
March 2021 CGRFA/WG-PGR-10/21/6 

 

 

 
 

 

 www.fao.org موقع املنظمةواثئق على الميكن االطالع على 

NF578/A 

A 

 

 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة
 من جدول األعمال املؤقت 7البند 

 لألغذية والزراعة النباتيةالعمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية  مجاعة

  شرةالعاالدورة 

 2021 حزيران /يونيو 22-24

 املوارد الوراثيةبشأن "معلومات التسلسل الرقمية" 
 تداعياتلألغذية والزراعة: فرص االبتكار والتحدايت وال

 

 احملتوايت بيان

 الفقرات
 4-1 .................................................................................... قدمةامل -أواًل 
 14-5 ................................................... حنو وضع تعريف ملعلومات التسلسل الرقمية -اثنًيا
 21-15 للمسامهة يف صون املوارد الوراثية واستخدامها املستدام"معلومات التسلسل الرقمية"الفرص اليت تتيحها  -اثلًثا
 26-22 .............................. واستخدامها" معلومات التسلسل الرقمي"القدرة على الوصول إىل  -رابًعا

 31-27 ......................................................."معلومات التسلسل الرقمية"تداعيات  -خامًسا
 34-32 .................................................................. املستقبليخيارات العمل  -سادًسا

 35 ........................................................................... ةاملطلوب اتالتوجيه -ابعً سا
 

  



CGRFA/WG-PGR-10/21/6 2 

 

 املقدمة - أواًل 
لدراسااة اب علًما 2019هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف دورهتا العادية السااابعة عةاارة يف عام أحاطت  -1

ساااسااية األدراسااة ال) لألغذية والزراعةاملوارد الوراثية بةاامن االسااتكةااالية لتقحلااي ابقائق بةاامن "معلومات التساالساال الرقمية" 
، حاليًااملوارد الوراثية لألغذية والزراعة بةاامن " ةالدراسااة فيف يتم اسااتخدام "معلومات التساالساال الرقمي ولححلاات. 1(68رقم 

 .قطاعي األغذية والزراعة املرتتبة على استخدامها علىاالنعكاسات وفيف ميكن استخدامها يف املستقبل وما هي 
هناك حاجة إىل مواصااااالة اساااااتعراع مساااااملة "معلومات التسااااالسااااال الرقمية" بةااااامن املوارد  اهليئة على أن  ووالقت  -2

 :يعلى أن تتناول، يف دورهتا املقبلة، ما يل اتفقت. و الوراثية لألغذية والزراعة
 

 ؛اعةلرص االبتكار اليت تتيحها "معلومات التسلسل الرقمية" بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزر  (1)
  ؛واستخدامها  معلومات التسلسل الرقميةوالتحدايت املرتبطة ابلقدرة على الوصول إىل (2)
صاااااااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واساااااااتخدامها تداعيات اساااااااتخدام معلومات التسااااااالسااااااال الرقمية على و  (3)

 .املستدام وتقاسم املنالع الناشئة عنها
والنباتية وابرجية واملائية املعنية ابملوارد الوراثية ابيوانية الفنية ابكومية الدولية وطلبت اهليئة من جمموعات العمل  -3

حلااااااااااالة المبا هو قائم من أمثلة خاصاااااااااااة ابلقطاعات الفرعية  ات يف ما يتعلق يف هذه املساااااااااااائل "النظر )جمموعات العمل( 
ي والت ذية وساااالمة األغذية وادهود الرامية إىل مكالحة بحلاااون املوارد الوراثية واساااتخدامها املساااتدام وتنميتها واألمن ال ذائ

اتفاقية حتت إطار فذلك إىل أمهية التنسااااااااايق مع العمليات ادارية   يئةوأشاااااااااارت اهل 2."آلات وأمراع احملاصااااااااايل وابيوا ت
واملنحلاف للمنالع الناشئة  غواي امللحق هبا بةامن ابحلاول على املوارد الوراثية والتقاسام العادل التنوع البيولوجي وبروتوفول 

 )املعاهدة(. لألغذية والزراعة النباتية عن استخدامها واملعاهدة الدولية بةمن املوارد الوراثية
 خمتلف من خالل التفكري يف علومات التساالساال الرقميةاملتعلقة مب اتهتدف هذه الوثيقة إىل املسااامهة يف املناقةااو  -4

تدرس إمكا ت االبتكار اليت تولرها )القساااااااام الثا (. وهي  التساااااااالساااااااال الرقميةعلومات ملتعريف وضااااااااع ل املتاحة اخليارات
علومات التساااااالساااااال جمموعة خمتارة من التطبيقات الفعلية واحملتملة ملتقدمي من خالل مثالً "، معلومات التساااااالساااااال الرقمية"

العمل  مجاعةتنظر ليها لكي ، نميتهاوتاملساااااااااااااتدام  هاواساااااااااااااتخدامبحلاااااااااااااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملتعلقة  الرقمية
فان من املمكن حتقيق هذه اإلمكا ت ابلكامل بعض العوامل اليت حتدد ما إ ا  الوثيقة  ناقش هذهتو  .)القساااااااااااااااام الثال (
وارد الوراثية صااااااااااون امل( بةاااااااااامنالبح  والتطوير جمايل على ) معلومات التساااااااااالساااااااااال الرقميةتداعيات  أما)القساااااااااام الرابع(. 

 ،اسااااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الناشاااائة عنتقاساااام املنالع على ، وعلى وجه اخلحلااااوص، واسااااتخدامها املسااااتدام
العمل يف  مجاعةقد ترغب و )القساااااام اخلام (.  هانالعمتقاساااااام املوارد و لى سااااااتعتمد على الةاااااارول القانونية للححلااااااول عل

والتحدايت اليت  تداعيتهاو  معلومات التساالساال الرقميةيف ضااوا الفرص اليت تتيحها  للهيئة عمل املسااتقبليلاأولوايت  حتديد
  .تطرحها )القسم السادس(

                                                   
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: 

 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  23الفقرة   2

http://www.fao.org/3/CA2359EN/ca2359en.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
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 تعريف ملعلومات التسلسل الرقميةوضع حنو  –ا اثنيً 
 ات الحلاااالة الحلااااادرة  قراراتوينعك   لك يف ال. علومات التساااالساااال الرقميةال يوجد تعريف متفق عليه عاملًيا مل -5

والقاااضاااااااااااااااي  2017يف عااام اهليئااة قرار الااذا اتااذتااه يف الو  يف إطااار اتفاااقيااة التنوع البيولوجي، وبروتوفول  غواي امللحق هبااا
بتعدد املحلاااطلحات […]"يف  لك الوقت، اهليئة  واعرتلت. معلومات التسااالسااال الرقميةنةااااا مساااار عمل جديد بةااامن إب

 "بيا ت املتواليات ادينية" و"معلومات التساالساال اديي"املسااتخدمة يف هذا الال )مبا ليها، على ساابيل املثال ال ابحلاار، 
و"املعلومات الوراثية" و"املوارد الوراثية غري املادية" و"احملافاة ابباسااااااو " وما إىل  لك( ومن الضاااااارورا مواصاااااالة النظر يف 

 3.وع لتحديد املحلطلح أو املحلطلحات املناسبة الواجب استخدامها"هذا املوض
علومات التسااااالسااااال ا ملتعريفً اإلطار اخلاص ابلتمهب لألنفلونزا ادائحة التابع ملنظمة الحلااااااحة العاملية  نال يتضاااااامو  -6

الاد  أو الر . وهي حتتوا ترتياب النوفليوتيادات املوجودة يف جزاا ادينياة" على أااا: " املتواليااتف "عر  ي  ولكناه . الرقمياة
اليت حتدد اخلحلااائا الوراثية حتتوا على املعلومات وهي . "وساملعلومات اليت حتدد اخلحلااائا البيولوجية ألا فائن أو لري 

 محلاااااااااااطلح اخلاص ابلتمهب لألنفلونزا ادائحة إىلطار اإلةاااااااااااري ابإلضاااااااااااالة إىل  لك، ي  و فائن أو لريوس". ا   البيولوجية أل
اتفاقية األمم املتحدة لقانون يف إطار منقح التفاق  يسااااتخدم مةااااروع نا  و . لكن دون تعريفه 4"ةادينياليات املتو "بيا ت 
، الحلااادر يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واسااتخدامه املسااتدام بةاامن حفا التنوع البيولوجي البحراالبحار 

و"بيا ت التساالسال الرقمية"  و"معلومات التساالساال "احملافاة ابباسااو "محلااطلحي  ،2019 تةاارين الثا  /نولمرب 18يف 
قراًرا  لألغذية والزراعة النباتية لمعاهدة الدولية بةااااامن املوارد الوراثيةمل يتخذ ادهاز الرائساااااي لو  5.هاتعريفدون لكن  "الوراثي

محلاااطلحي ر اساااتخدام ، وابلتايل قر  "ادييبيا ت التسااالسااال و"ملعلومات التسااالسااال الرقمي" "بةااامن املحلاااطلحات الر ية 
 6ة. يتم االتفاق على محلطلحات جديدحت  يف دورته األخرية بيا ت التسلسل الوراثي  /"ةمعلومات التسلسل الرقمي"
أو  "معلومات التساااااااااااااالساااااااااااااال الرقمية" محلااااااااااااااطلح تعريفيف هذه العمليات  ا تواجههيتالأحد التحدايت ويتمثل  -7

ه على أن   قد ي فهم املحلاااااااطلحوعلى الرغم من أن  . أو حمتواه حتديد نطاق املحلاااااااطلحيف املحلاااااااطلحات املماثلة املساااااااتخدمة، 
ا ميكن أن يةاامل لإن ه لقط،  ابْمض  النووا الريبوزا املنزوع األفساا أ أو ابمض النووا الريبوزايةاامل تساالساال  أيضااً

عن املطبقة عليها أو حت معلومات  اإلدرافيةو املعلومات الناجتة عن العمليات تساالساال األااع األمينية للربوتينات و/ أ
 7.، مثل املعارف التقليدية أو بيا ت النمط الظاهراوراثيال وردامل

 اليت تغطيها أحباث احلمض النوويالبيولوجية قواعد البياانت 
محلاااااااطلح  ساااااااتخدمتال  على وجه اخلحلاااااااوص ةالعلمياألوساااااااال  أن  إىل  68الدراساااااااة األسااااااااساااااااية رقم  خلحلااااااات -8
. توجيهيةتعسفية أو  له العلم يتطور ابستمرار، مما جيعل التعريفات الدقيقة دت على أن  وشد  ، "معلومات التسلسل الرقمية"

نوع من املعلومات  : أا  "معلومات التسااالسااال الرقميةحلاااطلح "مل التايل توضااايحيال تعريفالاقرتح املؤلفون وبنااً على  لك، 
                                                   

 Report Rev.1-CGRFA/16/17الوثيقة  من 87الفقرة   3
 .اإلطار اخلاص ابلتمهب لألنفلونزا ادائحةمن  2-5القسم   4
  .3/2020/232A/CONF وثيقة األمم املتحدة  5
 Report/19/8-IT/GBالوارد يف الوثيقة  9/2019القرار   6
7  Digital Sequence Information on Genetic Resources: Concept, Scope and . 2020Houssen, W., Sara, R. & Jaspars, M. 

Current Use . من الوثيقاااااة 31اتفااااااقياااااة التنوع البيولوجي، الحلااااااااااااافحاااااة CBD/DSI/AHTEG/2020/1/3 ( ًالتاااااايل ا على الرابطمتااااااح أيضااااااااااااااااا :
https://www.cbd.int/doc/c/fef9/2f90/70f037ccc5da885dfb293e88/dsi-ahteg-2020-01-03-en.pdf) 

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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املعنونة  اللة العلميةمت  جتميعه بواساااااااااااااااطة قاعدة بيا ت حالية أو مساااااااااااااااتقبلية من النوع الذا  أا  ميكن أن حتتفا هبا اليت 
ادوانب الفيزايئية بةاااامن ث و نتائج البحاللة تنةاااار و . 8(Nucleic Acid Research) "األحباث بةاااامن ابمض النووا"

والبيولوجية لألااع النووية والربوتينات املةااااااااااارفة يف اسااااااااااتقال  ابمض النووا و/ أو  والكيميائية البيولوجية والكيميائية
 9.لقواعد البيا ت البيولوجيةعام  ا العدد األول من فل  خيحل  و . هتفاعالت

 تمييزلاألساسي كأساس لالوراثي والقرب من املورد  ةالبيولوجياملعاجلة درجة 
 معلومات التسلسل الرقمية جمموعاتبني 

محلاااااااااااااطلح "معلومات  أن  إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف دورته العادية الرابعة عةااااااااااااارة أشاااااااااااااار  -9
ا أنةااااامو  .ا" مؤقتً اساااااتخدمه بوصااااافه "بدياًل  ابلتايلاألنساااااب و  هو التسااااالسااااال الرقمية" قد ال يكون عملية قائمة على " أيضاااااً

بةااااامن املوارد الوراثية" من أجل القيام أملة أمور منها "توضاااايح  العلوم والساااااياساااااات يف جمال معلومات التسااااالساااال الرقمية
أطلق وف زا من هذه العملية،  10 ".[...]ه مفهوم معلومات التساالساال الرقمية، مبا يف  لك املحلااطلحات املتحلاالة به ونطاق

مات التساالساال معلو "ابإلضااالة إىل ثالث دراسااات، رفزت إحداها على مفهوم ونطاق  11مةاااورات واسااعةمؤمتر األطراف 
أنةااااااام مؤمتر و  12.حالًياالوراثية وارد يف جمال امل معلومات التسااااااالسااااااال الرقميةاملوارد الوراثية وفيفية اساااااااتخدام بةااااااامن  "الرقمية

ا األطراف  انعكاسااااهتاخيارات للةااارول التةااا يلية و  تطويركي يقوم من بأ أمور أخرى بلريق خرباا تقي خمحلاااا، ل أيضاااً
  .بةمن املوارد الوراثية "التسلسل الرقميةمعلومات لتوضيح مفهوم "

املوارد الوراثية: املفهوم والنطاق واالسااااااااتخدام بةاااااااامن  ةمعلومات التساااااااالساااااااال الرقمي" املعنونة دراسااااااااةالبنااً على و  -10
جتميع يربران األسااااااساااااي الوراثي درجة املعادة البيولوجية والقر  من املورد  أن  خحلاااااا املتقي الرباا اخللريق اعترب ، "ابايل

التقي لريق اخلرباا صااااااااانفها عترب الموعات الثالث اليت ت  و . معلومات التسااااااااالسااااااااال الرقميةاملعلومات اليت قد تةاااااااااتمل على 
مجيع  2)تةاااامل الموعة  1 رقم ، فما هو مبأ يف اددول" ترافميةمعلومات التساااالساااال الرقميةعلى أاا من "املخحلااااا 

املعلومات  ات الحلااااااااااالة، أا ومل ت عترب  13.(2و 1 تألى مجيع عناصااااااااااار الموعع 3، وحتتوا الموعة 1عناصااااااااااار الموعة 
، والبيااا ت الساااااااااااااااالوفيااة الوراثيااة، مثاال املعااارف التقليااديااة املرتبطااة ابملوارد األحيااائيااةوالكيميااائيااة املعلومااات الوراثيااة خبالف 

اإلشاااااارة إىل . ومع  لك، من املهم "الرقميةمعلومات التسااااالسااااال "على أاا من اإليكولوجية واملعلومات املتعلقة ابلعالقات 
على يف العديد من البلدان على ابحلااول منالعها  وتقاساام على املوارد تدابري ابحلااولتنا  ا مع بروتوفول  غواي، ه متةاايً أن  
 وتقاسم منالعها.الوراثية عارف التقليدية املرتبطة ابملوارد امل

ا لريق اخلرباا التقي املخحلااا دحد  و  -11  معلومات التساالساال الرقميةحلااطلحات لوصااف من املارات متعددة خي أيضااً
 14.بةمن هذه املسملةاائية استنتاجات  أا   ولكنه مل يتوصل إىلالوراثية املوارد بةمن 

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

 14/20لقرار ا  10
 /2/1/2020CBD/DSI/AHTEGللححلول على ملخ ا عن وجهات النظر، انظر الوثيقة   11
  .2020Houssen, W., Sara, R. & Jaspars, Mاملرجع السابق   12
 CBD/DSI/AHTEG/2020/1/7 ابلوثيقة 1من امللحق  9الفقرة   13
 /7/1/2020CBD/DSI/AHTEG ابلوثيقة 1الوارد يف امللحق  2ددول   14

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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 15املوارد الوراثيةبشأن توضيح نطاق "معلومات التسلسل الرقمية"  :1اجلدول 
 وراثيةاملعلومات املتعلقة ابملوارد ال 

 األحيائيةوالكيميائية  وراثيةالاملعلومات 

 املعلومات ذات الصلة

مرجع 
 اجملموعة

 3الموعة  2الموعة  1الموعة 

 رفيع وصففف
املسففففففففففففتففو  
 لكل جمموعة

ابمض النووا الر يبوزا املنزوع 
ابمض و  )الاااد ( األفسااااااااااااا أ

 )الر (النووا الر يبوزا 

+ الربوتينااااااات +  1الموعااااااة 
 املتوايلابلتخل ق التعديالت 

+  2الاااااااااماااااااااوعاااااااااة 
املستقلبات وادزيئات 

 الكبرية األخرى
أمثلفففففة عل  
املفواضفففففففففففيففع 

 احلرجة

  قرااات تسااااااااااالسااااااااااال ابمض
 ؛النووا

  البيااااااا ت املرتبطااااااة بقرااات
 ؛ابمض النووا

  تسااالسااال ابمض النووا غري
 ؛املةفر

 ماااثاااااال الاااوراثاااي  الاااتاااخاااطاااياااط(
تحليااااااال الو ، الوراثيالتنميط 

األقمااااار الاااادقيق بواساااااااااااااطااااة 
وتعدد أشاااكال  ،االصاااطناعية

ومااااااا  ،النوفليوتياااااادات املفردة
 ؛(إىل  لك

 يكلي.اهلةرح ال 

  ؛األااع األمينيةتسلسل 
 الوراثي معلومات عن التعبري. 
 ؛وظيفيالةرح ال 
 التعااااااديالت ابلتخل ق املتوايل 

 ياااااااثااااااايااااااالأمناااااااال املاااااااماااااااثااااااال )
 ؛(األسيتيلو 
 ؛اهليافل ادزيئية للربوتينات 
 شبكات التفاعل ادزيئي. 

  مااااعاااالااااومااااااات عاااان
الرتفيب الكيميائي 

مورد للاألحيااااااائي 
 ؛وراثيال

 دزيئااااااات الكبرية ا
)خبااالف ابااماااض 
الاااناااووا الااار ياااباااوزا 
املنزوع األفساا أ 
واباااماااض الاااناااووا 
الااااااااااااااار ياااااااااااااااباااااااااااااااوزا 

 ؛(والربوتينات
  املسااتقلبات اخللوية

 )اهليافل ادزيئية(.

  املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد
 .الوراثية

  املرتبطااااااة مبعلومااااااات املعلومااااااات
م موعات لل ةالتسااااالسااااال الرقمي

، العوامل ابيوية مثالً ) 3و 2و 1
 وغاااري اباااياااويااااااة يف الااابااايااائااااااة أو

املرتبطااااااة ابلكااااااائن  املعلومااااااات
 .ابي(

  أناااواع أخااارى مااان املاااعااالاااومااااااات
أو الااااوراثااااي املاااارتاااابااااطااااااة ابملااااورد 

 ابستخدامه.

مكانية التتبع يتعلق إب يف ماخمتلفة تداعيات  ،جمموعة من الموعات لكل  حد د لريق اخلرباا التقي املخحلاااااااااااا، و  -12
دد. هادر امحلاااااحت   علومات التسااااالسااااال الرقميةملالتقي  األسااااااساااااي الوراثي من املورد  معلومات التسااااالسااااال الرقميةقر   وُي 

املورد التعرف من الناحية التقنية على ما إ ا فان من املمكن  معلومات التسااالسااال الرقميةوالعملية البيولوجية املرتبطة بتوليد 
متفاوتة القطاعات املختلفة تعتمد بدرجات  إىل أن  لريق اخلرباا التقي املخحلااااااااا خلا و  16.اسااااااااتمدت منه الذاالوراثي 
 معلومات التسلسل الرقمية.من جمموعات خمتلفة على 

تعتمد على السياق / ال رع  هااملرتتبة على تعريف تداعياتوال معلومات التسلسل الرقميةأمهية تعريف  ا ألن  نظرً و  -13
معلومات " محلااااااااااطلح العمل التابعة هلا يف مواصاااااااااالة اسااااااااااتخداموجمموعات اهليئة سااااااااااتخدام التعاريف، لقد ترغب احملدد ال

معلومات الذا ساااات ناقش ليه مسااااملة  سااااياقالحت يكون هناك مزيد من الوضااااوح حول فبديل مؤقت   "التساااالساااال الرقمية
 .احملدد هلا وال رع الرقميةالتسلسل 

معلومات ةري إىل ي  بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة"  ةمحلطلح "معلومات التسلسل الرقمي من الواضح أن  و  -14
املوارد يف جمايل  البح  والتطوير املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومع  لك، لإن   الناشئة عن /من ةاملةتق التسلسل الرقمية

مواد وراثية  على نمالتبةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد ية "معلومات التسلسل الرقمية"الوراثية لألغذية والزراعة و

                                                   
 /7/1/2020CBD/DSI/AHTEGابلوثيقة  1الوارد يف امللحق  1اددول ممخو  من اددول   15
  .2020Houssen, W., Sara R. & Jaspars, M ،32املرجع نفسه، الحلفحة   16
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بيد أن  السااااااؤال  17.لألغذية والزراعة من فائنات غري اتبعة للموارد الوراثيةاملسااااااتمدة  "معلومات التساااااالساااااال الرقمية"على و 
معلومات ةااتمل على ت املوارد الوراثية لألغذية والزراعةبةاامن  معلومات التساالساال الرقمية تنإ ا فاما  ا بةاامنيظل مطروحً 

 معلومات التسااااالسااااال الرقمية)على سااااابيل املثال،  لموارد الوراثية لألغذية والزراعةمن فائنات غري اتبعة ل التسااااالسااااال الرقمية
البح   جمايل يف ا( إ ا مت اساااتخدامهلألغذية والزراعةموارد الوراثية للمن فائنات غري اتبعة مساااتمدة بةااامن  ات جديدة 

 .املوارد الوراثية لألغذية والزراعةبةمن والتطوير 
 

 "ةالفرص اليت تتيحها "معلومات التسلسل الرقمي -ا اثلثً 
 املوارد الوراثية واستخدامها املستدام صونللمسامهة يف 

لهم األسااس ادزيئي سهم يف تاألحباث البيئية والبيولوجية، و دورًا أسااساًيا يف  "معلومات التسالسال الرقميةؤدا "ت   -15
عالجات جديدة لألمراع و  جديدة منت ات زراعية لتولري تعديل ادينات للحياة والتطور والطرق اليت ميكن من خالهلا

اتؤدا هي ومحلااادر جديدة للطاقة وغري  لك من منت ات جديدة. و  وحتديد املخاطر تحلاانيف األنواع ا يف ا مهمً دورً  أيضااً
اليت حتدق ابألنواع املهددة والتخفيف من وطمهتا، وتتب ع االجتار غري املةااااااااااااروع، وحتديد املنةاااااااااااام اد رايف للمنت ات وإدارة 

  د.صون املوار 
معلومات التسلسل الرقمية" بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة حتقيق األمن ال ذائي والت ذية بوصفها "سهم ت  و  -16
، وخلق املنت ات ادديدة، وساااالمة األغذية بية، ويف االنتقاا والرت املوارد الوراثية لألغذية والزراعةأسااااساااية يف توصااايف أداة 

وت عااد  مباااا يف  لاااك تطوير املنت اااات الطبياااة البيطرياااة، مثااال اللقااااحاااات. وتتبعهاااا، وإدارة املوارد الوراثياااة لألغاااذياااة والزراعاااة، 
توصاايف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصااواا يف تكنولوجيات املسااتخدمة لل اأساااساايً   ً معلومات التساالساال الرقمية" مكو  

ابْمض  النووا  وعرع ليقيف حتليل وتاملستخدمة التكنولوجيات جمموعة واسعة من وهي تدعم  18.واستخدامها املستدام
أ وابمض النووا الريبوزا  َْنزوع األ فساااااااااض ض

تكاثر اليف التوري  والتعبري عن  ات املةاااااااااارفة وادزيئات األخرى الريبوزا امل
جزيئات مثل  ليقحتليل وتاليوم تعترب البيولوجيا الرتفيبية جمااًل جديًدا نساااااااااااااااابًيا، مما جيعل من املمكن و والنمو والحلااااااااااااااااحة. 

يف "الفريوساااااااااااااات حتليل وتليق  وحت، والربوتينات وابمض النووا الريبوزا املنزوع األفسااااااااااااا أابْمض  النووا الريبوزا 
 .معلومات التسلسل الرقمية"" ابستخدام ،"البيولوجي من جديد هاتليق"و "املخترب

بنااً على البيا ت واملعلومات الرقمية ودون  ما بتوليد لوائد من مورد وراثي" معلومات التساالساال الرقمية" ساامحتو  -17
تاللات ملحوظة لعلية أو حمتملة يف خحلاااائا اخأا   68رقم األسااااساااية دراساااة المل جتد و . نفساااه الوصاااول إىل املورد اديي

معلوماات الحظاات أن  و  تطبيقهااا يف خمتلف القطاااعااات الفرعيااة للموارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة. يتم  فمااا التكنولوجيااات  
. وتةاااكل لألغذية والزراعةوارد الوراثية لمعلى نطاق واساااع يف مجيع القطاعات الفرعية ل قد اساااتخدمت التسااالسااال الرقمية

خلحلاات الدراسااة األساااسااية و  ا يف جمال العلوم البيولوجية. لكل البحوث تقريبً ا اعتيادايً "معلومات التساالساال الرقمية" عنحلاارً 
، "معلومات التسالسال الرقمية" بةاامن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تتساام ومهية حمورية يف تطوير املنت ات أن   إىل 68رقم 
معلومات  "ومن املتوقع أن تزداد أمهيتها خاصااة مع تولر قدر متزايد من .ا يف  لك حتسااأ املوارد الوراثية لألغذية والزراعةمب

ا اساااتخدام. و يف املساااتقبل ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ات الحلااالة اب "التسااالسااال الرقمية معلومات التسااالساال " ميكن أيضاااً
                                                   

  .2018Heinemann, J.A., Coray, D.S. & Thaler, D.S ،9املرجع نفسه، الحلفحة   17
 1Inf.6/21//10-GRP-CGRFA/WGا الوثيقة انظر أيضً   18
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 تزامنوالمبا يف  لك التلقيح االصاااااطناعي،  ةيرتبيف ساااااياق العن طريق اإلنبات التكاثر مواد املواد اإلجنابية/  نتقااال "الرقمية
التسااااالساااال  . وت عد  معلوماتأو اختبارهالنسااااال  راقبةمل ميكن اساااااتخدامها والتخحلااااايب يف املخترب، واالساااااتنساااااا ، أوالنزوا 
وابمراا اخلضاااااااراا )الزراعة( األحيائية يف التكنولوجيات  املبتكرة املساااااااتخدمة يف املنت ات والعمليات حاً ا عنحلااااااارًا الرقمية

الزرقاا األحيائية  تمتزايد األمهية يف التكنولوجيا دورًاتؤدا من املتوقع أن و  (،)الحلناعةوالبيضاا )الرعاية الحلحية والطب( 
 .)محلايد األ اك/ تربية األحياا املائية(

ا يف االساااااتخدام املساااااتدام للموارد الوراثية  معلومات التسااااالسااااال الرقميةساااااهم ت   ميكن أنو  -18 من لألغذية والزراعة أيضاااااً
يتم اسااااااتخدام هذه و جديدة. ومعز زات حيوية عضااااااوية خالل تسااااااهيل افتةاااااااف وتحلااااااميم لقاحات ومبيدات آلات وأ دة 

ااملعلومات  قد و  .على الساااواا والزراعة ولتحلاااميم العالجاتلتةاااخيا األمراع يف مجيع أشاااكال املوارد الوراثية لألغذية  أيضاااً
 املالية.  تهمواستدام املزارعأ ثل عنحلرًا حاً ا يف تطوير منت ات جديدة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لزايدة أمن دخلمت  

الر يبوزا ابمض النووا كميات الحلااااااا رية من لل ميكنو األنواع. صاااااااون يف  معلومات التسااااااالسااااااال الرقمية ساااااااهمتو  -19
للعلماا بتحديد أنواع من الفقارايت البحرية أن تسااااااااامح اليت يتم مجعها من املاا، على سااااااااابيل املثال،  املنزوع األفسااااااااا أ

الوراثي لتحديد األنواع ولتقييم التنوع  معلومات التسلسل الرقمية ستخدمت  فثريا ما و ك. ابأفثر من املسوحات التقليدية ابلة ض 
ا ساااااااااااتخدمت  وهي . بينها يف ماداخل األنواع و  جراا وميكن اساااااااااااتخدامها إل .بنك ادينات ها يفالختيار املواد لتخزين أيضاااااااااااً

  قت.وضمان نقائها مبرور الو  دميومة املادة اختبار
حتديد و نظم حوفمة األغذية، مبا يف  لك توسيم املنت ات  يف مهًما دورًاأيًضا  معلومات التسلسل الرقمية تؤداو  -20

 .ابالنقراع حلون األنواع املهددةواليت قد تكون مهمة لاملكو ت ال ذائية، 
على  تدل   علومات التساااااااااااااااالساااااااااااااااال الرقمياةملجمموعة خمتاارة من التطبيقاات الفعلياة واحملتملاة  2 رقم يقادم اددولو  -21

 .العمل مجاعةتستعرضها االبتكارية الكبرية، لكي  اإمكا هت
 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  صفففففففون من أجل علومات التسفففففففلسفففففففل الرقميةملالتطبيقات الفعلية واحملتملة  :2اجلدول 
 واستخدامها املستدام

 املوارد الوراثية احليوانية

   على ساااااابيل املثال، تساااااامح ل. بدقة العاملحول لتحديد ولهم العالقات بأ األنواع  معلومات التساااااالساااااال الرقميةسااااااتخدم ت
للباحثأ Barcode of Life" (/https://ibol.org )"لألنواع ابية الةاريطي التةافري بيا ت مثل قاعدة  ،قواعد البيا ت

ا معلومات التساالساال الرقميةسااتخدم وت  . وصااونه بتحديد األنواع، مما يساامح مبراقبة التنوع البيولوجي  راسااتمرا لت نب أيضااً
معلومات التسااااااالسااااااال على سااااااابيل املثال، ميكن للباحثأ اساااااااتخدام و . واملهددة ابالنقراع نواع املعرضاااااااة للخطراأل لقدان
  .ولهمها والتخفيف من وطمهتا لتحديد العوامل اليت هتدد جمموعة واسعة من األنواع املعرضة للخطر الرقمية

  حتسااينات يف التوصاايف ادزيئي للسااالالت وساااهم يف حتديد املناطق  حدوث معلومات التساالساال الرقمية سااه ل اسااتخدامو
من  ات اإلنتاج والسااااااااااااااامات التكيفية، مثل حتمل ابرارة ومقاومة األمراع، وحتديد االختاللات  املرتبطة بكل  الوراثية 

 .الوراثية املسؤولة عن العديد من العيو 

https://ibol.org/)
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  اسااااااااااااارتاتي يات أخذ العينات وتقييم يف و الطبيعية قع ااملو خارج  للم موعات معلومات التسااااااااااااالسااااااااااااال الرقميةساااااااااااااتخدم ت  و
ا بتحسااااأ معلومات التساااالساااال الرقميةساااامح وتالموعات.  من خالل مقارنة األمنال  الةااااديد ابفا ابلتربيد عملية أيضااااً

مساااااااااااتهدف جتميع ليها يابية، الت معات مواد خمزنة بتلك اخلاصاااااااااااة اببيوا ت املوجودة يف اليت متلك للحيوا ت الوراثية 
 .ا قحلً  متثياًل  ةاملمثللتنوع شكال األ

  وفذلك من ال ذائي، األحتساااااأ  من شاااااماا املاشااااايةافتةااااااف وتطوير ساااااالالت جديدة من  واصااااالةمل اميكن اساااااتخدامهو
  املرتفعة. احمليطة والرطوبة زايدة حتمل درجات ابرارةولتحديد القدرة على التكيف مع االرتفاعات العالية ل
   سااااااااااااهم يف ابفا  على األنواع املهددةت  لتةااااااااااااخيا األمراع والوقاية منها، و  ةمفيد معلومات التساااااااااااالساااااااااااال الرقميةوت عد 

األنواع  يفضااااارورية ملنع املزيد من اخلساااااائر لهي وابلتايل  .ساااااهم يف حتساااااأ األمن ال ذائي، مثل امللقحات، مما ي  ابالنقراع
 التنوع. أشكال دراسةل وفذلكاملعر ضة للخطر واملهددة ابالنقراع 

  الطبيعي على املدى الطويل يف املوقعالحلون بتقييم برامج الوراثي يسمح التحليل و. 
  تكاثر الوا ات على نطاق ادينوم للتنبؤ بقيمة على نطاق واسااع بواسااطة  الوراثياالنتقاا وتسااتخدم برامج الرتبية الت ارية

  ة.حيوا ت لردي
  واساتخدامها يف إدارة املوارد الوراثية ابيوانيةابلوحدة األحيائية للكرش علومات التسالسال الرقمية املتعل قة مأما ابلنسابة إىل ،

"معلومات إنةاااا أدى إىل مما الكرش، ميكروبيوم جنزت العديد من الدراسااات االسااتقحلااائية امليتاجينومية املهمة على أ  لقد 
 من انبعااثت غازات الدليئة. دوج املتمثل يف زايدة لعالية األعالف وابد  ملواجهة التحدا املز ت ستخدم تسلسل رقمية" 

 املوارد الوراثية املائية
   السااااكانية دراسااااة علم الوراثة لو  ةالوراثي توحتديد التساااالسااااالاملورواثت لتوصاااايف  "معلومات التساااالساااال الرقمية"سااااتخدم ت

 وتقييم املخزون.
  لدعم  "معلومات التساالساال الرقمية"املسااتند إىل املنزوع األفساا أ الريبوزا النووا  مضالةااريطي للح زالرماسااتخدام  مت  و

 .االجتار هبا بةكل غري قانو  األنواع، مبا يف  لك األنواع اليت قد يتم   صون
  يف جمال املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وا ات ادزيئيةلنسابة للاباألنساب  هي"معلومات التسالسال الرقمية" عترب ت  و ،

لتةااااااااخيا األمراع، وتحلاااااااايا األحيائية  كنولوجياتوالتتقنيات تفاعل ادينوم الرموز الةااااااااريطية، و  :على ساااااااابيل املثال
 النسب يف برامج الرتبية.

   تةاااخيا األمراع ضاااالة إىل ابإلتكنولوجيات التكاثر، والكةاااف عن اهل ائن، يف "معلومات التسااالسااال الرقمية" ساااهم ت
  والوقاية منها.

   تقييم الزرع، حي  ميكن عن طريق لدعم اساااااااتعادة الةاااااااعا  املرجانية املتدهورة "معلومات التسااااااالسااااااال الرقمية"  ساااااااتخدمت
فيبات )الرت  معلومات التساالساال الرقمية الةااعا  املرجانية الحلااحية من خالل مقارنةإدخال املرشااحة إلعادة املواقع مالامة 
  ة.( للم موعات املرجانية املختلفالوراثية

  ن ميكن ثقة املساتهلك يف ساالسال التوريد من خالل أن تعزز الوصاول إىل األساواق و "معلومات التسالسال الرقمية" أن حتسا 
 املنت ات وإصدار الةهادات.برامج توسيم ، ودعم املنت ات البديلة وحتديدها عإمكانية تتب  
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 ةاملوارد الوراثية احلرجي

  علومات املسااااااعد يف لهم وهي ت   ة.اهل ين نواعألنواع واألنواع الفرعية واألتحديد ال"معلومات التسااااالسااااال الرقمية" ت ساااااتخدم
تعدد النمط الظاهرا للتعبري الوراثي لهم ويف  ،اوخحلاااااااائحلاااااااه يةالساااااااكان عاتت مالاألنواع و وصااااااال املتعلقة  العرقية الوراثية
والفيزيولوجيا البيئية قابلية انتقال الحلاااافات الوراثية لدى أنواع األشاااا ار ابرجية بةاااامن تسااااريع املعرلة يف و  الةااااكلي،وتنوعه 

 .اخلاصأ هبا وعلم األحياا
  رة حديثًا، وفذلك يف يف برامج الرتبية املتقدمة واملطو  جمموعات اإلفثار يف جتميع "معلومات التسااااااااالسااااااااال الرقمية" ت ساااااااااهم و

 للتخزين أو اإلفثار الدقيق. ادة الوراثيةاملاختيار 
  لأللراد الوراثي  كوينتمعلومات عن ال"معلومات التساالساال الرقمية" أن تعطي ، ميكن األحيائيةمبساااعدة أدوات املعلوماتية و

 معلومات التساااااالساااااال الرقميةميكن أن تدعم . و من إجراا انتقاا آ    برامج النساااااال والرتبيةميك ن ، مما والموعات السااااااكانية
 .اآللاتالرشيد يف انتةار  تحك موال املزارع ابرجيةابإلضالة إىل تعزيز إنتاجية ابرجية ش ار األتربية برامج  بقوة

  الذا يسمح بتحلميم برامج تربية  تربية" القيام بعمليات ما يسمى بنهج "الرتبية دون"معلومات التسلسل الرقمية" مك نت و
يف شاااكل الواردة " معلومات التسااالسااال الرقميةيعتمد هذا النهج على "و األشااا ار بتكاليف معقولة يف العديد من البلدان. 

  من جمموعة لرعية من النسل.مستمدة نسب فاملة سلسلة 
 التنوع بةااامن جزًاا ال يت زأ من اإلدارة املساااتدامة لل اابت، معلومات دقيقة صاااون املوارد الوراثية ابرجية، بوصااافه  ويتطلب

الرتميز الةاااريطي والتقنيات األخرى القائمة على بحلااامات األصاااابع ويسااامح فل  من موعات األشااا ار. للراد و لألالوراثي 
" معلومات التسلسل الرقميةسهم "ت  و . بتحلميم وتنفيذ اسرتاتي يات صون ألضل للموارد علومات التسلسل الرقميةاملقرتنة مب

 .على حنو أفثر دقة أيًضا يف تحلنيف األنواع
  من خالل تطوير جمموعات قوية خارج املوقع الوراثي يف ابفا  على التنوع "معلومات التسلسل الرقمية" ميكن أن تساعد و

 .وتلك  ات التنوع العايل تحديد الموعات الطبيعية املتميزةو لك ب ،نواع املعرضة للخطرمن األالطبيعي 
  وميكن أن تسااااااعد "معلومات التسااااالسااااال الرقمية" املساااااتخدمة يف علم ادينومات التنبؤا على صاااااون األشااااا ار من خالل

 .الوراثي وتولري املعلومات للمساعدة على نقلها نمطهاحتديد البيئة املالئمة ل
  والموعاتلراد الوراثي لدى األللتنوع  املعقدألحيائي ا ئيسا  اإلححلااب" معلومات التسلسل الرقميةدعم "تميكن أن و، 

لتنفيذ املزيد والذين ي عد ون يف غاية األمهية ن و األلراد املتفوقاليت يوجد ليها ناطق املاملناظر الطبيعية و من خالل اسااااااااااااتهداف 
 .حلونوالاالنتقاا  تدابريمن 

 األنواع من فبرية من األلراد والموعات من نف  األنواع و   قارنة أعدادمب ة" املرتافممعلومات التسااااااالسااااااال الرقمية" سااااااامحوت
 بسبب ت ري املنا .اليت قد تطرأ عليها ابالية والت يريات املتوقعة  ها ات الحللة من أجل حتديد منطقة توزيع

  من أجل  خةااااااااا " يف حتديد األنواع واألصاااااااال اد رايف لألمعلومات التساااااااالساااااااال الرقميةعلى "القائمة تساااااااااعد التقنيات و
 به. القطع غري املةروع لألش ار والت ارة املرتبطةالكةف عن 

 املوارد الوراثية النباتية

   ضاااارورية ملنع اسااااتمرار لقدان األنواع املعر ضااااة للخطر واملهددة ابالنقراع. وصااااارت تدابري "معلومات التساااالساااال الرقمية" ت عد
، فما هو ابال مثالً "معلومات التساااالساااال الرقمية"صااااون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تسااااتخدم فميات متزايدة من 

(، أو DNA Barcode of Lifeري الةاااااريطي لألنواع ابية )التةاااااف -يف مبادرة ابمض النووا الر يبوزا املنزوع األفسااااا أ 
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املبادرات "احمللية" اليت حتدد تسااااااااااااالساااااااااااااالت ادينوم بديقة نباتية فاملة، أو ادهود الكبرية اليت تبذهلا منظمة منظومة ادماعة 
 االستةارية للبحوث الزراعية الدولي ة حت  تدير جمموعاهتا رقمًيا.

  الرقمية" اسااتخدام الوا ات ادزيئية، وتقنيات تفاعل ادينوم، وابفا ابلتربيد الةااديد، وتزين وتدعم "معلومات التساالساال
العينات البطيئة النمو يف األ بيب، واخللط العريض، وهت أ اخلالاي ادساااااادية واإلفثار الدقيق. ويكتسااااااي اسااااااتخدامها يف 

لنسااااابة لعلم األوبئة ادزيئي، وهي ت سااااااعد على تتبع أصااااال جمال التكنولوجيات األحيائية لتةاااااخيا األمراع أمهية ابل ة اب
 مسببات األمراع وتطورها.

  وميكن اساتخدام "معلومات التسالسال الرقمية" للمضاي ق دًما يف افتةااف وتطوير أصاناف جديدة من احملاصايل مع حتساأ
لة  ات قيمة غ نة. و ح األمن ال ذائي، وإنتاج حماصاااااااايل مقاومة لل فاف واآللات وحماصاااااااايل معد  ذائية واقتحلااااااااادية حمساااااااا 

اسااااااااااتخدام "معلومات التساااااااااالساااااااااال الرقمية" للباحثأ ابلتعر ف بساااااااااارعة على العالمات الوراثية املرتبطة بتحمل ادفاف يف 
 حماصيل الذرة الرليعة والذرة والقمح واحملاصيل األخرى.

 للبحوث املتعلقة ابلنبااتت وحتسااااااأ  ويولر الوصااااااول إىل معلومات التساااااالساااااال الرقمية يف الوقت اباضاااااار قاعدة أساااااااسااااااية
احملاصاااايل. ويسااااتخدم املزارعون ومربو النبااتت "معلومات التساااالساااال الرقمية" لتطوير أصااااناف جديدة من احملاصاااايل تكون 
أفثر إنتاجية وقدرة على الحلاامود وتتطلب مدخالت أقل من املياه واأل دة ومبيدات اآللات. وتدعم معلومات التساالساال 

 ا عملية االنتقاا ابستخدام الوا ات يف برامج الرتبية القائمة على ادينوميات.الرقمية أيضً 
  جهود البح  والتطوير لزايدة االسااتخدام املسااتدام للتنوع الوراثي "معلومات التساالساال الرقمية" وي عزز اسااتمرار الوصااول إىل

 النبايت، وفذلك لفهم تدلق ادينات وإدارة اآللات.
  صاااااااااااااون التنوع اديي يف برامج تربية النبااتت. وت عترب معرلة العالقات الوراثية بأ لسااااااااااااال الرقمية" "معلومات التساااااااااااااوتدعم

السااااااالالت األبوية شاااااارطًا أساااااااسااااااًيا إلنتاج أنواع ه ينة من الذرة والذرة الرليعة وعباد الةاااااام  وبعض حماصاااااايل اخلضااااااار 
ملنت ات وجودهتا بةااكل فبري تلك اخلاصااة ابلنبااتت غري والفافهة. وبفضاال قو ة اهل أ يف هذه احملاصاايل، تفوق إنتاجية ا

 اهل ينة.
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 واستخدامها" ةالقدرة عل  الوصول إىل "معلومات التسلسل الرقمي - ارابعً 
ر تعتمد علوم ابياة على تول  و . أمهية ابل ة واساااااااتخدامها "معلومات التسااااااالسااااااال الرقمية"إىل الوصاااااااول ويكتساااااااي  -22

" معلومات التسااالسااال الرقميةمع " تهامن محلاااادر خمتلفة ملقارن علومات التسااالسااال الرقميةفاملة خاصاااة مب  جمموعات بيا ت
 19.ادديدة ولهمها

يتم و . واسااااتخدامها "معلومات التساااالساااال الرقمية" إىل القدرة على الوصااااول اليت حتد د العديد من العواملهناك و  -23
متاحة  ومساااااااااااتودعات قاعدة بيا ت 1 700يقر  من " يف ما معلومات التسااااااااااالسااااااااااال الرقميةتزين فمية فبرية من " حالًيا

بنك "تةاااااامل قواعد البيا ت و هبا من معلومات.  تحلاااااالللمعلومات البيولوجية وما يوخمحلااااااحلااااااة للعامة يف مجيع أحناا العامل 
أرشيف النيوفليوتيدات "، ويف الياابن معهد الوطي لعلم الوراثة" التابع للابمض النووا الر يبوزا املنزوع األفس أبيا ت 
بناك "ادزيئي، وياااا لعلم األح األورويب ختربامل والااذا يتبع باادورهاألحيااائيااة معهااد األورويب للمعلومااات التااابع لل "األورويب

تةااااااااااكل قواعد البيا ت و الوالايت املتحدة األمريكية.  األحيائية يف تمرفز الوطي ملعلومات التكنولوجياالتابع لل "اتادين
ثل، "تساااااالساااااال النيوفليوتيداتبةاااااامن قاعدة بيا ت التعاون الدويل " الثالث معلومات " تبادلاألساااااااسااااااي لاهليكل  واليت مت 

عن قواعد بيا ت معلومات قليلة  ساااااااااااااوى تتولرال و واملنحلاااااااااااااات العلمية.  اليت تربط قواعد البيا ت "التسااااااااااااالسااااااااااااال الرقمية
 ." يف القطاع اخلاصمعلومات التسلسل الرقمية"

متاحة يف  ما يف مقال علميالواردة النتائج اليت تسااااااااااااااتند إليها معظم الالت العلمية أن تكون البيا ت  ةاااااااااااااارتلتو  -24
، "قاعدة بيا ت التعاون الدويل بةمن تسلسل النيوفليوتيدات"تعمل ل تقدمي املخطوطة. وابلتايل، مستودع مفتوح الوصول قب

 20.للعامة " املتاحةمعلومات التسلسل الرقميةدميع "موح د ، فس ل إىل البيا ت سياسة الوصول املفتوحتت بع اليت 
مث ة و لل ميع بنف  الطريقة.  ةمتاحأن  هذه املعلومات  علومات التسلسل الرقميةلر العام ملالتو  ال يعي ومع  لك،  -25

معلومات "اليت تنطوا عليها إمكا ت االبتكار إىل للتمكن من الوصااول  فبرية  ومؤسااسااية وبةااريةتقنية حاجة إىل قدرات 
 هاتطور الة ا حبورهنً بدرجات متفاوتة  العديد من البلدان النامية،وتفتقر . واسااااااااااااااااتخدامها ابلكامل "التساااااااااااااااالساااااااااااااااال الرقمية

استفادة فاملة لالستفادة  الالزمة البةريةوإىل املوارد املالية و التقنية  اهليافل األساسيةالوصول إىل  إمكانية التكنولوجي، إىل
معلومات التسلسل الوصول إىل " إمكانية تةمل الظروف اليت قد تؤثر علىو ". معلومات التسلسل الرقمية"إمكا ت من 

ولرص  ،اخلربة اباسااااااوبيةحمدودية و  يناملدر  األحيائية املعلوماتية  األخحلااااااائيأ املدربأ يف جمال نقا ا" واسااااااتخدامهالرقمية
ا عوامل ،التعليم والتدريب شااااابكات ، و اباساااااوبيةاهليافل األسااااااساااااية مثل االلتقار إىل  أخرى والتعاون العلمي، ولكن أيضاااااً
بح  الألغراع " معلومات التساالساال الرقميةتسااهيل اسااتخدام "من أجل و الساارعة.  ةعاليالواإلنرتنت  هبا الكهرابا املوثوق

 يف جماال البحوث،والتعااون ، دعم نقال التكنولوجياالا أو تطويرهاا بنااا القادراتإىل حااجاة مثا ة والتطوير يف البلادان الناامياة، 
 البنية التحتية العلمية وإاتحة األموال الالزمة.تعزيز لو والةرافات، 

                                                   
19  (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 & policy ideas from a scientific perspective. WiLDSI. (available at 
https://www.dsmz.de/fileadmin/user_upload/Collection_allg/Final_WiLDSI_White_Paper_Oct7_2020.pdf)  

20  . & Cochrane, G. on behalf of the International Nucleotide Sequence Database Mizrachi, I-Arita, M., Karsch
–121): D1(D49, Research Acids Nucleic . The international nucleotide sequence database collaboration,2021Collaboration. 

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

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


13 CGRFA/WG-PGR-10/21/6 

 

ا ابلتحاادايت اليت تطرحهااا القاادرات  تحلياالالتوزيع و التخزين و ال املتعلقااة ودوات تحاادايتالترتبط و  -26 ا وثيقااً ارتباااطااً
الذا اهلائل يف ضاااوا النمو  و . الفنية واملؤساااساااية والبةااارية املطلوبة للوصاااول إىل "معلومات التسااالسااال الرقمية" واساااتخدامها

وعلى الرغم يف املساااتقبل. وتوزيعها " معلومات التسااالسااال الرقمية" البنية التحتية لتخزين تطو ر، قد توراثيةبيا ت التةاااهده ال
ا وميكن النظر يف  حاااليااًااألموال العااامااة ت  ط ي  من أن   ا دائمااً تكلفااة هااذه البنيااة التحتيااة، لقااد ال يكون هااذا التموياال متاااحااً

ا قد . "التساااالساااال الرقمية معلومات"الوصااااول إىل من إمكانية مثل هذه النما ج  د  وقد حتمنا ج متويل بديلة وفالية.  بيد أا 
ا متوياًل تولر  "، معلومات التسااالسااال الرقميةالوصاااول إىل "إمكانية لعلوم ابياة دون تقييد للهيافل األسااااساااية  امساااتدامً  أيضاااً

ابل و اإلنحلااااااف، مع مراعاة اعتبارات  رساااااوم وضاااااع تولري إطار لرتتيبات تقاسااااام املنالع، على سااااابيل املثال من خالل  أيضاااااً
 رسوم العضوية.وضع االشرتاك وإيداع البيا ت والوصول إليها أو 

 
 "تداعيات "معلومات التسلسل الرقمية -ا خامسً 

التسااا ل أن يتم  العلمية واالقتحلااادية، لي  من املساات ر   معلومات التساالساال الرقميةاليت تكتساايها ة مهيألنظرًا ل -27
" بةكل فاٍف، معلومات التسلسل الرقميةتتناول " الوراثية وتقاسم منالعهاوارد إىل املابالية الوصول ا إ ا فانت تدابري عم  
 .معلومات التسلسل الرقميةإ ا فان ينب ي وضع قواعد جديدة لايف حالة عدم حتقق  لك ما  أو

 " ف زامعلومات التساالساال الرقميةمبعادة "تدابري ابحلااول على املوارد وتقاساام منالعها معظم ميكن أن تساامح و  -28
بح  غراع الألالوراثية اليت يتم التفاوع عليها عند إاتحة املوارد  الةاااااااااارول املتفق عليها بةااااااااااكل متبادلعلى  التوالقمن 

 يف حد   ةمؤهلوراثي ما من مورد  ة" املساتخرجمعلومات التسالسال الرقمية" تما إ ا فانوهناك جدل قائم بةامن والتطوير. 
اليت طريقة اليف الوقت ابايل، تتلف و مسااملة قانونية.  يطرح األمر يف النهايةو  ،"وراثي"مورد ألن ت طلق عليها تساامية  ا اهت

ا ولقً و بلد إىل آخر. من  "علومات التساااااااالساااااااال الرقميةم" ححلااااااااول على املوارد وتقاساااااااام منالعهالل الوطنية تدابريالتعاجل هبا 
بةمن  ةتتطلب موالقة مستنرية مسبق يف بعض البلدانتدابري ابحلول على املوارد وتقاسم منالعها  يبدو أن  لدراسة حديثة، 

الوصااول إىل أن  هذه البلدان عترب تإ  ". معلومات التساالساال الرقميةقبل الوصااول إىل "ةاارول املتفق عليها بةااكل متبادل ال
 ىبلدان أخر  هناكو . هاوتقاساااام منالع الوراثيةإىل املوارد الوصااااول ها هو مبثابة " وتقاساااام منالعمعلومات التساااالساااال الرقمية"
جمموعة ومث ة . هااملنالع املسااااتمدة من اسااااتخدام" ولكنها تةاااارل تقاساااام معلومات التساااالساااال الرقميةقيد الوصااااول إىل "ت   ال

 21.ابملوالقة املساااااتنرية املسااااابقة أو بتقاسااااام منالعها "معلومات التسااااالسااااال الرقميةاساااااتخدام "ت قي د ال اليت أخرى من البلدان 
ححلاااااااااول على لل الوطنية تدابرييف إطار ال" معلومات التسااااااااالسااااااااال الرقميةخمتلفة ملعادة "ا  اً وابلتايل، تتخذ البلدان حالًيا 

، وتبادهلاالوراثية اساااتخدام املوارد على  وآاثرها تدابريهذه الؤثر يف ااية املطاف على تنفيذ ما قد ي  ، املوارد وتقاسااام منالعها
 مبا يف  لك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 

                                                   
21  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.) 

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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ا "مورد جيي" على أا  "معلومات التسااااااااالسااااااااال الرقمية"  يف التعامل معاملتمثلأ  املتناقضاااااااااأ النه أ وبأ هذين -29
يف تدابري  "معلومات التساااااااالساااااااال الرقمية"إدراج ، من  حية، وعدم هاوتقاساااااااام منالع على املوارد ابحلااااااااولتدابري  غراعأل

"معلومات  خيارات متعددة للوصااااااااول إىلمناقةااااااااة  حالًياجترا  ، من  حية أخرى،ابحلااااااااول على املوارد وتقاساااااااام منالعها
 اخليارات، على سبيل املثال ال ابحلر: هذه تةملو . اهواستخدام التسلسل الرقمية"

 
املتفق عليها املعيارية الةرول  على أساسمعلومات التسلسل الرقمية اتفاق بةمن تقاسم املنالع املستمدة من  (1)

 ؛اأو دوليً ا وطنيً  بةكل متبادل

 ؛معلومات التسلسل الرقميةستخدام أو نظام قائم على رسوم العضوية الستخدام مقابل االنظام الدلع أو  (2)

املعدات مةرتو و/ أو  الرقميةمعلومات التسلسل  ومستخدميدلعها رسوم رمزية أو ، متناهية الحل رضريبة أو  (3)
 ؛ةالوراثيث و بحابل ات الحللة 

 .معلومات التسلسل الرقميةستخدام فةرل الللمنالع   طوعيتقاسم أو  (4)

أن تعتمد ميكن و من خالل آلية متعددة األطراف؛  توزيعهاجتميعها و  إم اا بةااااكل ثنائي و ميكن تقاساااام املنالع إم  و  -30
ميكن أن يكون و األصلي.  وراثيتسلسل اللأو األصل اد رايف ل "سلسل الرقميةمعلومات الت"على )مدى( استخدام أو ال 

 22.مادا أو غريماداًي و/أو  ا و/ا أو طوعيً إلزاميً تقاسم املنالع 

وتقاساااااااااااام منالعها "معلومات التساااااااااااالساااااااااااال الرقمي" تدابري ابحلااااااااااااول على ترتتب على ، قد املعتمدخليار ا ابورهنً  -31
األصاااااالي، وسااااااهولة الوراثي ع بلد منةاااااام املورد تكاليف املعامالت، واباجة إىل تتب  ال ساااااايما يف ما خيا  خمتلفة،  تداعيات

 مبا يف  لك املوارد الوراثية ،توصيف املوارد الوراثية وصواا واستخدامها بةكل مستدام، املطاف استخدام النظام، ويف ااية
ما  تةااااابه إىل حد   تداعياهتاو " معلومات التسااااالسااااال الرقمية"عادة مب خلاصاااااةا ياراتاخلوعلى الرغم من أن  . لألغذية والزراعة

معلومات  على ابحلااااولتدابري تنظيم  ، لإن  تدابري ابحلااااول على املوارد الوراثية وتقاساااام منالعهااملناقةااااات السااااابقة بةاااامن 
علومات التسلسل متعلقة مب  ات مستويأ بريوقراطيةجتنب يتمثل يف  يواجه حتداًي إضالًيا وتقاسم منالعها التسلسل الرقمية

وتقاسم  "معلومات التسلسل الرقمية"تدابري ابحلول على ميكن أن تتطور إ ا متت معادة اليت و  23الوراثيةملوارد واب /الرقمية
 قائمة.ال ن التدابريبدالً مإضالية،  اتيةمن خالل تدابري قانونية أو إدارية أو سياس منالعها

 

 يعمل املستقبلالخيارات  - ادسً سا

اهليئة وجمموعات العمل التابعة هلا واصااااال أن ت أخرىمنتدايت يف ضاااااوا املناقةاااااات ادارية يف  يبدو من املناساااااب -32
بحلااااااول ما يتعلق اب يفاملرتتبة على هذه التطورات التداعيات رصااااااد التطورات  ات الحلاااااالة يف هذه املنتدايت، للتفكري يف 

مراعاهتا اليت جيب  ادوانب الرئيسيةإ ا أمكن أن حتدد و وتقاسم منالعها،  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على
  بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. "معلومات التسلسل الرقمية"معادة عند 

                                                   
3Webinar-webinar/Dsi-https://www.cbd.int/abs/DSI-ميكن ابحلاااااااااااااول على نظرة عااامااة على هااذه اخليااارات وغريهااا عرب الرابط التااايل:   22

Policy-options.pdf 
  .2020Scholz, A.H., Hillebrand, U., Freitag, J., Cancio, I. et al.املرجع نفسه،   23
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للححلاااااول على املوارد وتقاسااااام منالعها ابلنسااااابة إىل "العناصااااار لتيساااااري التنفيذ احمللي املعنون  اهليئة إصااااادار قميمل  -33
املوارد على ابحلااااااااول عناصاااااااار ( "مةاااااااافوعة مبذفرات تفسااااااااريية ،ةخمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراع

على املوارد ابحلاااااااول عناصااااااار ت عد  و  24.مساااااااملة "معلومات التسااااااالسااااااال الرقمية"مبعادة  يف آخر طبعة له (وتقاسااااااام منالعها
مسااااعدة ابكومات اليت تنظر يف وضاااع تدابري ابحلاااول على املوارد وتقاسااام إىل  دفوهي هت غري وصااافيةوتقاسااام منالعها 

منالعها أو تكييفها أو تنفيذها، على األخذ بعأ االعتبار أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص ابلنسااااابة إىل 
والسااامات املمي زة ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مع االمتثال للحلاااكوك حتقيق األمن ال ذائي 

 إمكانية يف جمموعات العملو  اهليئة أن تنظرميكن و . الدولية اخلاصة اببحلول على املوارد وتقاسم منالعها حبسب االقتضاا
املناقةاات  عك ت ، أو على األقل مراجع،ضاالة قسامإب منالعهاابحلاول على املوارد وتقاسام عناصار حتدي  أو اساتكمال 

  ."معلومات التسلسل الرقمية"بةمن ادارية 
" معلومات التساالساال الرقمية"تؤديه واملتزايد األمهية الذا ميكن أن الكبري الوعي ابلدور  التقار إىلال يزال هناك و  -34

املرتتبة على الساااااااااياسااااااااااتية ال تزال اآلاثر و يف قطاع األغذية والزراعة. ال سااااااااايما بح  والتطوير وتقاسااااااااام املنالع، يف جمال ال
على اسااااتخدام وتبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وعلى نطاق أوسااااع، على  داعياهتا" وتمعلومات التساااالساااال الرقمية"

لذلك و . قبتعم   العمل التابعة هلا اهليئة وجمموعاتتنظر ليها ومل  ،فبري  األغذية والزراعة، غري مسااااااااتكةاااااااافة إىل حد   يقطاع
معلومات أصااااااااحا  املحلاااااااالحة املعنيأ بدور "لتوعية العمل يف التوصااااااااية بعقد ورشااااااااة عمل بأ الدورات  مجاعةقد ترغب 

األغذية والزراعة بةاااكل  يقطاعيف بح  والتطوير املتعلقأ ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة و يف جمايل ال "التسااالسااال الرقمية
 ات الحلاااااااالة، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية واملنظمات الحلااااااااكوك ميكن تنظيم ورشااااااااة العمل ابالشاااااااارتاك مع و عام. 

 ومنظمة الحلحة العاملية. واملعاهدة الدولية بةمن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 التوجيهات املطلوبة – اسابعً 

 يف القيام مبا يلي: العمل مجاعةترغب قد  -35
  ؛2القسم  ا الحللة من اددول النظر يف  (أ)
 التوصية مبا يلي:و  ( )

 
 ياراتاخل خمتلف علىاليت قد ترتتب تمثريات الأن حتلل تطلب اهليئة من منظمة األغذية والزراعة ون  (1)

املتعلقأ البح  والتطوير  معلومات التساالساال الرقمية وتقاساام منالعها يف جمايلللححلااول على  املتاحة
 جمموعات العمل؛اهليئة و  األغذية والزراعة، لكي تستعرضها يقطاعب

"العناصاااااار لتيسااااااري التنفيذ احمللي للححلااااااول على املوارد وتقاساااااام منالعها ابلنساااااابة إىل خمتلف تكملة بو  (2)
ابحلااااااول ناصاااااار ع(" مةاااااافوعة مبذفرات تفسااااااريية القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة،

                                                   
عناصاااار لتيسااااري التنفيذ احمللي للححلااااول على املوارد وتقاساااام منالعها ابلنساااابة إىل خمتلف القطاعات الفرعي ة للموارد ، 2019منظمة األغذية والزراعة،   24

 CC BY-NC-SAصاااافحة. الرتخيا:  81منظمة األغذية والزراعة، روما. ]النسااااخة العربي ة  مةاااافوعة مبذفرات تفسااااريي ة.  –الوراثي ة لألغذية والزراعة 

3.0 IGO. ( :متاح أيًضا على الرابطhttp://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdf.) 

http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdf
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" يعك  أو يةااااااااااري إىل معلومات التساااااااااالساااااااااال الرقمية"عن بقساااااااااام  -على املوارد وتقاساااااااااام منالعها( 
 ؛على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة احملتملة تداعياهتااملناقةات ادارية و 

لتوعية  ات الحلاااااااااااااالة،  الدولية واملنظماتالحلااااااااااااااكوك عقد ورشااااااااااااااة عمل بأ الدورات، ابلتعاون مع بو  (3)
بح  والتطوير جمايل اليف " معلومات التسلسل الرقمية" الذا تؤديه دورلأصاحا  املحلالحة املعنيأ اب

 األغذية والزراعة بةكل عام؛ يقطاعويف ، لألغذية والزراعةملوارد الوراثية املتعلقأ اب

واملؤساااااااااااااساااااااااااااية دعم البلدان يف بناا القدرات الفنية أن تتطلب اهليئة من منظمة األغذية والزراعة ون و (4)
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بةااااااااامن  "معلومات التسااااااااالسااااااااال الرقميةوالبةااااااااارية الالزمة الساااااااااتخدام "

 بح  والتطوير؛ الألغراع 
تنظر بااااااااااااامعلومات التسلسل الرقمية يف املنتدايت األخرى، لاملتعلقة تواصل اهليئة رصد التطورات ون و (5)

وتقاساااااااام  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسااااااااتخدامها هذه التطورات على الوصااااااااول إىلتداعيات يف 
معلومات "مراعاهتا عند معادة  إ ا أمكن ادوانب الرئيساااااية اليت جيب ولتحدد ،هااملنالع املساااااتمدة من
 .بةمن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة "التسلسل الرقمية

 


