
على  البشررررية الاللمة لالسرررتفاد  اسرررتفاد  كاملة من إمكابت معلومات التسرررلسرررل الرقمي. وتشرررمل الظرول الت قد تؤثر

                                                      
15Information on Finding and Scoping Study on Digital Sequence -A Fact .2018Wynberg, R.P. & . Sarah, A. Laird, S.A 

Genetic Resources in the Context of the Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol. 
CBD/SBSTTA/22/INF/3. Montreal, Canada, Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 

16Mizrachi, I. & Cochrane, G. on behalf of the International Nucleotide Sequence Database Collaboration. -Arita, A. Karsch 
2021 The international nucleotide sequence database collaboration. Nucleic Acids Research, 49(D1): D121–D124. 

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

https://www.cbd.int/doc/c/079f/2dc5/2d20217d1cdacac787524d8e/dsi-ahteg-2018-01-03-en.pdf
https://doi.org/10.1093/nar/gkaa967
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إمكانية الوصرررررول إىل معلومات التسرررررلسرررررل الرقمي واسرررررتملدامها نقص األخصرررررائيني املدربني يف تال املعلوماتية األحيائية 
ا عوامل أخرى مثل االفتقار إىل اهلياكل  وحمدودية ا مل  احلاسررروبية، وفرص التعليم والتدري ، والتعاون العلمي، ولكن أي رررً

هرابث املوثّو هبا واإلنرتنت العالية السرررررعة. ومن أجل تسررررهيل اسررررتملدا  معلومات األسرررراسررررية احلاسرررروبية، و رررربكات الك
دعم نقل و  ،ألغرا  البحو والتطوير يف البلدان النامية، مث ة حاجة إىل بناث القدرات أو تطويرها التسررررررررررررررلسررررررررررررررل الرقمي
 وإاتحة األموال الاللمة. تعزيز البنية التحتية العلمية والشراكات يف تال البحوا، و  ونالتكنولوجيا والتعا

ا ابلتحرردايت الت تطرحهررا القرردرات  -16 وترتبط التحرردايت املتعلقررة أبدوات التملزين والتوليع والتحليررل ارتبرراطررًا وثيقررً
واسررررتملدامها. ويف ضرررروث النمو  اهلائل الذا  معلومات التسررررلسررررل الرقميالفنية واملؤسررررسررررية والبشرررررية املطلوبة للوصررررول إىل 

على الرغم و ، قد تتطو ر البنية التحتية لتملزين معلومات التسرررلسرررل الرقمي وتوليعها يف املسرررتقبل. نوميةيتشرررهده البيابت ا 
ا وميكن النظر يف  ا دائمررً من أن  األموال العررامررة تُ ط ي حرراليررًا تكلفررة هررذه البنيررة التحتيررة، فقررد ال يكون هررذا التمويررل مترراحررً

ا قد مناذ  ذويل بديلة وكافية. وقد جلد  مثل هذه  النماذ  من إمكانية الوصرررررررول إىل معلومات التسرررررررلسرررررررل الرقمي. بيد أهن 
معلومات التسلسل الرقمي، مع   توفر أيً ا ذوياًل مستداًما للهياكل األساسية لعلو  احليا  دون تقييد إمكانية الوصول إىل
ا توفري إطار لرتتيبات تقاسررررررررم املنافع، على  رسررررررررو  فر  سرررررررربيل املثال من خالل مراعا  اعتبارات اإلنصررررررررال، بل وأي ررررررررً

 رسو  الع وية. فر اال رتامل وإيداع البيابت والوصول إليها أو 

 ية بشأن معلومات التسلسل الرقميعاملالعمل الحلقة  - ااثلثً 
 واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

التسررلسررل الرقمي واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة بناًث على طل  اهليئة، عقدت حلقة عمل عاملية عن معلومات  -17
من اتفاقية التنوع   تنظيم حلقة العمل كل  . و رررررررررررارمل يف2022نوفممل تشررررررررررررين الثاي  15و 14بشررررررررررركل افرتاضررررررررررري يومي 

   البيولوجيررةالبيولوجي، واملعرراهررد  الرردوليررة بشرررررررررررررررأن املوارد الوراثيررة النبرراتيررة لألغررذيررة والزراعررة، واملركز الرردويل للزراعررة والعلو 
(CABI)مشررارمل  500أكثر من  ا، ومبادر  بنومل ا ينات التابعة للرماعة االسررتشررارية للبحوا الزراعية الدولية. وح ررره

ا إىل سررلسررلة من حلقات العمل والندوات عمل اإلنرتنت الت عقدت ا مهم  . وأضررافت حلقة العمل عنصرررً األقاليممن مجيع 
 17تل  الت عقدهتا اتفاقية التنوع البيولوجي. هال معلومات التسررررلسررررل الرقمي، مبا فيخالل السررررنوات الثالا املاضررررية حو 

يف احلفاظ على املوارد  حول دور معلومات التسررررررررررررلسررررررررررررل الرقمي بينما تركزت عرو  اليو  األول وحلقة النقاش الت تلتها
يتعلق  يف ما، ركزت حلقة العمل يف اليو  الثاي على آراث أصحاس املصلحة ية والزراعة واستملدامها املستدا الوراثية لألغذ

. سررررررتمد  من معلومات التسررررررلسررررررل الرقميابلوصررررررول إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، واسررررررتملدامها وتقاسررررررم املنافع امل
الشررعوس األصررلية على ياّ سررياد  ا مبادر  معلومات التسررلسررل الرقمي يف سرراليو  الثاي، تناولت حلقة العمل أي ررً خالل و 

 ، واملبادئ واألطر والتحدايت املرتبطة هبا. ابيابهت

                                                      
17 2020-series-webinar-https://www.cbd.int/article/dsi  

https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020
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 عة بدور معلومات التسلسل الرقميقامت حلقة العمل بتوعية أصحاس املصلحة املعنيني يف قطاع األغذية والزراو  -18
اسررررررتملدا   النا ررررررئة عنها. وتناولت حالةيف صررررررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسررررررتملدامها املسررررررتدا  وتقاسررررررم املنافع 

التكنولوجيات ذات ل فها يف قطاعي األغذية والزراعة ونظرت يف التداعيات احملتملة الت قد   معلومات التسرررررلسرررررل الرقمي
ملرتبطة البحو والتطوير املتعلقني ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. كما تناولت حلقة العمل التحدايت اابلنسررربة إىل الصرررلة 

 متفقون على أن التوصل ني واملشاركنيواالستفاد  الكاملة منها. وبدا أن املتحدث معلومات التسلسل الرقميابلوصول إىل 
قد يكون يف مصرررلحة مجيع أصرررحاس املصرررلحة  معلومات التسرررلسرررل الرقمي املي يف املراث بشرررأن وضرررع وتبادلإىل توافق ع

ل حلقررة العمررل والعرو  الت قرردمهررا املتحرردثون الرئيسرررررررررررررريون وروابط البررو املعنيني. وميكن االطالع على جرردول أعمررا
 18اإللكرتوي على الصفحة الشبكية حللقة العمل.

 أخرى نتدايتيف م التطورات - ارابعً 
 يطلبت اهليئة، يف دورهتا األخري ، إىل األمانة أن تواصرررل رصرررد التطورات ذات الصرررلة مبعلومات التسرررلسرررل الرقم -19
ا مناقشرررة معلومات التسرررلسرررل الرقمي يف منتدايت متعدد ، مبا يف ذل  يف إطار اتفاقية ومرا حاليً  19.أخرى منتدايتيف 

واملنظمة  ،التنوع البيولوجي وبروتوكول بغواي، ويف إطار اتفاقية األمم املتحد  لقانون البحار، ويف منظمة الصررررررررررررررحة العاملية
  العاملية للملكية الفكرية.

 البيولوجي/بروتوكول انغواياتفاقية التنوع 
اعتمد مؤذر األطرال يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماعه الثالو عشررررررررررر، ومؤذر األطرال العامل كاجتماع  -20

هنج  وضعن بشأن معلومات التسلسل الرقمي أقر ا فيهما ابحلاجة إىل ي  لألطرال يف بروتوكول بغواي يف اجتماعه الثاي مقرر 
واتفقت األطرال املتعاقد  على عملية لتيسري  20تفاقية وبروتوكول بغواي.االهذه املسألة يف إطار  متكرر بشأنغري منس ق و 

وا تمعات احمللية واملنظمات املعنية  ةاألصليشعوس النظر يف هذه املسألة، مبا يف ذل : إجراث مشاورات مع احلكومات وال
مدى تقييم لوضررررري  املصرررررطلحات واملفاهيم و واسرررررتكشرررررافية لتتطالعية دراسرررررة اسرررررجراث وإ 21وأصرررررحاس املصرررررلحة املعنيني؛

 نيتقنيوإنشاث فريق خملاث  22تفاقية وبروتوكول بغواي؛االاستملدا  معلومات التسلسل الرقمي وأحكامه و روطه يف سياّ 
علومات علقة مباملتالية القانونية والعلمية للمصررررررررررررررطلحات احلاثر واملتقو النطاّ ال ،يف مجلة أمور منها ،اصررررررررررررررص للنظر
  23التسلسل الرقمي.

                                                      
18 ar/2022-workshop-https://www.fao.org/cgrfa/meetings/dsi  
 .Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  39و 37الفقراتن  19
  NP-14/2.و /16CBD COP XIIIاملقرران  20
ل الثالثة انظر مميع املراث واملعلومات بشرررررررأن التداعيات احملتملة السرررررررتملدا  معلومات التسرررررررلسرررررررل الرقمي بشرررررررأن املوارد الوراثية ابلنسررررررربة إىل األهدا 21

 (.CBD/DSI/AHTEG/2018/1/2/Add.1و CBD/SBSTTA/22/INF/2الوثيقتان بغواي )التفاقية التنوع البيولوجي وهدل بروتوكول 
وكول بغواي انظر الدراسرررة االسرررتطالعية لتقصررري احلقائق عن معلومات التسرررلسرررل الرقمي بشرررأن املوارد الوراثية يف سرررياّ اتفاقية التنوع البيولوجي وبروت 22
 (.CBD/DSI/AHTEG/2018/1/3الوثيقة )

ُملص ص املعو مبعلومات التسلسل الرقمي للموارد ا ينيةانظر تقرير  23
 (./4INF//22/SBSTTACBDالوثيقة ) فريق ا ملاث التقنيني امل
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 معلومات التسررررررلسررررررل الرقميونظر مؤذر األطرال، يف اجتماعه الرابع عشررررررر، يف التداعيات احملتملة السررررررتملدا   -21
يف على املوارد الوراثية ابلنسبة إىل األهدال الثالثة لالتفاقية، والتز  ابلعمل يف سبيل تبديد هذه االختالفات بني األطرال 

ووضررررع مؤذر األطرال عملية تشررررمل تقدمي  24خيص تقاسررررم املنافع النا ررررئة عن اسررررتملدا  معلومات التسررررلسررررل الرقمي. ما
 27.اململصررررررررررررررص نيفريق ا ملاث التقنيل اجتماع وعقد 26والتكليي إبجراث أربع دراسررررررررررررررات، 25األطرال ملرائها ومعلوماهتا،

ورحرر  مؤذر األطرال العررامررل كرراجتمرراع لألطرال يف الملوتوكول، يف اجتمرراعرره الثررالررو، ابلعمليررة الت وضررررررررررررررعهررا مؤذر 
يف  2020األطرال. وتقرر أن ينظر الفريق العامل مفتوح الع رررررررررررررروية املعو ابإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عا  

نب ي أن يقد  توصرررررررريات إىل مؤذر األطرال، يف اجتماعه ا ام. عشررررررررر، اململصررررررررص، الذا ي نينتائج فريق ا ملاث التقني
، وأن يقد  2020يف سررررياّ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عا   ة معا ة معلومات التسررررلسررررل الرقميبشررررأن كيفي

 نتائره إىل مؤذر األطرال العامل كاجتماع لألطرال يف الملوتوكول يف اجتماعه الرابع.
خالل ا زث األول )االفرتاضرري( من اجتماعه  ع رروية يف معلومات التسررلسررل الرقميالفريق العامل مفتوح النظر و  -22

. 2022وخالل ا زث الثاي من االجتماع الثالو الذا عقد يف جنيي يف مارمل آذار  2021الثالو يف أغسررررررررررررررط. آس 
ا مبشررروع مقرر لينظر ا مرفقً ، ت ررمنت أي ررً (لوراثيةاا ينية )واعتمد توصررية بشررأن معلومات التسررلسررل الرقمي بشررأن املوارد 

فيه مؤذر األطرال وتوصرررررررررررية إىل مؤذر األطرال العامل كاجتماع لألطرال يف الملوتوكول للنظر يف توصرررررررررررية الفريق العامل 
واصرررررررررل الفريق العامل مفتوح و  28ا ام. عشرررررررررر. هاجتماعيف  مؤذر األطرال أا مقرر يعدهيف  وكذل مفتوح الع ررررررررروية 

، نظره يف مشررررررروع مقرر مؤذر األطرال بشررررررأن معلومات 2022حزيران  ويف اجتماعه الرابع الذا عقد يف يوني ،الع رررررروية
التسررررررلسررررررل الرقمية واعتمد توصررررررية تت ررررررمن عناصررررررر ملشررررررروع مقرر من مؤذر األطرال؛ كما قرر عقد اجتماع خام. يف 

ماع ا ام. للفريق العامل املفتوح الع ررررررروية واالجتماع وسررررررريقد  تقرير عن نتائج االجت 2022.29ديسرررررررممل  كانون األول 
 ا ام. عشر ملؤذر األطرال خالل اجتماع الفريق العامل.

ويف ا زث األول من االجتماع الثالو للفريق العامل مفتوح الع ررررروية، أنشرررررأ الرئيسررررران املتشررررراركان للفريق العامل  -23
غري رمسي للرئيسرررررني  اسرررررتشرررررارايً  فريًقاا التفاقية التنوع البيولوجي أي رررررً ا مع األمني التنفيذجنًبا إىل جن  مفتوح الع ررررروية 

غري الرمسي مخسررررة  االسرررررتشرررررارا الفريق. وعقد (الوراثيةا ينية )بشرررررأن املوارد  مبعلومات التسرررررلسرررررل الرقمي يعىن املشررررراركني
ا لعواق  النهج أو تقييمً  ىوأجر  ،2021أيلول ونوفممل تشرررين الثاي  تد  بني سرربتمملماجتماعات افرتاضررية خالل الفرت  امل

ا يارات أو الطرائق السررررياسرررراتية املمكنة لتقاسررررم املنافع النا ررررئة عن اسررررتملدا  معلومات التسررررلسررررل الرقمي بشررررأن املوارد 
                                                      

 .البيولوجياتفاقية التنوع يف ؤذر األطرال مل 20 14قرر امل 24
 14 20من املقرر  10و 9 ابلفقرتني مميع املراث واملعلومررررات بشرررررررررررررررررررأن معلومررررات التسرررررررررررررررلسرررررررررررررررررررل الرقمي بشرررررررررررررررررررأن املوارد الوراثيررررة املقرررردمررررة عمالً  25
(CBD/DSI/AHTEG/2020/1/INF/1.) 

معلومات و (؛/2/1/2020CBD/DSI/AHTEGالوثيقة ) بشرررررررررررأن املوارد الوراثية يمميع املراث واملعلومات بشرررررررررررأن معلومات التسرررررررررررلسرررررررررررل الرقمانظر  26
دراسررة تمعة بشررأن معلومات و (؛ CBD/DSI/AHTEG/2020/1/3الوثيقة ) احلايلالتسررلسررل الرقمي بشررأن املوارد الوراثية: املفهو  والنطاّ واالسررتملدا  
دراسرررة لتقصررري احلقائق بشرررأن كيفية و(؛ CBD/DSI/AHTEG/2020/1/4الوثيقة ) التسرررلسرررل الرقمي يف قواعد البيابت العامة وا اصرررة وإمكانية التتبع

اسررررتملدا   الترارا وغري الترارا ملعلومات التسررررلسررررل الرقمي بشررررأن املوارد الوراثية ومعا ة معا ة التدابري احمللية لتقاسررررم املنافع النا ررررئة عن االسررررتملدا 
 (.CBD/DSI/AHTEG/2020/1/5الوثيقة ) بشأن املوارد الوراثية ألغرا  البحو والتطوير معلومات التسلسل الرقمي

 (/7/1/2020CBD/DSI/AHTEGالوثيقة ) للموارد ا ينيةفريق ا ملاث التقنيني املمُلص ص املعو مبعلومات التسلسل الرقمي تقرير   27
 .2020WG-2/3 التوصية 28
 .2020WG-2/4 التوصية 29
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 عن تاالت العمل اإلضررررررررررررايف بشررررررررررررأن معلومات تاالت التقارس احملتملة وتاالت االختالل ف رررررررررررراًل  تالوراثية، وحدد
 الفريق لايد  ع رررررررررويةوطل  الفريق العامل مفتوح الع ررررررررروية يف ا زث الثاي من اجتماعه الثالو،  30قمي.التسرررررررررلسرررررررررل الر 
مثلني عن تتمع البحو العلمي، والقطاع ا اص، ومنظمات ا تمع املدي، وقواعد البيابت مبغري الرمسي  االسرررررررررتشرررررررررارا

هج أو ا يارات النُ  تداعياتالت تتعامل مع معلومات التسررلسررل الرقمي بشررأن املوارد الوراثية، ومواصررلة العمل بشررأن تقييم 
 وعقد ستملدا  معلومات التسلسل الرقمي بشأن املوارد الوراثية.أو الطرائق السياساتية احملتملة لتقاسم املنافع النا ئة عن ا

الُنهج أو ا يارات أو الطرائق  تداعياتمثانية اجتماعات افرتاضية وواصل عمله بشأن تقييم غري الرمسي  االستشارا الفريق
غري  االسررتشررارا الفريق، عقد وعق  االجتماع الرابع للفريق العامل مفتوح الع رروية 31السررياسرراتية احملتملة لتقاسررم املنافع.

مخسررررة اجتماعات افرتاضررررية لتقييم خيارات السررررياسررررة العامة املقرتحة ابسررررتملدا  مصررررفوفة ذات معايري متفق عليها الرمسي 
 ا ام.. قسميف الأدبه، هذه املشاورات الرئيسية املنبثقة عن لنتائج تناق  او  32ا.مسبقً 

 النباتية لألغذية والزراعةاملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية 
يف سياّ مسود  بربمج العمل  نظر ا هال الرائسي للمعاهد ، يف دورته السابعة، يف معلومات التسلسل الرقمي -24

يف التأثريات احملتملة السررررررررررتملدا  . وقر ر ا هال الرائسرررررررررري أن ينظر يف دورته الثامنة 2025-2018املتعدد السررررررررررنوات لفرت  
مي بشررأن املوارد الوراثية ابلنسرربة إىل أهدال املعاهد ، وأن يدرمل إدراجها يف بربمج عمله املتعدد معلومات التسررلسررل الرق

 السنوات أثناث هذا االجتماع. 
بشرررررأن بربمج العمل املتعدد السرررررنوات والذا طل  من  2019 13اعتمد ا هال الرائسررررري يف دورته الثامنة القرار و  -25
أن يبل غ ا هال الرائسررررررري يف دورته التاسرررررررعة حبالة مناقشرررررررات ونتائج العمليات ذات   إىل األمني، يف مجلة أمور أخرى، خالله

الصرررررررررررررلة يف اتفاقية التنوع البيولوجي ويف هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، لكوهنا تتعلق 
وأدر  ا هال  ة.معلومات التسلسل الرقمي على املوارد الوراثية ابلنسبة إىل أهدال املعاهد  الدولي  ابلتبعات احملتملة الستملدا

 ا معلومات التسلسل الرقمي يف بربمج العمل املتعدد السنوات للرهال الرائسي للدورتني التاسعة والعا ر .الرائسي أي ً 
لفريق العامل املفتوح الع وية التابع التفاقية األخري  لداوالت ملا، يف دورته التاسعة، ابأحاط ا هال الرائسي علمً و  -26

أن يواصرررل  إىل األمني وطل  إىل األمني ،بيابت التسرررلسرررل الوراثي   وجي بشرررأن معلومات التسرررلسرررل الرقميالتنوع البيول
مانة اتفاقية التنوع متابعة املناقشرررات بشرررأن معلومات التسرررلسرررل الرقمي يف منتدايت أخرى وأن يواصرررل تنسررريق العمل مع أ

البيولوجي وأمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بشررأن أا أنشررطة ذات صررلة مبا يكفل االتسرراّ من   تكرار العمل. 
يف اتفاقية التنوع البيولوجي، لدى قيامها بدراسررررة القرارات احملتملة بشررررأن إماد حل لتقاسررررم املنافع على و رررررع األطرال 
نصرري من اسررتملدا  معلومات التسررلسررل الرقمي بشررأن املوارد الوراثية، على مراعا  ضرررور  الدعم املتبادل بني حنو عادل وم

دعو  األطرال املتعاقد   كما طل  إىل األمني  .تنفيذ االتفاقية الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول بغواي التابع هلا
احتياجاهتم يف تال بناث القدرات من أجل الوصررول إىل  معلومات التسررلسرل وأصررحاس املصررلحة إىل تقدمي معلومات عن 

األطرال  كما دعا ا هال الرائسرررري   الرقمي بيابت التسررررلسررررل الوراثي  واسررررتملدامها، وإىل تبادل خملاهتم يف هذا الصرررردد.

                                                      
 .8INF//3/2020CBD/WG الوثيقة 30
 .4INF//4/2020CBD/WGالوثيقة  31
 .1INF//5/2020CBD/WG.الوثيقة  32
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واملسررررررررررررراعد  الفنية من أجل تقليص  املتعاقد  وا هات املاحنة األخرى القادر  على ذل ، إىل تشرررررررررررررريع توفري املوارد املالية
بني البلدان املتقدمة  ما الفرو  الراهنة يف القدرات املتصررلة برررررررررررررررر  معلومات التسررلسررل الرقمي بيابت التسررلسررل الوراثي  يف

 33.والبلدان النامية
كذل ، عندما قر ر اسرررررررررتئنال عملية تعزيز أداث النظا  املتعدد األطرال، من الرئيسرررررررررني   ا هال الرائسررررررررريطل  و  -27

 موعة العمل املفتوحة الع وية اململصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظا  املتعدد األطرال للحصول على املوارد  املشاركني
وطل  ا هال الرائسي كذل  إىل  34.التسلسل الرقميةإيالث اهتما  مبكر ملسألة معلومات  ااملعاد إنشاؤه وتقاسم منافعها

بشرررررأن حقّو املزارعني بيابت التسرررررلسرررررل الوراثي التأثري احملتمل ملعلومات التسرررررلسرررررل الرقمية  إدرا  أمني املعاهد  الدولية 
املتوخى سررل الوراثي بيابت التسررلمن املعاهد  الدولية، يف تقييم معلومات التسررلسررل الرقمية   9على النحو الوارد يف املاد  

  35يف بربمج العمل املتعدد السنوات.

 منظمة الصحة العاملية
 بادل تإىل مديد االهتما  مبسرررررررألة  19-أدى تفشررررررري جائحة كوفيد -28

ُ
ا يف ذل  معلومات البشررررررررية، مبمرضرررررررات امل

 ذات الصلة. التسلسل الرقمي
فريوسرررررررررررررات األنفلونزا والتوصرررررررررررررل إىل اللقاحات اإلطار ا اص ابلتأه  ملواجهة األنفلونزا ا ائحة لتبادل يهدل و  -29

، إىل 2011، الذا اعتمدته مجعية الصرررررررررررررحة العاملية يف عا  36(ابلتأه  لألنفلونزا ا ائحة اإلطار ا اص) والفوائد األخرى
فال ومنصري ب ية إنشراث نظا  عادل و را ائحة نفلونزا ملواجهة األوتعزيز احلماية  واالسرترابة هلا،لألنفلونزا التأه  جلسرني 
قد  لى اللقاحات وتقاسرررم املنافع األخرى على عصرررول واحل الت قد تسرررب  جائحة بشرررريةفريوسرررات األنفلونزا بادل وفعال لت
 ا يو بيابت التسرررررررررررررلسرررررررررررررلىل  يشرررررررررررررري إ ابلتأه  لألنفلونزا ا ائحة املسررررررررررررراوا . ومع ذل ، يف حني أن اإلطار ا اصمن 
 ة(الوراثي) املتواليات ا ينيةبيابت فإن ، 38موقواتً و  امنهريً و  اعً يسررررررررررررر بادهلا تباداًل على ت ويشرررررررررررررع مجيع البلدان ،37 (الوراثي)

بيابت  ت رررررررمن بشررررررركل كاملمدرجة يف تعريي املواد البيولوجية ا اصرررررررة ابلتأه  لألنفلونزا ا ائحة. وابلتايل، ال تليسرررررررت 
إىل  2015ملنظمة الصررحة العاملية يف عا   ةالعام  ه املدير تمسررتقل أنشررأويف حني أ ررار فريق خملاث  .ة(الوراثي) املتواليات ا ينية

لكي حيتفظ هذا اإلطار أب يته فإن هنامل   ه، فقد خلص إىل أن2011كما كانت يف عا    مهمةأن مبادئ اإلطار ال تزال 
ضررمن  املتواليات ا ينيةابت بيمع هبا التعامل  الت ينب ي الطريقة، مبا يف ذل  عاجل بشرركلم  معا تها مسررائل أسرراسررية 

 .39طار هذا اإل

                                                      
 .IT/GB/9/22/Reportالوارد يف الوثيقة  2022 16القرار  33
 .IT/GB/9/22/Reportالوارد يف الوثيقة  2022 3القرار  34
 .IT/GB/9/22/Reportالوارد يف الوثيقة  2022 7القرار  35
 اإلطار ا اص ابلتأه  ملواجهة األنفلونزا ا ائحة لتبادل فريوسات األنفلونزا والتوصل إىل اللقاحات والفوائد األخرى.. 2011منظمة الصحة العاملية.  36
هي ترتي  النوكليوتيدات املوجود  يف جزاث الدب أو الرب. وهي جلتوا املعلومات الت جلدد ا صائص البيولوجية ألا كائن أو   تواليات ا ينية امل 37

 .ابلتأه  لألنفلونزا ا ائحة( من اإلطار ا اص 2-4)القسم  فريومل
 .ابلتأه  لألنفلونزا ا ائحة اإلطار ا اص من 1-2-5القسم  38
تقرير  ا اص ابلتأه  ملواجهة األنفلونزا ا ائحة اإلطاراستعرا  . 2016ا اص ابلتأه  ملواجهة األنفلونزا ا ائحة.  ابستعرا  اإلطارالفريق املعو  39
 .]النسملة اإلنكليزية[ 13 فحةصال. جنيي: منظمة الصحة العاملية، ةالعام  املدير 
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 الثانية والسبعني مجعية الصحة العامليةالصادر عن  13 اإلجرائي لمقرراسترابة لأعدت منظمة الصحة العاملية، و  -30
عن املمارسررررررات والرتتيبات املتبعة حالًيا يف تال تقاسررررررم  املصررررررلحة حبةاا هات صرررررر ميع  ث، اسررررررتقصررررررا(13)72جصررررررع)

مرضررررررررات 
ُ
وتنفيذ التدابري املتعلقة إباتحتها وتقاسررررررررم املنافع ا نية منها، وكذل  حصررررررررائلها احملتملة وآاثرها األخرى على امل

تكتسرررررري عملية التبادل املي أمور أخرى، إىل  ، ضررررررمن 13 اإلجرائي للمقرر. ويشررررررري التقرير عن تنفيذ الصررررررحة العمومية
والتقييم  من التحديد املبكر للتمكني حامسة أ يةهبا  صررررررررررلةتاملوصررررررررررفية ال والبيابتمتوالياهتا ا ينية بيابت و  اتمرضررررررررررلمُ ل

املكافحة، من قبيل وسررائل تدابري مسررند  ابلبي نات ومن ا ا اذ ونشررر ما يلز  من تدخالت والشررروع يف  السررليم للمملاطر
ا  منظمة الصررحة العاملية[ اسررتقصرراث تقريًبا ]على  ردود الوارد ن  مجيع الأبالتشررمليص واللقاحات والعالجات . ويفيد أي ررً

يف الفوائد وذل  لدى تنويهها أبن جو نات املادية، يتقاسم العو تواليات ا ينية بيابت املبني تمييز أنه ينب ي الأ ارت إىل 
ونظرت  40 .تكاليين من دو ككل و العامل  واليات فورًا تقريًبا عمل أحناث تابلقدر  على تقاسررررم املهون الصررررحة العامة مر تال 

 . 2021قرار مجعية الصحة العاملية يف مايو أاير  13املقرر اإلجرائي  مجعية الصحة العاملية يف التقرير املتعلق بتنفيذ
ا دورًا يف املفاوضرررات بشرررأن اتفاقية منظمة الصرررحة العاملية أو اتفاقها أو وقد  -31 يؤدا احلصرررول وتقاسرررم املنافع أي رررً

أا ص  دويل آخر بشأن الوقاية من ا وائ  والتأه  واالسترابة هلا، الت بدأهتا الدور  االستثنائية الثانية  معية الصحة 
  2021.41العاملية يف ديسممل كانون األول 

امت مجعية الصرررررررررررحة العاملية إبنشررررررررررراث هيئة تفاو  حكومية دولية وقررت أن جلدد هذه اهليئة أواًل العناصرررررررررررر قو  -32
املوضرررروعية للصرررر  ا أن تبدأ يف وضررررع مسررررود  عمل لتقدميها، على أسررررامل التقد  احملرل، للنظر فيها يف االجتماع الثاي 

، يف ديباجتها على  أ ية 2022للهيئة، املنعقد  يف يوليو ذول للهيئة. وأكدت مسررررررررررررررود  العمل، املقدمة إىل الدور  الثانية 
مرضررة، مع مراعا  القوانني 

ُ
تشررريع التقاسررم املبكر واملمن والشررفال والسررريع للعينات وبيابت املتواليات ا ينية للعوامل امل
، اللوائ  الصرررررررررررحية الدولية واللوائ  وااللتزامات واألطر الوطنية والدولية ذات الصرررررررررررلة، مبا يف ذل ، حسررررررررررر  االقت ررررررررررراث

(، واتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول بغواي بشأن احلصول على املوارد ا ينية والتقاسم العادل واملنصي للمنافع 2005)
  42 .النا ئة عن استملدامها امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي، وإطار التأه  لألنفلونزا ا ائحة

ذل ، تشررررري مسررررود  العمل إىل  التدابري الرامية إىل ضررررمان اإلاتحة وتقاسررررم املنافع، والت تشررررمل،  وعالو  على -33
مرضرة واملتواليات ا ينومية من 

ُ
على سربيل الذكر ال احلصرر، ما يلي: التقاسرم السرريع واملنتظم واملناسر  التوقيت للعوامل امل

نترات املأمونة والفعالة وامليسررور  التكلفة لالسررترابة للروائ  يف خالل منصررة عاملية موحد  يف الوقت احلقيقي؛ وإاتحة امل
الوقت املناسررررررر ، مبا يف ذل  وسرررررررائل التشرررررررمليص واللقاحات ومعدات احلماية الشرررررررملصرررررررية والعالجات . كما تنظر يف 

، االتسرررررراّ مع  التدابري الرامية إىل إرسرررررراث نظا   ررررررامل لااتحة وتقاسررررررم املنافع، مبا يشررررررمل على سرررررربيل املثال ال احلصررررررر
العناصررررررررررررررر ذات الصررررررررررررررلة التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول بغواي امللحق هبا، من خالل تبو أو تكييي املليات و أو 
املبادئ الوارد  يف الصرركومل القائمة أو السررابقة،  وكذل   التدابري الرامية إىل تعزيز وتيسررري االعرتال ابلنظا  بوصررفه نظاًما 

 43 .اتحة وتقاسم املنافع، على املستوى الوطو اماًل متملصًصا لا

                                                      
 .EB148/21الوثيقة  40
 .2SSA)5(الوثيقة  41
 ./3/2A/INB لوثيقةا 42
 املرجع نفسه. 43
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ا جيًدا لتيسرررررررري و  -34 نظرت هيئة التفاو  احلكومية الدولية، يف دورته الثانية، يف مسرررررررود  العمل  بوصرررررررفها أسررررررراسرررررررً
املناقشات ، ووافقت على ضرور  أن يكون الص  ملزًما قانوًب وأن ي م عناصر ملزمة قانوًب وأخرى غري ملزمة قانوًب على 

 44.سواث د  ح

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
ا يف معلومات التسرررلسرررل الرقمي يف سرررياّ مناقشرررات املؤذر احلكومي الدويل بشرررأن صررر  دويل  -35 مرا النظر أي رررً

بشررررررررررررررأن حفظ التنوع البيولوجي البحرا يف املناطق الواقعة خار  ملز  قانوًب يف إطار اتفاقية األمم املتحد  لقانون البحار 
 .واست الله على حنو مستدا  نطاّ الوالية الوطنية

بشأن حفظ يف إطار اتفاقية األمم املتحد  لقانون البحار يمل  التفاّ  اإضافيً تنقيحًا   مشروع النص املنق  شري يو  -36
 1املؤر   ،45التنوع البيولوجي البحرا يف املنرراطق الواقعررة خررار  نطرراّ الواليررة الوطنيررة واسررررررررررررررت اللرره على حنو مسررررررررررررررترردا 

إىل معلومرات التسررررررررررررررلسرررررررررررررررل الرقمي يف أحكرا  اتلفرة، مبرا يف ذلر  األحكرا  املتعلقرة ابسررررررررررررررتملردا   2022حزيران  ويوني
 املصطلحات والتطبيق ونقل املعلومات إىل آلية تبادل املعلومات، والتقاسم العادل واملنصي للمنافع، والرصد والشفافية.

 يفو  التنقي  خالل الدور  ا امسرررة للمؤذر احلكومي الدويل.وخ رررع النص الذا مت تنقيحه ملزيد من املراجعة و  -37
ووفًقا  47 نص منق  آخر . ُوضرررع ،2022أغسرررط. آس  26ويف  46 نص حمدا  إعداد، مت 2022أغسرررط. آس  21

لرئي. املؤذر احلكومي الدويل، فإن هاتني الوثيقتني غري املتاحتني للرمهور،  ال تعكسررررررررران ابل ررررررررررور  اتفاًقا على مجيع 
طان ال وث على اماه رضي عدد كبري من الوفود ابلسري فيه، وتقدمان حلواًل املسائل الوارد  يف ا موعة، ولكنهما تسل  

 48 .توفيقية هامة بشأن الق ااي الرئيسية
من اختتا  املفاوضات حول الص .  2022تتمك ن الدور  ا امسة للمؤذر احلكومي الدويل يف أغسط. آس ومل  -38

 .الذا سيستأني يف املستقبل القري ولذل ، عل ق رئي. املؤذر احلكومي الدويل املؤذر 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
يف سررررياّ حقّو امللكية الفكرية. ونوق  اسررررتملدا  معلومات  ا يف معلومات التسررررلسررررل الرقميمرا النظر أي رررً  -39

اللرنة احلكومية  سررررياّ متطلبات الكشرررري عن براثات االخرتاع للموارد الوراثية واملعرفة التقليدية يف التسررررلسررررل الرقمية يف
 .اللرنة احلكومية الدولية()الدولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارل التقليدية والفولكلور 

، يف 2021اجتمعت اللرنة احلكومية الدولية، منذ الدور  األخري  للهيئة الت عقدت يف أكتوبر تشرررررررررررررين األول و  -40
باط إىل مارمل آذار  والفرت  من مايو أاير إىل يونيو حزيران )الدور   )الدور  الثانية واألربعون( 2022الفرت  من فملاير  رررررررررررررر

 ارد الوراثية مع الرتكيز على معا ة الق ااي العالقة والنظر يف ا يارات املتاحةالثالثة واألربعون( إلجراث مفاوضات بشأن املو 

                                                      
 ./5/2A/INBالوثيقة  44
 .A/CONF.232/2022/5 الوثيقة 45
 ..1Add. /12CRP./2022/232A/CONF.و .12CRP./2022/232A/CONFالوثيقتان  46
 ..1Add./13CRP./2022/232A/CONFو .13CRP./2022/232A/CONFالوثيقتان  47
 ..9/2022/232A/CONFالوثيقة  48

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/368/56/PDF/N2236856.pdf
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لوضررررع صرررر  قانوي. وأحرلت كلتا الدورتني تقدًما ملحوظًا وحققت تقاراًب كبريًا حول نص الرئيسررررة ملشررررروع صرررر  قانوي 
ا مرك زًا  ابعتبارها  49الوراثية ملوارد الوراثيةدويل بشررررررررررأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارل التقليدية املرتبطة اب أسرررررررررراسررررررررررً

  50. وفعااًل ومتوالًب ملزيد من املشاركة يف العمل
سرريقت رري احلكم املركزا لنص الرئيسررة من األطرال املتعاقد  يف الصرر  القانوي الدويل جعل الكشرري عن بلد و  -41

يُقرتح أن يعو و املنشرررأ إلزامًيا عندما يكون طل  براث  االخرتاع  مسرررتنًدا ]بشررركل جوهرا أو مبا رررر إىل[  املوارد الوراثية. 
املوارد الوراثية و أو املعارل التقليدية املرتبطة هبا  م  أن تكون أن  [ بشررركل جوهرا أو مبشرررار إىل] مصرررطل   مسرررتند

على ا صرائص  اعتمدً كون مم  أن يطلوس محايته ، وأن االخرتاع املطلوس محايتهلتطوير االخرتاع املأسراسرية ضررورية أو 
لمملرتع إىل املوارد املادا لوصرررول الإذا كان  د  للموارد الوراثية و أو املعارل التقليدية املرتبطة هبا . وال تزال مسرررألة مااحملد  

 ا لتفعيل  رط الكشي، مسألة مفتوحة ومثري  للردل. أو أن الوصول إىل معلومات التسلسل الرقمي كافيً الوراثية مطلوابً 
عقد مؤذر دبلوماسرررررري إلبرا  صرررررر   2022ا معية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف يوليو ذول وقررت  -42

قانوي دويل بشرررررأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارل التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. وسررررريعتمد املؤذر الدبلوماسررررري 
 .2024وأا مسا ات أخرى من الدول األع اث وسيعقد يف موعد ال يتراول عا   ةعلى نص الرئيس

ا معية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية كذل  على عقد اجتماع للرنة التح ررررريية يف النصرررري ووافقت  -43
من أجل وضرررررررع الرتتيبات الاللمة لعقد املؤذر الدبلوماسررررررري. وسرررررررتنظر اللرنة التح رررررررريية حينها يف  2023الثاي من عا  

عتماده، وقائمة املدعوين للمشرررررررررراركة يف املؤذر، ونص مشررررررررررروع النظا  الداخلي الذا سرررررررررريقد  إىل املؤذر الدبلوماسرررررررررري ال
مشروعات خطاابت الدعوات، ابإلضافة إىل أا وثيقة أخرى أو مسألة تنظيمية ذات صلة ابملؤذر الدبلوماسي. وستوافق 

  51.اللرنة التح ريية أيً ا على االقرتاح األساسي لألحكا  اإلدارية وا تامية للص  القانوي الدويل

 تنظيم احلصول وتقاسم املنافع ملعلومات التسلسل الرقمي - اخامسً 
 بشأن املوارد الوراثية

متفق عليها  اا من البلدان تشرررررررررتط موافقة مسررررررررتنري  مسرررررررربقة و ررررررررروطً  جدً ا قلياًل يف الوقت الراهن، يبدو أن عددً  -44
وتشرررررتط  52الوراثي املادا(. من املورد معلومات التسررررلسررررل الرقمي  فقط )بداًل ل متبادل عندما يُطل  الوصررررول إىل بشررررك

سلسل ستمد  من معلومات التبع  البلدان، رغم أهنا ال تقيد احلصول على معلومات التسلسل الرقمي، تقاسم املنافع امل
الت يتم احلصررررول عليها من مواردها الوراثية. وهنامل قلق من أنه يف غياس اتفاّ عاملي بشررررأن احلصررررول على املنافع  الرقمي

معلومات التسررلسررل الرقمي، ميكن لعدد متزايد من البلدان اعتماد تدابري وطنية للحصررول على املوارد  ابلنسرربة إىلوتقامسها 
 معلومات التسلسل الرقمي. ابلنسبة إىلوتقاسم منافعها 

                                                      
 ./5/43WIPO/GRTKF/ICالوثيقة  49
 .WO/GA/55/12 Prov.من الوثيقة  309الفقر   50
 .WO/GA/55/12 Prov.من الوثيقة  309الفقر   51
النا رررئة عن االسرررتملدا  الترارا وغري الترارا ملعلومات التسرررلسرررل الرقمي دراسرررة لتقصررري احلقائق بشرررأن كيفية معا ة التدابري احمللية لتقاسرررم املنافع  52

 بشررررررررررررررررررررررأن املروارد الروراثريررررررررة ألغررا  الربرحررررررررو والرترطرويرر اسررررررررررررررررترملرررررررردا  مرعرلرومررررررررات الرتسررررررررررررررررلسررررررررررررررررررررررل الررقرمري بشررررررررررررررررررررررأن املروارد الروراثريررررررررة ومرعررررررررا ررررررررة
 (.CBD/DSI/AHTEG/2020/1/5 الوثيقة)
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وعلى الصررعيد العاملي، أسررفرت املشرراورات الت عقدت على مدى السررنوات ا م. املاضررية، وال سرريما يف إطار  -45
معلومات التسررررررلسررررررل الرقمي.  ابلنسرررررربة إىلالتنوع البيولوجي، عن خيارات اتلفة لتنظيم احلصررررررول وتقاسررررررم املنافع  اتفاقية
 53 عمل الفريق االستشارا غري الرمسي للرئيسني املشاركنيبلمسؤولني املتشاركني املتعلق لا إىل نتائج التقرير األخري واستنادً 

 :ا يارات الفرعيةا على األقل، مبا يف ذل  ي، ميكن التمييز بني أحد عشر خيارً املنشأ  مبوج  اتفاقية التنوع البيولوج
 الوضع الراهن 0ا يار  (1)
مثل املوارد ا ينية، حيو تطبق  تُعامل معلومات التسرررررلسرررررل الرقمي بشرررررأن املوارد ا ينية 1ا يار  (2)

 موافقة البلدان املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها مع هذه البلدان
 ررررطاً متفقاً عليها مع البلدان،  تتطل  معلومات التسرررلسرررل الرقمي بشرررأن املوارد ا ينية 1-2ا يار  (3)

 ولكنها ال تتطل  موافقة مسبقة عن علم منه
 رررررطاً عاملياً موحداً متفقاً عليه  تتطل  معلومات التسررررلسررررل الرقمي بشررررأن املوارد ا ينية 2-2ا يار  (4)

 املسبقة عن علم وال تتطل  املوافقة بشكل متبادل
 دفع مال يتطل  احلصول على معلومات التسلسل الرقمي بشأن املوارد ا ينية 1-3ا يار  (5)
 الدفع ال رائ  املفروضة على ا دمات واملنترات ابعتبارها إسهامات يف البحوا أ 2-3ا يار  (6)
 السندات والعالمات املرتبطة ابملسا ات الطوعية س 2-3ا يار  (7)
معلومات التسررلسررل الرقمي بشررأن املوارد  ال ررريبة املفروضررة على املنترات من اسررتملدا    2-3ا يار  (8)

 ا ينية
 تعزيز التعاون التكنولوجي والعلمي وبناث القدرات 4ا يار  (9)
معلومات التسررررلسررررل الرقمي بشررررأن املوارد  عد  وجود منافع مرا تقامسها من اسررررتملدا  5ا يار  (10)

  ا ينية
 على مبيعات الترزئة للمنترات الت تسررررررررررررتملد  التنوع البيولوجي ٪1ضررررررررررررريبة بنسرررررررررررربة  6ا يار  (11)

 54()االقرتاح األفريقي
ورأى  1هذه ا يارات يف هنج مصرررررررررفوفة مقابل املعايري الوارد  يف ا دول الفريق االسرررررررررتشرررررررررارا غري الرمسي وقي م  -46

)أو جلديد احلاجة إىل مزيد من املعلومات(.  6و   2-3وس  2-3يف ا يارات معظم أع ررررررررائه أنه ينب ي مواصررررررررلة النظر 
أنه ينب ي مواصرررلة الفريق االسرررتشرررارا غري الرمسي املصرررفوفة ورأى مجيع أع ررراث  على أف رررل الدرجات يف 4وحصرررل ا يار 

النظر فيه، على األقل كرزث من حل مقرتن مليار أو خيارات أخرى. ومن املهم، بطبيعة احلال، مالحظة أنه لي.  ميع 
ا يف ا للمعايري أو ح  توافقً ا مشرتكً ايري نف. الولن، وأن التقييم ا دا للمليارات اململتلفة مقابل املعايري ال يتطل  فهمً املع

 ا النظر يف ولهنا النسيب. املراث بشأهنا فحس ، بل يتطل  أي ً 

                                                      
منذ   ينيةبشررأن املوارد ا ياملعو مبعلومات التسررلسررل الرقم االسررتشررارا غري الرمسي للرئيسررني املشرراركنيالفريق عمل باملسررؤولني املتشرراركني املتعلق تقرير  53

 (.CBD/WG2020/5/INF/1الوثيقة ) 2020االجتماع الرابع للفريق العامل مفتوح الع وية املعو ابإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عا  
 .3/5/2020CBD/WGمن الوثيقة  3الصفحة  54
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لتنوع البيولوجي واسررررررتملدامه عامة. ويف حني أن  إمكانية املسررررررا ة يف صررررررون ا 1املعايري املدرجة يف ا دول وتعتمل  -47
( هي أحد املعايري الت قامت ا موعة االستشارية غري الرمسية على أساسها بتقييم ا يارات اململتلفة، فإن 5-املستدا   )ألي

 من املعايري ال يعك. الطبيعة ا اصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، ومساهتا املميز  واملشاكل الت جلتا  إىل حلول ابيز . أايً 
( 18دال ) لت تدرمل معلومات التسررررلسررررل الرقمياألخرى ا املنتدايتومن بحية أخرى، تتطل  قائمة املعايري  االتسرررراّ مع 

 راعا  االعتبارات ذات الصلة مبعا ة معلومات التسلسل الرقمي يف القطاعات األخرى.ابا يشري إىل االنفتاح مل
 

 قائمة املعايري واملعايري الفرعية: :1اجلدول 
 فعالة يف جلقيق األهدال -ألي

 إمكانية جلقيق منافع نقدية ميكن التنبؤ هبا -1
 جلقيق منال غري نقدية ميكن التنبؤ هباإمكانية  -2
 قواعد البيابت العامة مفتوحاً يظل الوصول إىل  -3
 عد  إعاقة البحو واالبتكار -4
 إمكانية املسا ة يف حفظ التنوع البيولوجي واستملدامه املستدا  -5
 كفؤ  وابكنة من حيو التنفيذ  -ابث

 ابكنة من الناحية التقنية -6
 من الناحية القانونية  ةابكن -7
 واضحة من الناحية القانونية ومؤكد تنفيذها -8
 إدارايً  بسيطة -9

 السنتني القادمتنيخالل قابلة للتنفيذ  -10
تتي  التمييز بني االستملدا  الترارا واالستملدا  غري الترارا ملعلومات التسلسل الرقمي بشأن املوارد    -11

 ا ينية
 تكلفة اإلعداد والتنفيذ معقولة بسيطة -12
 تيسر إقامة احلوكمة الر يد  -جيم

 سهل الفهم من قبل مقدمي ا دمات واملستملدمني -13
 سهولة امتثال املستملدمني  -15 ن ملقدمي ا دمات إنفاذها بسهولةميك -14
 امتثال املستملدمني سهولة -15
 ال تؤدا إىل حدوا تفاضالت ق ائية -16
 تقاسم املنافع مع الشعوس األصلية وا تمعات احملليةتيسري  -17
 متسقة وقابلة للتكيي -دال

 الرقمي بشأن املوارد ا ينيةيف معلومات التسلسل  االتساّ مع املنتدايت األخرى الت تنظر -18
 قابلة للتكيي مع التطور التكنولوجي والعلمي يف املستقبلو مرنة  -19
 CBD/WG2020/5/3 :املصدر
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معلومات التسررررررررلسررررررررل الرقمي حول منوذجني اتلفني: هنج متعدد األطرال  بشررررررررأناملناقشررررررررات احلالية  تتمحورو  -48
دا الوصرررررول إىل معلومات التسرررررلسرررررل يف أهنما لن يقي   نيلنهرا تمثل القاسرررررم املشررررررتمل بنييو يسرررررمى ابلنهج اململتلط.  وما

 يتم إيداعالرقمي. غري أن استملدا  معلومات التسلسل الرقمي يتطل  تقاسم املنافع. ويف إطار النهج املتعدد األطرال، س
ت التسلسل الرقمي، ، على سبيل املثال، من خالل فر  ضريبة على املنترات املتأتية من استملدا  معلومانافع النا ئةامل

ا للمسا ات الطوعية من مجيع املصادر. ويف إطار النهج اململتلط، سيتعني التفاو  ا أي ً يف صندّو عاملي يكون مفتوحً 
بشررأن طرائق تقاسررم املنافع مع بلد منشررأ املوارد الوراثية الذا مت احلصررول منه على معلومات التسررلسررل الرقمي،  ررريطة أن 

ا. وحيثما تسرررتملد  معلومات التسرررلسرررل الرقمي من املوارد الوراثية لعد  بلدان، م  تقاسرررم املنافع فً يكون بلد املنشرررأ معرو 
منها.  صررررررول على معلومات التسررررررلسررررررل الرقميمن خالل آلية متعدد  األطرال مع بلدان منشررررررأ املوارد الوراثية الت مت احل

، م  إيداع املنافع، مات التسررلسررل الرقميول منه على معلو ميكن جلديد بلد منشررأ املورد الوراثي الذا مت احلصرر وحيثما ال
كال النهرني، يتعني وضع معايري لصرل إىل  كما هو احلال يف إطار النهج املتعدد األطرال، يف صندّو عاملي. وابلنسبة 

 األموال املودعة يف الصندّو العاملي.
التدابري القائمة للحصرررررول وتقاسرررررم املنافع املبنية بني القائمة ا ح  املن للعالقة وقد أويل اهتما  ضرررررئيل نسررررربيً  -49

على مبدأ حرية التعاقد والنظا  املتعدد األطرال أو اململتلط املتمثل يف الوصرررول املفتوح إىل معلومات التسرررلسرررل الرقمي 
ظم الذا ينطبق على معلومات التسررررررررررلسررررررررررل الرقمي الذا يتم احلصررررررررررول عليه من املوارد الوراثية. ويعو تعاي  هذه الن

ا ابلشررركل اململتلفة أن احلصرررول على نف. املعلومات الوراثية واسرررتملدامها سررريمل رررعان لنظم اتلفة لتقاسرررم املنافع، رهنً 
 الذا تتوافر به املعلومات الوراثية. 

علومات التسرررلسرررل الرقمي، ما قد معل من الصرررع  معا ة مل  عد  مراعا  القطاع ملسرررألة  اهتما  كال   ومل يول   -50
أن العلماث يستملدمون معلومات التسلسل الرقمي ب   إىل ا سلسل الرقمي كظاهر  خاصة بقطاع معني نظرً معلومات الت
قد تكون معلومات التسلسل و ا إذا كان قد مت احلصول عليها أصالً ل ر  حمدد أو الستملدامها يف قطاع حمدد. النظر عم  

املوارد الوراثية تال لبحو والتطوير يف ل مهمةية لألغذية والزراعة، الرقمي املسررررررتمد  من املوارد الوراثية، ملالل املوارد الوراث
كيي ميكن معا ة   املنتدايتلألغذية والزراعة. وستوض  املناقشات املستقبلية حول معلومات التسلسل الرقمي يف اتلي 

املسررتمد  من نافع هذه الق ررااي املعقد  مع احلفاظ على الوصررول املفتوح إىل معلومات التسررلسررل الرقمي وضررمان تقاسررم امل
 بشكل عادل ومنصي. مات التسلسل الرقميمعلو 
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 التوجيهات املطلوبة - اسادسً 
 يلي:القيا  مبا العمل يف  مجاعةقد ترغ   -51

بدور معلومات التسرررررلسرررررل الرقمي يف ا ابملعلومات الوارد  يف هذه الوثيقة وابلدراسرررررة املتعلقة اإلحاطة علمً  (1)
 ؛صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستملدامها املستدا : الفرص والتحدايت

 التوصية أبن تطل  اهليئة من األمانة:و  (2)
طبقة على وتقاسررررررررررررررم املنافع امل دعو  األع رررررررررررررراث إىل تقدمي معلومات عن التدابري احمللية للحصررررررررررررررول (أ)

 واالنعكاسات الفعلية واحملتملة على صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة معلومات التسلسل الرقمي
للمنافع  واسررررتملدامها على حنو مسررررتدا ، مبا يف ذل  التبادل واحلصررررول والتقاسررررم العادل واملنصرررري

 اهليئة؛ ومميع هذه املعلومات لعلم النا ئة عن استملدامها،
يف احملافل األخرى، هبدل النظر يف  ملتعلقة مبعلومات التسرررررلسرررررل الرقميمواصرررررلة رصرررررد التطورات او  (س)

 آاثرها احملتملة، مبا يف ذل  الفرص والتحدايت احملتملة للهيئة وأع ائها؛
تقدمي تقارير منتظمة عن هذه التطورات، مبا يف ذل ، حسرر  االقت رراث، قبل انعقاد الدور  العادية و  ( )

 املقبلة للهيئة، مثال من خالل الندوات اإللكرتونية؛ 
االسررررتمرار يف عقد حلقات عمل افرتاضررررية مفتوحة الع رررروية بشررررأن معلومات التسررررلسررررل الرقمي، و  (د)

ية اتحسررررر  االقت ررررراث، هبدل إطالع أع ررررراث اهليئة واملراقبني على التطورات التكنولوجية والسرررررياسررررر
 .الرقميعلومات التسلسل مباألخري  املتعلقة 


