
 

 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني
 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 االجتماع الثالث
 3232 سبتمبر/أيلول 2 – غسطس/آبأ 32عبر االنترنت، 

 *األعمال المؤقتمن جدول  5البند 
 

 معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 معلومات أساسية أوال.
نظر مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه الرابع عشر في أي آثار محتملة الستخدام معلومات  -1

عالوة على ذلك، نظر مؤتمر و . 11/02التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية لألهداف الثالثة لالتفاقية واعتمد المقرر 
في أي آثار محتملة على هدف بروتوكول  ا  األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الثالث أيض

 .معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية بشأن NP-3/12ناغويا واعتمد المقرر 

لوجود تباين في اآلراء بين األطراف  ا  ، من بين أمور أخرى، أنه نظر 11/20في المقرر ، الحظ مؤتمر األطرافو  -2
 هذابشأن تقاسم المنافع من استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، فقد التزمت األطراف بالعمل على حل 

دون ، 7الفقرة ، 11المادة و االختالف من خالل عملية قائمة على العلم والسياسة، بهدف تعزيز تحقيق الهدف الثالث لالتفاقية 
 معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةإلى أهمية  المقررالمساس بالظروف التي تنطبق عليها هذه المادة. وأشار 

، وكذلك التباين في القدرة على الوصول إلى معلومات التسلسل الرقمي على حد سواء التجاري للبحث العلمي، التجاري وغير
 واستخدامها واالستفادة منها. بشأن الموارد الجينية

من المقرر، دعوة إلى األطراف وغيرها لتقديم اآلراء  12إلى  9 من تضمنت العملية، على النحو المبين في الفقراتو  -3
فريق خبراء وعقد عدد من الدراسات، إجراء ب ةالتنفيذي ة، وتكليف األمينةالتنفيذي ةوالمعلومات لتجميعها وتحليلها من قبل األمين

 2020مي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تقني مخصص لتقديم تقرير إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العال
 .)الفريق العامل(

تعاون مع المنظمات الحكومية الدولية األخرى إلبالغها بالعملية تأن  ةالتنفيذي ةباإلضافة إلى ذلك، ُطلب إلى األمينو  -1
 هذه المنظمات في المجال المعني. تنتج عنهج والنتائج التي والنُ  األعمالأخذ في االعتبار توأن 

، يتعين على الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام NP-3/12و 11/20للمقررين  ا  فقو و  -1
النظر في نتائج فريق الخبراء التقنيين المخصص الموسع وتقديم توصيات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس  2020
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في سياق اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  بشأن الموارد الجينيةعشر حول كيفية معالجة معلومات التسلسل الرقمي 
 ، وتقديم نتائجه إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع.2020عام 

يل فان ز ، قام الرئيسان المشاركان للفريق العامل، السيد با11/31باإلضافة إلى واليات كل منهما بموجب المقرر و  -6
معلومات  بشأنوالسيد فرانسيس أوغوال من أوغندا، بدعم من األمانة، بتنظيم سلسلة من األنشطة غير الرسمية  ،هافر من كندا

لتبادل المعلومات حول الحلقات الدراسية الشبكية اتخذت األنشطة شكل سلسلة من و . بشأن الموارد الجينية التسلسل الرقمي
مشاركة  فيالغرض من هذه األنشطة  وتمثل 2منتدى مناقشة غير رسمي عبر اإلنترنت.عقد تالها  1،معلومات التسلسل الرقمي

، والبدء في استكشاف ا  تقني الموارد الجينيةبشأن معلومات التسلسل الرقمي حول مسألة  وتقديم رؤية متعمقةالمعلومات والفهم 
 خيارات ومعايير السياسة المحتملة.

يقدم و في االجتماع الثالث للفريق العامل. معلومات التسلسل الرقمي هذه الوثيقة لتسهيل المداوالت حول  صدرتو  -7
فريق الخبراء  عقدبما في ذلك  ،والسياسةالقسم الثاني لمحة عامة عن األنشطة المضطلع بها لتنفيذ العملية القائمة على العلم 

 معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةلألنشطة غير الرسمية بشأن  ا  يقدم القسم الثالث ملخصو التقنيين المخصص. 
 وصية.مشروع تلالتي تم تنفيذها بناء  على طلب الرئيسين المشاركين للفريق العامل. وأخيرا ، يقترح القسم الرابع عناصر 

 المعنياجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص  عنعامة  لمحة ثانيًا.
 الموارد الجينية واألنشطة غير الرسمية بشأنمعلومات التسلسل الرقمي ب
الجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص الموسع  األعمال التحضيرية ألف.

 المعني بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية
إلى تقديم اآلراء بشأن عدد من المجاالت،  11/20المقرر  مؤتمر األطراف، في أعاله، دعاعلى نحو ما أوجز  -8

صدار تكليف بإجراءو تجميع وتوليف اآلراء المقدمة،  ةالتنفيذي ةاألمين إلىوطلب   عدد من الدراسات. ا 

 شباط /فبراير 1) 012-2019 اإلخطار ةالتنفيذي ةاألمين ت، أصدر 11/20من المقرر  11و 10و 9عمال  بالفقرات و  -9
 للدعوة إلى تقديم اآلراء والمعلومات على النحو التالي:  3(2019

عيت األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة والمنظمات دُ  (أ)
المصطلحات ذات الصلة والنطاق، لمعلومات ( لتوضيح المفهوم، بما في ذلك 2ذات الصلة إلى تقديم اآلراء والمعلومات: )
إذا كانت التدابير المحلية بشأن الحصول وتقاسم المنافع تأخذ في االعتبار معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية وما 

اري وغير التجاري ( ترتيبات تقاسم المنافع من االستخدام التج3؛ و)وكيفية القيام بذلك التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية
 لمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية؛

ُدعيت األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى تقديم معلومات عن  (ب)
مها احتياجاتها في مجال بناء القدرات فيما يتعلق بالحصول على معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية واستخدا

 وتوليدها وتحليلها، وال سيما لألهداف الثالثة لالتفاقية؛
معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد لتنفيذ األنشطة المتعلقة بـ ا  مؤقت يا  زمن جدوال   ا  تضمن اإلخطار أيض (ج)

 سبق اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص.الذي ي، الجينية

                                                      
1 2020-series-webinar-https://www.cbd.int/article/dsi 
2 gr/forum.shtml-https://www.cbd.int/dsi 
3 en.pdf-abs-012-2019-https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-ar.pdf
https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020
https://www.cbd.int/dsi-gr/forum.shtml
https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-012-abs-en.pdf
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وغير األطراف  ،يقدم آراء ومعلومات من األطراف في االتفاقية تعليقا   30تلقت األمانة أكثر من استجابة لإلخطار، و  -10
 4.على اإلنترنتويمكن االطالع على التعليقات والمنظمات. 

 كان من المقرر أن تتناول الدراسات المواضيع التالية:، 11الفقرة ، 11/20المقرر بعمال  و  -11

استخدام معلومات  والكيفية التي يجري بهالرقمي بشأن الموارد الجينية مفهوم ونطاق معلومات التسلسل ا (أ)
 5تقصي الحقائق وتحديد النطاق؛الحالية لدراسة حاليا  استنادا  إلى الالتسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية 

من  التتبعمدى تناول إمكانية ، بما في ذلك للتتبع ةمعلومات الرقميال قابليةالتطورات الجارية في مجال  (ب)
بشأن الموارد  معلومات التسلسل الرقمي حولالمناقشات  تساعد هذه التطورات على إثراءخالل قواعد البيانات، وكيف يمكن أن 

 ؛الجينية
لى أقصى حد ممكنقواعد البيانات العامة،  (ج) معلومات التسلسل الرقمي بشأن ل، قواعد البيانات الخاصة وا 

قواعد ل، والنطاق البيولوجي أو ضبط الحصول عليهاروط واألحكام التي يتم بموجبها منح الموارد الجينية، بما في ذلك الش
بشأن الموارد معلومات التسلسل الرقمي ، ومقدمي والسياسات الحاكمة، وأصلهامرات الوصول إليها ، وعدد وحجمها البيانات
 ؛هاومستخدمي الجينية

الناشئة عن االستخدام التجاري وغير التجاري لمعلومات التسلسل كيفية تناول التدابير المحلية لتقاسم المنافع  (د)
 .ألغراض البحث والتطوير بشأن الموارد الجينية الرقمي وتناول استخدام معلومات التسلسل الرقمي

إلى إبداء االهتمام بإجراء دعت األمينة التنفيذية أعاله،  9، المشار إليه في الفقرة 012-2019اإلخطار  فيو  -12
باإلضافة إلى و . معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةلتنفيذ األنشطة المتعلقة ب ا  مؤقت ا  زمني الدراسات وشمل جدوال  

دعو األطراف والحكومات األخرى ت 6(2019يونيه/حزيران  19) 110-2019 اإلخطار ةالتنفيذي ةاألمين تذلك، أصدر 
معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الستكمال دراسة استقصائية حول التدابير المحلية التي تتناول تقاسم المنافع من 

جميع الدراسات األربع، التي تم التكليف بها وُأتيحت  ، كمساهمة في الدراسة التي تم التكليف بها حول هذا الموضوع.الجينية
/تشرين أكتوبر 22) 091-2019إلخطار ل ا  وفقستعراض األقران الفضل الدعم المالي المقدم من االتحاد األوروبي والنرويج، ب

ثم تم االنتهاء من الدراسات من قبل المؤلفين المعنيين، مع األخذ في االعتبار التعليقات الواردة في غضون  7(.2019 األول
 8األقران على اإلنترنت. استعراضتعليقات ويمكن االطالع على دراسة.  ربعة أسابيع المخصصة لكلاألفترة 

معلومات التسلسل الرقمي اجتماع فريق الخبراء التقنيين الموسع المخصص المعني ب باء.
 الموارد الوراثية بشأن

الترشيحات إلى فريق  ة إلى تقديمالتنفيذي ةاألمين تدع 9(،2019يونيه/حزيران  12) 013-2019 بموجب اإلخطار -13
تم اإلعالن عن تكوين فريق الخبراء و  معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية.المعني بالخبراء التقنيين المخصص 

 10(.2019 /تشرين األولأكتوبر 28) 069-2019 التقنيين المخصص في اإلخطار

                                                      
4 2020/submissions/-gr/2019-https://www.cbd.int/dsi 
 2203-3222لدراسة التي تم إعدادها كجزء من عملية ما بين الدورات المشار إليها هنا هي ا‘‘ الدراسة الحالية لتقصي الحقائق وتحديد النطاق’’ 5

ية في جيندراسة تقصي الحقائق وتحديد النطاق لمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد ال’’، وهي بشأن الموارد الجينية بشأن معلومات التسلسل الرقمي
 CBD/DSI/AHTEG/2018/1/3 ، الوثيقة‘‘سياق اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا

6 en.pdf-abs-096-2019-https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf 
7 en.pdf-abs-094-2019-https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf 
8 2020/studies/-gr/2019-https://www.cbd.int/dsi 
9 en.pdf-abs-053-2019-https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf 

10 en.pdf-abs-096-2019-https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf
  

https://www.cbd.int/dsi-gr/2019-2020/submissions/
https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-096-abs-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-094-abs-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-053-abs-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-096-abs-en.pdf
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في الفترة من  بشكل إفتراضي ء التقنيين المخصصفريق الخبرااجتمع  ،19-كوفيدللظروف الناشئة عن جائحة  ا  نظر و  -11
 ، بدعم مالي من االتحاد األوروبي.2020 /آذارمارس 20إلى  17

يقوم  ، كان على فريق الخبراء التقنيين المخصص أن11، الفقرة 11/20المقرر  على النحو المنصوص عليه فيو  -11
 :بالتالي

الخاضعة الستعراض األقران المشار إليها في  النظر في تجميع وتوليف اآلراء والمعلومات والدراسات (أ)
 من المقرر؛ 22و 9الفقرتين 

معلومات التسلسل الرقمي تطوير خيارات للمصطلحات التشغيلية وآثارها لتوفير الوضوح المفاهيمي حول  (ب)
ل الرقمي بشأن معلومات التسلس، مع األخذ في االعتبار على وجه الخصوص الدراسة حول مفهوم ونطاق بشأن الموارد الجينية

إلى الدراسة  والكيفية التي يجرى بها استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية حاليا استنادا   الموارد الجينية
 ؛الحالية لتقصى الحقائق وتحديد النطاق

 .تحديد المجاالت الرئيسية لبناء القدرات (ج)

ئق التالية المتوفرة على صفحة اجتماع فريق الخبراء التقنيين عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص على أساس الوثاو  -16
 المخصص:

ت التي ، باإلضافة إلى تجميع اآلراء والمعلوما)CBD/DSI/AHTEG/2020/1/2(توليف اآلراء والمعلومات  (أ)
 ؛)CBD/DSI/AHTEG/2020/1/INF/1(تلقتها األمانة 

 ؛)CBD/DSI/AHTEG/2020/1/INF/1( دراسة المفهوم والنطاق (ب)

 ؛)CBD/AHTEG/DSI/2020/1/4( التتبع وقواعد البيانات بشأنالدراسات المجمعة  (ج)

 .)CBD/AHTEG/DSI/2020/1/5( دراسة التدابير المحلية (د)

. وترد CBD/DSI/AHTEG/2020/1/7الوثيقة  بوصفه التقرير الكامل لفريق الخبراء التقنيين المخصص وصدر -17
 .أدناهر وقد تم استنساخها في المرفق األول نتائج اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص في المرفق األول للتقري

 يةجينالموارد ال بشأناألنشطة غير الرسمية حول معلومات التسلسل الرقمي  ثالثًا.
حول الحلقات الدراسية الشبكية الرئيسين المشاركين للفريق العامل، نظمت األمانة سلسلة من  بناء  على طلب -20

لتيسير التبادل غير الرسمي للمعلومات والحفاظ على الزخم بشأن هذه القضية بشأن الموارد الجينية معلومات التسلسل الرقمي 
بهدف )أ( المساعدة الحلقات الدراسية الشبكية هذه  وُنظمت .ةالعالمي 29-كوفيدجائحة لتمديد فترة ما بين الدورات نتيجة ل ا  نظر 

، بما في ذلك تلك الناشئة عن التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية معلوماتفي ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة بشأن 
والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين؛  ،والمجتمعات المحلية ةاألصلي شعوبالدراسات والحوارات، لجميع األطراف وكذلك لل

معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد ل)ب( تجميع هذه المعلومات وتقديمها في شكل يسهل فهمه؛ و)ج( تعزيز فهم مشترك 
 وبروتوكول ناغويا وأهداف التنمية المستدامة. ،باالتفاقية من حيث الحصول وتقاسم المنافع وروابطهاوأهميتها الجينية 

 كما يلي:الحلقات الدراسية الشبكية كانت موضوعات و  -29
: نظرة عامة فنية على وارد الجينيةمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الم: فهم 2الحلقة الدراسية الشبكية  (أ)

 (؛3232 كانون األول/ديسمبرإنتاجها وتوزيعها واستخدامها )

https://www.cbd.int/doc/c/3e5b/6c2b/ac32a5d0a0a0a746f0964a0f/dsi-ahteg-2020-01-02-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/abcf/b9df/be9859f376997cf8cc00d175/dsi-ahteg-2020-01-inf-01-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/abcf/b9df/be9859f376997cf8cc00d175/dsi-ahteg-2020-01-inf-01-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/1f8f/d793/57cb114ca40cb6468f479584/dsi-ahteg-2020-01-04-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/428d/017b/1b0c60b47af50c81a1a34d52/dsi-ahteg-2020-01-05-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ba60/7272/3260b5e396821d42bc21035a/dsi-ahteg-2020-01-07-en.pdf
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: نظرة عامة على العملية والنتائج األخيرة المتعلقة بمعلومات التسلسل الرقمي 3الحلقة الدراسية الشبكية  (ب)
كانون /ديسمبر)فريق الخبراء التقنيين المخصص تائج ، مع التركيز على نيبشأن الموارد الجينية بموجب اتفاقية التنوع البيولوج

 (؛3232 األول
: خيارات السياسات للحصول وتقاسم المنافع ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن 2الحلقة الدراسية الشبكية  (ج)

 (؛3232 /شباطالموارد الجينية )فبراير
معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد : معايير النظر في خيارات السياسة بشأن 4الحلقة الدراسية الشبكية  (د)

 (.3232 /نيسانالجينية )أبريل
بما في ذلك مشاركين من األوساط األكاديمية  ،بشكل جيد مع توازن إقليمي جيدالحلقات الدراسية الشبكية تم حضور و  -32

باإلضافة إلى راسية الشبكية الحلقات الدتسجيالت جميع  ويمكن االطالع علىوقطاع األعمال والمجتمع المدني وكذلك البلدان. 
لحلقات قدم التمويل لو  11على شبكة االنترنت. واألوراق الموجزة المعلومات األساسيةوأوراق  PowerPoint باور بوينت شرائح

من الدعم المالي من خالل  2للحلقة الدراسية الشبكية  ممكنة ترجمة الشرائحكانت الدراسية الشبكية من االتحاد األوروبي، و 
 صول وتقاسم المنافع.حمبادرة تنمية قدرات ال

 في المرفق الثاني. 4و 2للحلقتين الدراسيتين الشبكيتين ويمكن االطالع على ملخص  -32
، نظمت األمانة منتدى مناقشة غير رسمي عبر اإلنترنت للفريق العاملعلى طلب الرئيسين المشاركين أيضا وبناء   -33

وعقد المنتدى . معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةمن أجل تبادل المعلومات واآلراء حول خيارات ومعايير سياسة 
 شبكة علىات منشورات المناقشة والتعليقويمكن االطالع على  3232 /أيارمايو 2إلى  /نيسانأبريل 32في الفترة من 

 :هي كانت المواضيع الثالثة للمناقشةو . أدناه ق الثالثرففي المالواردة مع ملخص للنقاط التي أثيرت  12،اإلنترنت
 فئات خيارات السياسة وخيارات أخرى؛ (أ)
 إطار المعايير لتقييم خيارات السياسة؛ (ب)
 السياسة ومدى مالءمتها.جدوى خيارات  (ج)

والعمليات  ،واحتياجات الحفظ ،البياناتاألفكار الشاملة حول الحصول على نظرت المحادثات في الوصول إلى و  -32
عرضت مناقشات خيار السياسة الطرائق المحتملة لخيارات السياسة المختلفة، وال و غير النقدية.  منافعواعتبارات ال ا  للمضي قدم

 الموضوعكان و لكل خيار، ونطاق الحل السياساتي. أو المعارضة محتمل، والحجج المؤيدة المتعدد األطراف الصندوق السيما 
المطبقة على المتعلق بالمعايير  الموضوع سلط، ا  أخير و المتعلق بالمعايير يركز بشدة على توزيع األموال التي تم جمعها. 

فق الشامل للمنافع النقدية، والفهم المشترك للجوانب االقتصادية الحاجة إلى فهم أفضل للتد خيارات السياسة الضوء على
للخيارات، والنطاق القانوني، وفهم أفضل وتطوير حلول لبناء القدرات، وكيفية تطبيق الدروس المستفادة من الماضي ومن 

مجموعة من اآلراء  عبارة عنهو منتدى المناقشة غير الرسمي هذا  والجدير بالمالحظة أنالدولية األخرى.  حافلمال
 والمالحظات الشخصية.

وتقاسم المنافع، برعاية صول حللونظمت األطراف والمنظمات حوارات أخرى. والجدير بالذكر أن مبادرة تنمية القدرات  -34
 3229في عام  ، المنعقدالموارد الوراثية بشأنالنرويج وجنوب إفريقيا، نظمت أول حوار عالمي حول معلومات التسلسل الرقمي 

بشأن باإلضافة إلى العديد من األحداث عبر اإلنترنت التي أدت إلى الحوار العالمي الثاني حول معلومات التسلسل الرقمي 

                                                      
11 2020-series-webinar-https://www.cbd.int/article/dsi  
12 gr/forum.shtml-https://www.cbd.int/dsi 

https://www.cbd.int/dsi-gr/forum.shtml
https://www.cbd.int/dsi-gr/forum.shtml
https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020
https://www.cbd.int/dsi-gr/forum.shtml
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معلومات التسلسل الرقمي بل األطراف وأصحاب المصلحة حول موضوع تم إجراء العديد من الدراسات من ق  و . الجينية مواردال
 المختلفة للحلول السياساتية.والجوانب  بشأن الموارد الجينية

في العمليات الدولية األخرى ذات  معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةعن سيتم توفير تحديث وملخص و  -35
 .CBD/WG2020/3/INF/1الصلة كوثيقة معلومات 

 لتوصيةعناصر  رابعًا.
فريق الخبراء اجتماع الفريق العامل النظر في نتائج  مؤتمر األطراف منطلب  ،23الفقرة  ،24/32في المقرر  -32

معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية وتقديم توصيات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه المعني بالتقنيين المخصص 
للتنوع البيولوجي  طار العالمياإلالخامس عشر بشأن كيفية معالجة معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية في سياق 

طلب من الفريق العامل أن يقدم نتائج مداوالته لينظر فيها مؤتمر  ،2الفقرة ، NP-3/12المقرر  وفي .3232لما بعد عام 
 العامل في:الفريق قد يرغب ونظرا لهذه التكليفات،  .األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع

 ؛24/32و 22/22المقررين في العناصر ذات الصلة  أن يشير إلى (أ)
معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد المعني بفريق الخبراء التقنيين المخصص اجتماع رحب بنتائج يأن  (ب)

 الحالية؛ الوثيقةبالجينية على النحو الوارد في المرفق األول 
، الناشئة عن األنشطة غير الحالية الوثيقةببالمعلومات الموجزة في المرفقين الثاني والثالث  علما   يحيطأن  (ج)

، بما لرئيسين المشاركين للفريق العاملنفذة بناء على طلب االممعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية الرسمية بشأن 
 في ذلك:

 المحتملة؛ ةخيارات السياسوضع قائمة ب (2)
 ؛ةالمعايير المحتملة لتقييم خيارات السياسبقائمة وضع  (3)
 خالل المشاورة غير الرسمية عبر اإلنترنت. إبداؤهامجموعة اآلراء التي تم  (2)

 للتوصية ما يلي:ة مكنقد تشمل بعض العناصر المو  -32
ال ينبغي أن يمنع معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية أي نهج لمعالجة اتباع بأن  اإلقرار (أ)

 الوصول إلى معلومات التسلسل الرقمي أو يعوق بشكل كبير البحث العلمي واالبتكار؛
وارد الجينية ينبغي تقاسمها بأن المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الم اإلقرار (ب)

 بشكل عادل ومنصف؛
 الطرائق الممكنة لتقاسم المنافع؛ النظر في (ج)
 .معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةاإلقرار بأن بناء القدرات مهم وضروري لمعالجة  (د)

، قد الخامس عشر لمؤتمر األطرافأو االجتماع /قبل الجلسات المستأنفة للفريق العامل و المتاحةوبالنظر إلى الفترة  -30
معلومات التسلسل بهدف إجراء المزيد من المداوالت حول  مشاورات إضافية وتحليالتيرغب الفريق العامل أيضا  في النظر في 

 .الرقمي بشأن الموارد الجينية

 
  

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-16-ar.pdf


CBD/WG2020/3/4 
Page 7 
 

 المرفق األول
الرقمي نتائج اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمعلومات التسلسل 

 بشأن الموارد الجينية
ص لنتائج فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد خالنص الوارد أدناه هو مل -1

 .(”DSI“أو  بمعلومات التسلسل الرقميا بعد مفي االمشار إليه)الجينية 

الذي الحظ أن مصطلح "معلومات التسلسل الرقمي" قد ال يكون هو المصطلح  ،11/20وأشار الخبراء إلى المقرر  -2
 األكثر مالءمة، وأنه يستخدم كمصطلح نائب حتى يتم االتفاق على مصطلح بديل.

 والمصطلحاتنطاق معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية  –أوال 

عند توضيح نطاق معلومات التسلسل الرقمي، نظر فريق الخبراء التقنيين المخصص في أربع مجموعات مقترحة في  -3
من الدراسة( وخلص إلى أن األربع مجموعات المقترحة كانت منطقية  1والجدول  7بشأن المفهوم والنطاق )الشكل  1الدراسة 

ريق الخبراء أن المجموعات المحددة بوضوح ستساعد المفاوضين في عملية االتفاقية ومفيدة كنقطة بداية للمناقشات. والحظ ف
 والمحافل األخرى عند مناقشة الموضوعات المتعلقة بمعلومات التسلسل الرقمي.

وناقش الخبراء التمييز بين "بيانات" و"معلومات"، مع مالحظة أن األخيرة تنطوي على معالجة أكبر من األولى، ومع  -1
 ة أيضا عدم وجود حدود واضحة بين اإلثنين.مالحظ

وفيما يتعلق بالتدفق الكيميائي البيولوجي للمعلومات داخل خلية ما، الحظ الخبراء القدرة على استنتاج تسلسالت  -1
الحمض النووي من تسلسالت البروتين )على الرغم من أنها غير كاملة، ألن تسلسالت الحمض النووي المختلفة قد ترمز لنفس 

 والجزيئات الكبيرة. المستقلباتبروتين( وعدم القدرة الحالية على استنتاج تسلسالت الحمض النووي أو البروتين بسهولة من ال

، اعتبر فريق الخبراء التقنيين المخصص أن درجة المعالجة 1وباالستعانة بالمبرر المنطقي المقترح في الدراسة  -6
ات التي قد تتألف من معلومات التسلسل لمعلومي يقدمان المبرر المنطقي لتجميع االبيولوجية والقرب من المورد الجيني األساس

على  3، وتحتوي المجموعة 1من جميع عناصر المجموعة  2الرقمي. وكانت المجموعات المقترحة تراكمية )تتألف المجموعة 
 (.2و 1عناصر المجموعتين جميع 

 3إلى  1لكيميائية البيولوجية على النحو الوارد في المجموعات وتم التمييز بين المعلومات الجينية والمعلومات ا -7
مورد جيني، مثل المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، بأعاله والمعلومات المرتبطة ذات الصلة  6المشار إليها في الفقرة 

 أدناه(. 1ية )انظر الجدول فرعطة أو والمعلومات األخرى، التي تم وصفها على نحو مختلف بأنها معلومات سياقية أو مرتب

ستخدام معلومات بالنسبة الصص أهمية وعالقة المعارف التقليدية المرتبطة خوناقش فريق الخبراء التقنيين الم -8
افع من استخدام المعارف التقليدية المرتبطة نالتسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية وأشار إلى أن هناك التزامات لتقاسم الم

 ارد الجينية بموجب بروتوكول ناغويا واالتفاقية.بالمو 

ثالث مجموعات أول معلومات التسلسل الرقمي، اتفق فريق الخبراء التقنيين المخصص على أن  نطاقوعند توضيح  -9
الدراسة( بطة التي تم تعيينها سابقا )في تيمكن اعتبارها كمعلومات التسلسل الرقمي، بينما المعلومات المر  1مقترحة في الدراسة 

 1، بما في ذلك المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، ليست معلومات التسلسل الرقمي )انظر الجدول 1للمجموعة 
 أدناه(.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-20-ar.pdf
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 . توضيح نطاق معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية1الجدول 
 المعلومات ذات الصلة بمورد جيني 

 المعلومات الجينية والكيميائية البيولوجية

 المعلومات المرتبطة

 3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة  مرجع المجموعة

 رفيعوصف 
لكل  ستوىالم

 مجموعة

حمض النووي والحمض ال
 النووي الريبي

+ البروتين +  1المجموعة 
 بالتخلق المتواليالتعديالت 

+  2المجموعة 
والجزيئات  المستقلبات

 األخرى الكبيرة

أمثلة للموضوع 
 التفصيلي

  قراءات تسلسل الحمض
 النووي؛

  بقراءات البيانات المرتبطة
 الحمض النووي؛

  تسلسالت الحمض النووي
 غير المشفرة؛

  الترسيم الجيني )مثال، تحديد
األنماط الجينية، وتحليل 

األقمار االصطناعية الدقيقة، 
والتغيرات الفردية متعددة 

 األشكال، وخالفه(

 .الشرح الهيكلي 

 تسلسالت األحماض األمينية؛ 

  معلومات عن التعبير
 الجيني؛

 يفي؛الشرح الوظ 

  بالتخلق المتواليالتعديالت 
)مثال، أنماط الميثلة 

 لة(؛تواألس

 الهياكل الجزيئية للبروتينات؛ 

 .شبكات التفاعل الجزيئي 

  معلومات عن التكوين
الكيميائي البيولوجي 

 لمورد جيني؛

الجزيئات الكبيرة )بخالف 
الحمض النووي، 
والحمض النووي الريبي 

 والبروتينات(؛

 ةالخلوي المستقلبات 
 )الهياكل الجزيئية(.

  المعارف التفليدية المرتبطة
 بالموارد الجينية

  المعلومات المرتبطة بمعلومات
 1لمجموعات لتسلسل الرقمي ال
)مثال، العوامل الحيوية  3و 2و

أو غير الحيوية في البيئة أو 
 المعلومات المرتبطة بكائن حي(

  األنواع األخرى من المعلومات
جيني أو المرتبطة بمورد 

 باستخدامه.

 
 وعالوة على ذلك، الحظ الخبراء ما يلي أثناء المناقشة بخصوص نطاق معلومات التسلسل الرقمي: -10

أن استخدام المجموعات المقترحة لوصف معلومات التسلسل الرقمي والمعلومات المرتبطة بها يمكن أن يقدم  )أ(
 الوضوح المفاهيمي؛

بخصوص معلومات التسلسل الرقمي مهم لضمان الوضوح القانوني في جميع أن تحقيق الوضوح المفاهيمي  )ب(
)مثال، الُنهج الثنائية( عن معينة ُنهج موعات قد يكون أكثر أهمية لالحاالت، والحظ بعض الخبراء أن التمييز بين مختلف المج

 غيرها )مثال، الُنهج المتعددة األطراف(؛
ع العينة البيولوجية، وتنسيق جمع ممكان ج 1تبع )مثال البلد المقدم،أهمية وقيمة بيانات الباسبور في الت )ج(

مع، وخالفه( على النحو الذي يرد مثال يجقائم بالتالعينة، وتاريخ جمع العينة، ورقم الحصول عليها أو محددات فريدة أخرى، وال
 ت؛تسلسل الجينوم بواسطة اتحاد معايير الجينومياخصائص له في المعلومات الدنيا عن 

التطورات ي ويمكن أخذ ذلك في االعتبار الستيعاب تفصيلقد تضيف إلى الموضوع ال اإلبتكارات التكنولوجية )د(
 التكنولوجيا المستقبلية.

المحتملة المناسبة لكل مجموعة من  المصطلحات، ناقش الخبراء مجموعة من المصطلحات التعامل معوعند  -11
 لحات المحتملة للمجموعات المقترحة.أدناه المصط 2المجموعات. ويلخص الجدول 

                                                      
أن البلد المقدم هو بلد منشأ المورد الجيني أو الطرف الذي حصل على المورد الجيني وفقا  يليوفقا التفاقية التنوع البيولوجي، من المفهوم فيما  1

 لالتفاقية.
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 . خيارات للمصطلحات لوصف معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية0الجدول 
 المعلومات المرتبطة 3المجموعة  0المجموعة  1المجموعة  مرجع المجموعة

 ؛(NSD)بيانات تسلسل النوويدات   الفئة/المصطلح

 معلومات التسلسل الجينومي؛ 

 معلومات  معلومات الجينوميات؛
 ؛(NSI)تسلسل النوويدات 

  بيانات تسلسل الموارد الجينية
(GRSD)؛ 

  بيانات التسلسل الرقمي(DSD)؛ 

  بيانات عن جينوميات الحمض النووي
)أو الحمض النووي الريبي( لعينة من 

 الموارد الجينية

 معلومات التسلسل الجينومي والبروتيومي؛ 

  معلومات تسلسل النوويدات(NSI)؛ 

  المعلومات الجينية(GI)؛ 

 بيانات التسلسل؛ 

  بيانات تسلسل النوويدات واألحماض األمينية
(NASD)؛ 

  بيانات تسلسل النوويدات واألحماض األمينية
 ؛(NASSI)والمعلومات الهيكلية 

 ماض األمينية، بيانات تسلسل النوويدات واألح
 ؛(NASSFI)والمعلومات الهيكلية والوظيفية 

 المعلومات الرقمية الوظيفية لتسلسل النوويدات؛ 

 البيانات البروتيومية؛ 

  بيانات عن التركيب الجزيئي لعينة من المورد
 الجيني.

  ،المعلومات الجينومية، والبروتيومية
 واأليضية؛

  المعلومات الجينية ومعلومات الكلمات
 "؛omicالبيولوجية المنتهية بالحقة "

 المعلومات األيضية؛ 

  معلومات الكلمات البيولوجية المنتهية
 ؛”omic“بالحقة 

  ،المعلومات الجينومية، والبروتيومية
 واأليضية؛

  بيانات عن التكوين الكيميائي البيولوجي
 والجيني لعينة من المورد الجيني.

 المعلومات المرتبطة؛ 

 ية؛سياقالمعلومات ال 

 .المعلومات الفرعية 

بيانات لموارد الجينية، لرقمية لمعلومات االبيانات و الية، تم مناقشة مصطلحات إضافية أخرى، بما في ذلك ما يلي: معلومات التسلسل الرقمي، المعلومات الطبيعية، المعلومات الرقمية للموارد الجين
 .والمحاكاة بالحاسوبلبيانات عن عينة ما )مورد جيني( جميع االمعلومات الجينية، الجينية، الموارد معلومات و 
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 االنعكاسات المحتملة الناشئة عن المجموعات المختلفة -ثانيا 

ناقش فريق الخبراء التقنيين المخصص االنعكاسات لكل مجموعة من المجموعات التي تم النظر فيها أعاله: )أ( فيما  -12
يتعلق بإمكانية تتبع مختلف أنواع المعلومات؛ فيما يتعلق باستخدام معلومات التسلسل الرقمي والتكنولوجيات التي تقدمها 

لعمليات اإلبتكارية؛ )ج( قاعدة بيانات التعاون الدولي لتسلسل النوويدات معلومات التسلسل الرقمي في علوم الحياة وا
(INSDC) الحصول وتقاسم  نظمبشأن التبادل المفتوح واستخدام معلومات التسلسل الرقمي؛ )د( وفيما يتعلق بالتدابير التي ت

 المنافع واالمتثال.

ستعتمد على طبيعة نهج تقاسم المنافع. والحظوا أيضا أن والحظ الخبراء الطبيعة األولية للمناقشات وأن االنعكاسات  -13
وأنه يمكن االستفادة من معلومات إضافية أو مزيد  نعكاسات األخرىعمق مثل االتبعض االنعكاسات المحتملة لم يتم مناقشتها ب

 النظر فيها.

يانات االنعكاسات المحتملة لمختلف المجموعات فيما يتعلق بإمكانية التتبع وقاعدة ب -ألف 
 التعاون الدولي لتسلسل النوويدات

مكانية التتبع التي استعرضها النظراء،  2عند مناقشة الدراسة  -11 قدمت المالحظات الرئيسية بشأن قواعد البيانات وا 
 التالية.

 اوأعادو نعكاسات قواعد البيانات التي يمكن الوصول إليها علنا بالعالقة إلى معلومات التسلسل الرقمي. ناقش الخبراء ا -11
تأكيد قيمة الوصول المفتوح، مع مالحظة بعض الخبراء أن "المفتوح" ال يعني بالضرورة الوصول "الحر وغير المقّيد" والحظوا 

 أن قواعد البيانات التي يمكن الوصول إليها علنا تعمل باستخدام مصطلحات مختلفة وشروط لالستخدام.

 نية التتبع، مثل ما يلي:الحظ الخبراء الوسائل المحتملة لتحسين إمكاو  -16

تعزيز إدراج بيانات الباسبور ذات الصلة )مثال، عن طريق طلب مدخالت حقل البلد المقدم عند تحميل  )أ(
 السجالت ذات الصلة في قواعد البيانات(؛

 إدراج المعلومات بخصوص المورد الجيني في قواعد البيانات؛ )ب(
 .خارج الموقع الطبيعيية المخزنة في المجموعات ربط منشورات المجالت مع الموارد الجين )ج(

 ونظر بعض الخبراء أيضا فيما يلي: -17

 إدراج اإلفصاح من البلد المقدم في طلبات براءات االختراع؛ (أ)
 تعزيز األدوات المعلوماتية البيولوجية لدعم إمكانية التتبع، مثال عن طريق المقارنة المباشرة للتسلسالت؛ (ب)

للتسلسالت الجينية المحملة في  (IRCCs)شهادات االمتثال المعترف بها دوليا  استكشاف إمكانية ربط )ج(
 وويدات، بما في ذلك من خالل التشغيل البيني.يانات التعاون الدولي لتسلسل النقاعدة ب

من ذات النطاق األضيق ستكون  1وفيما يتعلق بإمكانية التتبع في مختلف المجموعات، اعتبر الخبراء أن المجموعة  -18
 ستكون أكثر صعوبة تدريجيا. 3و 2األسهل في تتبعها والتحقق منها، بينما المجموعتين  ةنظريالوجهة ال

ولوحظ أن إمكانية التتبع يمكن أن تعتمد على نحو أكبر أو أقل أهمية بنهج تقاسم المنافع المتبع، ومتطلبات الرصد  -19
األطراف لتقاسم المنافع، قد ال يتطلب إمكانية تتبع معلومات  واالمتثال ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، في حالة نهج متعدد

 التسلسل الرقمي للبلدان المقدمة ورصد استخدامها على مدى سلسلة القيمة.
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وبالعالقة إلى ذلك، الحظ الخبراء تعقد وتكاليف إعداد النظم التي يمكن استخدامها لتتبع ورصد استخدام معلومات  -20
 لة القيمة.التسلسل الرقمي على مدى سلس

وفيما يتعلق باالنعكاسات على قاعدة بيانات التعاون الدولي لتسلسل النوويدات، الحظ الخبراء أنه سيكون من المهم  -21
والحظ الخبراء أن االستخدام األكثر اتساقا لبطاقة البلد في  1استالم مدخالت مباشرة من قاعدة البيانات هذه بشأن هذه المسألة.

 الدولي لتسلسل النوويدات وتعزيز بيانات الباسبور قد يعزز من إمكانية التتبع. قاعدة بيانات التعاون

المنظمة العالمية للملكية الفكرية )ويبو( بشأن إمكانية القراءة اآللية لقوائم  موجبب ST.262والحظ الخبراء أن المعيار  -22
اع وقاعدة بيانات التعاون الدولي لتسلسل تسلسل النوويدات قد يسهل اتساق البيانات بين نظم معلومات براءات االختر 

النوويدات، وبالتالي يسهل المقارنة بين معلومات البراءات وعمليات االنضمام في قاعدة بيانات التعاون الدولي لتسلسل 
 النوويدات.

 االنعكاسات المحتملة لمختلف المجموعات على التكنولوجيات و/أو القطاعات في علوم الحياة -باء 

، بشأن المفهوم والنطاق، نظر الخبراء في تغطية التكنولوجيات التي تمكنها معلومات التسلسل 1أساس الدراسة على  -23
الرقمي واستخدام معلومات التسلسل الرقمي في مختلف القطاعات في علوم الحياة. وفي المناقشات، أشار الخبراء إلى أن 

رقمي، كانت مفيدة على لاد مختلف القطاعات على معلومات التسلسل ا، الذي يقدم عرضا عاما العتم1من الدراسة  3الجدول 
 نحو خاص.

الحياة كانت ذات طبيعة أولية وأن تقييم  شات حول االنعكاسات على قطاعات علومقوالحظ الخبراء أن المنا -21
 أعمق، بما في ذلك:االنعكاسات على المجموعات المختلقة لنطاق معلومات التسلسل الرقمي ستستفيد من إجراء مناقشة 

 لمجموعات بالنسبة لمختلف التكنولوجيات، بالمقارنة إلى القطاعات؛انعكاسات النظر في ا )أ(
 نعكاسات تقاسم المنافع الناشئة عن مختلف المجموعات؛النظر في ا )ب(
لخاص استخدام معلومات التسلسل الرقمي من جانب العلماء في القطاعين العام واالنظر في انعكاسات  )ج(

 الناشئة عن مختلف المجموعات؛
 التحول في التنقيب البيولوجي من اختبار المنتجات الطبيعية إلى تصفح المكتبات الكيميائية. )د(

 والحظ فريق الخبراء التقنيين المخصص في مداوالته المحدودة بشأن االنعكاسات للقطاعات في علوم الحياة ما يلي: -21

لتتبع واإلنفاذ التي تنشأ على نحو متأصل من عدم القدرة على االستنتاج من التحديات، بخصوص إمكانية ا )أ(
 أو البروتينات؛ الحمض النووي الريبيأو  الحمض النوويما يكمن فيها من و  المستقلبات

، مهمة بالنسبة للبحوث 3، على النحو المقترح في المجموعة المستقلباتأن البيانات والمعلومات بخصوص  )ب(
 لرعاية الصحية والمستحضرات الصيدالنية؛في قطاع ا

الالزم لتحقيق المصاحب يشير مدى المعالجة عبر المجموعات المختلفة إلى المقدار األكبر من الجهد  )ج(
 القيمة من المورد الجيني وأن ذلك قد يكون اعتبارا إلمكانية التتبع و/أو تقاسم المنافع، الذي قد يتطلب نهجا يستند إلى القطاع.

                                                      
 من الحضور.لم يتمكن دات ويو يانات التعاون الدولي لتسلسل النالخبير الذي رشحته قاعدة ب 1
، التي تم الموافقة ("XML) صية بشأن عرض قوائم تسلسل النوويدات واألحماض األمينية باستخدام لغة الترميز الموسعة"تو ، ST.26معيار الويبو  2

 .3233يناير/كانون الثاني  2في   ST.26. سيتم إنفاذ معيار الويبو3229يوليه/تموز  5منه في  2-2على النسخة 
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معلومات التسلسل الرقمي لجميع بخصوص استخدام  يلط الخبراء الضوء على أهمية وجود اليقين القانونوس -26
أن يقدم أي نهج لتقاسم المنافع اليقين القانوني، ويحفز استخدام معلومات التسلسل الرقمي ويقلل  نبغيي بالتاليو  ؛قطاعاتال

 العبء غير الالزم في متطلبات الرصد والتتبع والتعقب.

االنعكاسات المحتملة لمختلف المجموعات أو الخيارات بخصوص التدابير  -جيم 
 التي تنظم الحصول وتقاسم المنافع واالمتثال

قوم حاليا بتنظيم معلومات التسلسل تعند النظر في الدراسة بشأن التدابير المحلية، أقّر الخبراء بأن بعض البلدان  -27
وافق العالمي بشأن هذه المسألة في إطار االتفاقية وفي المحافل األخرى، وذكر آخرون الرقمي، وقد يكون آخرون في انتظار الت

 .على اإلطالقأنهم ال يعتزمون تنظيمها 

والحظ الخبراء أن تعدد األطر الوطنية المختلفة بشأن الحصول وتقاسم المنافع التي تعالج معلومات التسلسل الرقمي  -28
النسبة للمستخدمين، بما في ذلك هؤالء المنخرطين في بحوث أساسية غير تجارية، بشأن الموارد الجينية تشكل تحديات ب

 والبحوث األكاديمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولوحظ أن معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية قد تنتج، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، عن استخدام  -29
 الموارد الجينية.

وفي هذا الخصوص، تم تسليط الضوء على أهمية نهج دولي متسق وفعال من حيث التكلفة لمعلومات التسلسل  -30
الرقمي بشأن الموارد الجينية، والحظ الخبراء الُنهج الممكنة، بما في ذلك التدابير عند وقت الحصول )مع مالحظة، مثال، 

واتفاقات الوصول إلى قواعد البيانات(، والوصول المفتوح مع تقاسم ص المشاع اإلبداعي، يرختالحصول برسم موحد أو ُنهج 
 المنافع الناجم عن االستخدام أو التسويق التجاري، ونهج متعدد األطراف ممكن.

والحظ الخبراء أن المناقشات حول االنعكاسات المحتملة لمختلف المجموعات بخصوص التدابير التي تنظم الحصول،  -31
تثال كانت ذات طبيعة أولية، ولوحظ أن هذه المسألة ستستفيد من مزيد من المناقشة. والحظ الخبراء عامة وتقاسم المنافع واالم

، وتقاسم المنافع واالمتثال ستعتمد على النهج لأن االنعكاسات لمختلف المجموعات بخصوص التدابير التي تنظم الحصو 
لمثال، لوحظ أن تدابير الحصول ستكون غير ضرورية في نموذج تقاسم المنافع الذي قد يتم اتخاذه. فعلى سبيل الالمختلف 

 عن استخدامها أو تسويقها التجاري.فيها االنفتاح المحدود والُنهج متعددة األطراف األخرى التي ينجم تقاسم المنافع 

 تحديد المجاالت الرئيسية لبناء القدرات -ثالثا 

ا لمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، بما في ذلك سلط الخبراء الضوء على أن بناء القدرات كان حاسم -32
دارة التنوع البيولوجي الخاص بها. ةقدر   البلدان على إعداد بحوثها الداخلية ولتحديد وفهم ورصد وا 

 واقترح أن بناء القدرات الستخدام الموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي ينبغي دمجهما في المبادرات/ -33
اتيجيات األوسع نطاقا لبناء القدرات، وتكييفها ومواءمتها مع االحتياجات الخاصة لكل بلد ومؤسسات البحوث، ومع االستر 

 البرية(. )مثال، البيئة البحرية مقابل البيئةالمرتبطة بإجراء البحوث في مختلف أنواع البيئات  ائصمراعاة االحتياجات والخص

 وصيانة البنية التحتية العلمية. تطويرمويل والدعم المناسبين لوتم التشديد على الحاجة إلى ضمان الت -31

وناقش الخبراء بناء القدرات كشكل من تقاسم المنافع غير النقدية. ولوحظ أن مبادرات بناء القدرات المعتزمة كشكل  -31
لكي قدمة ويتم تصميمها من أشكال تقاسم المنافع ينبغي أن تأخذ في الحسبان السياقات االجتماعية االقتصادية للبلدان الم

 في تعزيز قدرات البحوث الداخلية لهذه البلدان. تساهم
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وعند مناقشة أصحاب المصلحة الرئيسيين لبناء القدرات المتعلقة بمعلومات التسلسل الرقمي، اتفق الخبراء على  -36
 يلي: ما

عن الشعوب األصلية التشريعيين فضال / الحاجة إلى بناء قدرات نقاط االتصال الوطنية والمنظمين )أ(
 والمجتمعات المحلية على فهم المسائل المتعلقة بمعلومات التسلسل الرقمي؛

 أهمية ضمان المشاركة والتعاون بين مختلف الوكاالت الحكومية على المستوى المحلي؛ )ب(
 ، ومؤسسات البحوث، والقطاعخارج الموقع الطبيعيالحاجة إلى أن تلعب الجامعات، والمجموعات  )ج(

 را في بناء القدرات المتعلقة بمعلومات التسلسل الرقمي.و الخاص، والمؤسسات العاملة في مجال المعلوماتية البيولوجية د

 وحدد الخبراء المجاالت الرئيسية التالية لبناء القدرات المحتملة: -37

المعلومات على فهم فهم عام للمسائل المتعلقة بمعلومات التسلسل الرقمي، بما في ذلك أهمية اقتصاديات  )أ(
 لروابط بين الحصول وتقاسم المنافع ومعلومات التسلسل الرقمي؛لأفضل 

فهم الخطوات المشتركة في البحوث وتطوير مختلف المنتجات على مدى سالسل القيمة استنادا إلى الموارد  )ب(
 تسلسل الرقمي؛المعلومات  الجينية/

 بمعلومات التسلسل الرقمي؛ات الكبرى المتعلقة نتحليل ومعالجة للبيا )ج(
ات الدولية واستخدامها بواسطة مجتمع البحوث في جميع البلدان، بما نلى قواعد البياإإنفاذ فعالية الوصول  )د(

 في ذلك البلدان النامية؛
الحمض النووي الريبي من الموارد  التصنيف، وتطبيقات البيولوجيا الجزيئية الستخراج الحمض النووي/ (ھ)
 واعدق فيو/أو التسلسل، ومعالجة معلومات التسلسل الرقمي وتحميلها   (PCR)وتحليل تفاعل البوليميراز التسلسلي الجينية،

دارة قاعدة البيانات.  البيانات، والمعلوماتية البيولوجية، وا 

قمي في الشروط ج لمعالجة معلومات التسلسل الر ذة النموذجية، واألطر، والنمايوناقش الخبراء إمكانية البنود التعاقد -38
 المتفق عليها بصورة متبادلة من أجل تجنب الُنهج المتباعدة التي تؤدي إلى عقبات وتعقيدات.

 وفي الختام، أثار الخبراء أيضا الوسائل المختلفة ألنشطة بناء القدرات، مثل ما يلي: -39

 حدة؛حلقات عمل في الموقع و/أو إفتراضية بجميع اللغات الرسمية لألمم المت دورات/ )أ(
 دراسات حالة، وتبادل المعلومات والتجارب، وتشارك الدروس المستفادة باللغات الرسمية لألمم المتحدة؛ )ب(
من خالل ت العلمية، والشراكات والتعاون بما في ذلك رايالمشتركة، ونقل التكنولوجيا، والز البحوث العلمية ا )ج(

 الشبكات اإلقليمية؛
الجماعة االستشارية  ، مراكزالعلمية، بما في ذلك من خالل الُنهج اإلقليمية )مثالدعم تطوير البنية التحتية  )د(

 (؛(CGIAR) للبحوث الزراعية الدولية
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع اتباع  وجها لوجهالحوار بين الثقافات من خالل اجتماعات  (ھ)

 التي يمكن أن تشمل الحوار بين العلماء وحائزي المعارف التقليدية؛لغات األصلية بالاألدوات والمنهجيات المناسبة ثقافيا 
 ناهج األكاديمية؛ماإلدراج في ال )و(
 والدولية. ةاإلدراج في الخطط اإلنمائية اإلقليمي )ز(
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 المرفق الثاني
خيارات السياسة المتعلقة ب ةالشبكي ةالدراسي اتموجز للنقاط المستخلصة من الحلق

 لسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةالتسومعايير معلومات 
 تصنيف خيارات السياسات/النماذج األصلية -ألف
تسعى هذه المذكرة إلى تنظيم وتصنيف خيارات السياسة المحتملة لمعالجة الحصول  3باالعتماد على مجموعة من المصادر،

وتقاسم المنافع فيما يتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية. ويتمثل الغرض من ذلك في تقديم الخيارات 
توجد دراسات أو أفكار لم تؤخذ في االعتبار، بينما ال  المختلفة بطريقة عملية وبسيطة نسبيا. وقائمة الخيارات ليست شاملة. وقد

 يزال من الممكن ظهور خيارات جديدة.
ويبين الشكل أدناه الخيارات وفقا لخصائص مختلفة. وتُقدم الخيارات بطريقة محايدة، دون الحكم على قابليتها للتطبيق أو 

ن القدرات لتنفيذها. وتجدر اإلشارة إلى أن الخيارات ال يستبعد تها من حيث التكلفة أو قابليتها لإلنفاذ أو المتطلبات مفعالي
أحدها اآلخر، إذ يمكن في بعض الحاالت الجمع بين خيارين أو مكونين أو أكثر. وبالرغم من أن المعارف التقليدية المرتبطة 

بالدراسات التي ُنشرت بشأن هذا  بالموارد الجينية قد تشكل جانبا هاما في معلومات التسلسل الرقمي، فإننا لسنا على دراية
 ، لم يتم تناول هذا الموضوع هنا.الموضوع. ولذا

 
 : تصنيف رفيع المستوى لخيارات السياسة وفقا لخصائص محددة.1الشكل 

                                                      
التفاقية على الرابط التالي: ليمكن االطالع على قائمة الدراسات والمنشورات التي ُأخذت بعين االعتبار في هذا الموجز على الموقع الشبكي  3

https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020#webinar3. 
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تم اختيار هذه الخصائص حسب انتشارها في المؤلفات والمنطق الذاتي. ومع ذلك، يمكن استخدام خصائص أخرى لتصنيف  ظة:حمال
وُتشرح أدناه بمزيد من ات السياسة وفقا ألهميتها بالنسبة لمختلف أصحاب المصلحة. وُتستخدم العالمات الصغيرة للخصائص للتيسير خيار 

 التفاصيل.

 :1شرح الخصائص المستخدمة في الشكل 
غير المنظم" ال يعني  النفاذمعلومات التسلسل الرقمي ليس مفتوحا ولكنه منظم بطريقة ما. الحظ أن " النفاذ إلى :المُنظم النفاذ

 .وليس مجانا بالضرورة؛ النفاذوجود شروط مرتبطة ب
 يلزم وجود موافقة مسبقة عن علم للحصول على معلومات التسلسل الرقمي. الموافقة المسبقة عن علم:

، لتقاسم المنافع ياسيق، أو الترخيص الةمتبادل بصورةيتم التفاوض على شروط متفق عليها  :ةمتبادل بصورةشروط متفق عليها 
وجود موافقة  ضرورة ةمتبادل صورةاستخدام معلومات التسلسل الرقمي. ويمكن أن تتضمن الشروط المتفق عليها ب الناشئة عن

 .(2مسبقة عن علم، ولكن ال ينطبق ذلك دائما )انظر الخيار 
استخدام معلومات التسلسل الرقمي  الناشئة عنرتبط تقاسم المنافع ي تقاسم المنافع المرتبطة ببيانات معلومات التسلسل الرقمي:

بالمنتج المحدد أو الخدمة المحددة الناشئ أو الناشئة عن معلومات التسلسل الرقمي المحددة هذه، على عكس أي مساهمة 
 عامة مقدمة من مستخدمي معلومات التسلسل الرقمي.

السياسة المقترحة أن تتوافر القدرة على تحديد بلد منشأ المورد الجيني الذي من الضروري في خيار  يلزم تتبع بلد المنشأ:
 اسُتخلصت منه معلومات التسلسل الرقمي.

لتحديد شروط تقاسم المنافع، وتقاسم هذه المنافع  يتطلب خيار السياسة اتفاقا بين البلد المقدم والبلد المستخدم اآللية الثنائية:
استخدام معلومات التسلسل  الناشئة عنلمعلومات التسلسل الرقمي، على عكس المنافع  قدمالبلد الم مجددا من بلد المستخدم إلى

 الرقمي الجاري توجيهها عبر صندوق متعدد األطراف أو آلية متعددة األطراف.
 وصف الخيارات حسب المجموعة

 : الوضع الراهن2الخيار 
في هذا الخيار، لم تتفق األطراف على كيفية معالجة الحصول وتقاسم المنافع فيما يتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي. وقد تقرر 

استخدام معلومات  الناشئة عنبعض األطراف إدراج تدابير بشأن النفاذ إلى معلومات التسلسل الرقمي و/أو تقاسم المنافع 
إلى  المفتوح النفاذلمحلي للحصول وتقاسم المنافع، وسينظر البعض اآلخر في تطبيق التسلسل الرقمي كجزء من النظام ا

 معلومات التسلسل الرقمي في قواعد البيانات على أن يكون شكال مناسبا لتقاسم المنافع غير النقدية.
 ناغويا : اإلدماج الكامل لمعلومات التسلسل الرقمي ضمن اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول1الخيار 

في هذه الحالة، يخضع الحصول وتقاسم المنافع لتشريعات كل بلد. ويعتبر ذلك هو النهج الثنائي التقليدي لتقاسم المنافع. 
وُينظم الحصول بطريقة مماثلة لطريقة تنظيم الحصول على الموارد الجينية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، 

لتشريعات الوطنية المعمول بها في أي بلد معين، يمكن أن يخضع النفاذ إلى معلومات التسلسل الرقمي مما يعنى أنه وفقا ل
= معلومات  (GR))أي أن يلزم أن تكون الموارد الجينية  بصورة متبادلةللموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها 

، على غرار بصورة متبادلةالرقمي بموجب الشروط المتفق عليها (. وُينظم استخدام معلومات التسلسل (DSI)التسلسل الرقمي 
لكل عملية نفاذ إلى معلومات  بصورة متبادلةااللتزامات المتعلقة بتقاسم المنافع، ويتم التفاوض على الشروط المتفق عليه 

يق الخبراء التقنيين المخصص التسلسل الرقمي. ووفقا للدراسة الخاصة بتدابير الحصول وتقاسم المنافع التي ُأتيحت لنظر فر 
معلومات التسلسل الرقمي، تقوم بعض البلدان بالفعل بإدراج معلومات التسلسل الرقمي ضمن نطاق تدابيرها الوطنية المعني ب

 ويخطط المزيد من البلدان للقيام بذلك في المستقبل القريب. المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع،
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باحثين االمتثال للمتطلبات الوطنية للحصول وتقاسم المنافع عند النفاذ إلى معلومات التسلسل وفي هذا الخيار، يتعين على ال
بلد المنشأ والتفاوض في مختلف متطلبات  فيكل معلومة من معلومات التسلسل الرقمي  وتتبعالرقمي عبر أي قاعدة بيانات، 

 في كل بلد. بصورة متبادلةلشروط المتفق عليها الحصول وتقاسم المنافع لكل بلد، إذ أنه من المحتمل أن تختلف ا
 ةمتبادل صورةب اة المتفق عليهقياسي: الشروط ال0الخيار 

يقر تجميع الخيارات األكثر عمومية هذا بااللتزام بتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي في حد ذاتها، 
توجد موافقة مسبقة عن علم(. ويمكن تطبيق االلتزام بتقاسم المنافع من خالل معالم بارزة ولكن بطريقة ال ترتبط بالنفاذ إليها )ال 

محددة على طول سلسلة القيمة. وبالتالي، فإن الوصول غير مقيد، ولكن ُيحدد االلتزام بتقاسم المنافع من خالل نوع معين من 
لنقل المواد/الشروط واألحكام. وتشير حقيقة أن  موحداالتفاق الة/قياسي/التراخيص الةمتبادل بصورةة المتفق عليها قياسيالشروط ال

تعتبر موحدة إلى أنه ال يتعين التفاوض الفردي على العقد لكل استخدام لمعلومات  بصورة متبادلةالشروط المتفق عليها 
ت السياسة الرصد النهائي ة. وتتطلب هذه الفئة من خياراقياسيالتسلسل الرقمي، بل عقد واحد أو عدد محدود من العقود ال

الستخدام معلومات التسلسل الرقمي فيما يتعلق باإلنفاذ والرصد. ويتمثل االختالف بين الخيارين الفرعيين في الطريقة التي يتم 
 مستوى الوطني أو المستوى الدولي.، سواء على البصورة متبادلةبها التعامل مع الشروط المتفق عليها 

 /ترخيص قياسيبصورة متبادلةروط قياسية متفق عليه : لكل بلد ش1-0الخيار 
/التراخيص بصورة متبادلةفي هذا السيناريو، ينشئ كل طرف نظاما يتضمن عددا محدودا من الشروط القياسية المتفق عليها 

القياسية التي يتعين على المستخدمين االمتثال لها في النقطة المحددة مسبقا التي ُيطبق فيها االلتزام بتقاسم المنافع. ويخضع 
هذا النظام للتشريعات المحلية لكل بلد. ويمكن حدوث المحفزات عند التسويق مثال، وسيتم تقاسم المنافع على مستوى ثنائي. 

ج المتبع في أحدث تدابير الحصول وتقاسم المنافع في البرازيل، إذ يتم اإلبالغ عن التزامات تقاسم المنافع عند وهذا يشبه النه
نقطة التسجيل الخاصة بأي نمط والبدء بعد التسويق التجاري الناجح ألي منتج تم تطويره أو إنتاجه باستخدام معلومات 

ذا  لنظام الوطنيالباحثين االمتثال لالتسلسل الرقمي. ويجب على  وتتبع معلومات التسلسل الرقمي في بلد منشأ المورد الجيني. وا 
كان الباحث يستخدم معلومات تسلسل رقمي متعددة من بلدان مختلفة، فعليه/عليها االمتثال على األرجح لعدد محدود من 

/الترخيص القياسي الذي بصورة متبادلةا /التراخيص، حسب الشروط القياسية المتفق عليهبصورة متبادلةالشروط المتفق عليها 
 ومات التسلسل الرقمي الخاصة به.اتخذ البلد قراره بناء عليه فيما يتعلق بمعل

يتمثل أحد أشكال هذا النهج في اعتماد نظام موحد لجميع البلدان يساعد على تبسيط االمتثال. وسيكون لكل بلد نفس مالحظة: 
 لحصول وتقاسم المنافع في كل بلد.الرقمي، والذي سيظل يخضع لنظام االنظام المطبق لمعلومات التسلسل 

 /الترخيص القياسي على المستوى الدوليبصورة متبادلة: الشروط القياسية المتفق عليه 0-0الخيار 
بين في يتناول هذا الخيار تقاسم المنافع على المستوى الدولي، مقابل المرور عبر النظام الوطني لكل بلد على النحو الم

. وُيتفق على ترخيص قياسي واحد أو أكثر وتعتمد الشروط واألحكام على الترخيص المرفق بمعلومات التسلسل 1-2 الخيار
الرقمي. ويتم التعامل مع المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي بواسطة نظام دولي يعيد توجيهها إلى بلد منشأ 

 أنه ال يتعين على الباحث/المستخدم التعامل مع كل بلد على حدة.المورد الجيني. ويعني ذلك 
ويوفر هذا الخيار إمكانية دمج التراخيص في قاعدة بيانات معلومات التسلسل الرقمي نفسها، وُترسل الشروط واألحكام إلى 

تجارية لمعلومات تسلسل رقمي المستخدم عند النفاذ )على سبيل المثال، االلتزامات الخاصة باالستخدامات التجارية وغير ال
معينة(. ويتمثل االحتمال اآلخر في دمج الشروط واألحكام أو التراخيص في نظام الملكية الفكرية )على سبيل المثال، عند 

عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي(. وُيستكشف هذا الخيار  فصاحالسعي إلى حماية الملكية الفكرية، على أساس شروط اإل
مسبقا بشأن التسويق  انفتاح المحدود على المعلومات الطبيعية" إذ تتكون المنافع من إتاوات ثابتة تم التفاوض عليهفي "اال

 الناجح ألي منتج.
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وسيساعد التعاون مع المجالت أو مكاتب براءات االختراع أو قواعد البيانات أو أي نقطة أخرى على طول سلسلة القيمة 
لى مقدم معلومات التسلسل الرقمي. وفي هذا الحالة، يكون المستخدم إلرقمي على فرض اإلبالغ الخاصة بمعلومات التسلسل ا

مسؤوال عن االمتثال للشروط واألحكام الواردة في الترخيص، وستكفل آلية تتبع/رصد االستخدام النهائي إنفاذ إجراءات الحصول 
 .هذه وتقاسم المنافع

 ةمتبادل بصورة شروط متفق عليها ال موافقة مسبقة عن علم، وال :3الخيار 
يتطلب تجميع الخيارات العام هذا دفعة أو مساهمة للوصول إلى أي صندوق متعدد األطراف. ويغني هذا التجميع عن الحاجة 
إلى تتبع أصل المورد الجيني الذي اسُتخلصت منه معلومات التسلسل الرقمي، أو الحاجة إلى رصد االستخدام النهائي للمنتج 

الخدمة المستمد أو المستمدة من معلومات التسلسل الرقمي. ويتضمن هذا الخيار أشكاال مختلفة من المدفوعات أو 
والمساهمات، ويتم ربط الخيار الفرعي األول بمعلومات التسلسل الرقمي نفسها، والخيار الفرعي الثاني منفصل عن المعلومات 

 نفسها.
 معلومات التسلسل الرقمي: الدفع مقابل النفاذ إلى 1-3الخيار 

. وتتمثل إحدى وسائلهنا، يعتبر مبدأ الدفع مقابل النفاذ إلى معلومات التسلسل الرقمي نفسها أمرا أساسيا ويمكن إعداده بعدة 
في طلب رسوم عضوية من أجل النفاذ إلى معلومات التسلسل الرقمي في قواعد البيانات. ويمكن تحديد هذه الرسوم وسائل ال

عايير تم التفاوض عليها مسبقا، ومنها على سبيل المثال ال الحصر تطبيق البحوث، أو قطاع البحث، أو اإليرادات، أو وفقا لم
 .بمعدل ثابترسوم سنوية 

ويتم  ة أخرى تتمثل في المطالبة بدفع مبلغ صغير جدا للنفاذ إلى معلومات تسلسل رقمي فردية في قاعدة البيانات.وسيلوثمة 
 تنزيل لمعلومات التسلسل الرقمي. كل عمليةنتائج فرض عليه رسوم محددة مسبقا لإنشاء حساب تُ 

وأخيرا، هناك ترتيب مختلف يتمثل في توفير النفاذ المجاني لبيانات التسلسل نفسها، بما في ذلك بعض البيانات الدنيا حولها، 
الناتجة عن تحليل ومعالجة البيانات، من قبيل  من قبيل اسم األنواع، إال أنها تتطلب دفع رسوم على البيانات ذات الصلة

وقاعدة البيانات وظيفة البروتين أو االرتباط الجيني، إذ تقدر هذه البيانات ذات الصلة بأنها قّيمة للبحث والتطوير. 
BioSample ا التسلسل. تربط حاليا بيانات التسلسل ببيانات أخرى مرتبطة بالتسلسل نفسه، أو بالمورد الجيني الناشئ منه هذ

 رسوما على النفاذ. BioSampleوفي خيار السياسة الفرعي هذا، قد تفرض قاعدة البيانات 
 : المدفوعات والمساهمات األخرى0-3الخيار 

ق يمكن من خاللها تحديد المدفوعات والمساهمات لدفعها في صندوق متعدد األطراف من أجل ائاقُترحت في المؤلفات عدة طر 
ناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي. ويتمثل أحد االقتراحات في الدفع مقابل خدمة مرتبطة بمعلومات تقاسم المنافع ال

 التسلسل الرقمي، من قبيل خدمات التخزين والمعالجة والخبرة وتحليل التسلسالت التي تُقدم مقابل الدفع.
بمعلومات التسلسل الرقمي. ويتمثل أحد األمثلة في فرض وثمة اقتراح آخر يفرض ضريبة على المنتجات أو الخدمات المرتبطة 

ضريبة جزئية على معدات المختبرات المرتبطة بإنتاج معلومات التسلسل الرقمي، بينما يوجد مثال آخر على مساحة الحوسبة 
 لغرض تخزين و/أو معالجة التسلسل.السحابية المستأجرة 

ولوجي، إذ يمكن االستعانة بالخبرات من مجاالت أخرى مثل المدفوعات مقابل وثمة اقتراح آخر يتمحور حول سندات التنوع البي
استخدام صور الحياة البرية، أو السندات الخضراء لتغير المناخ لالسترشاد بها في الخيارات الخاصة بمعلومات التسلسل 

جات لتعزيز بيعها ونشر فكرة حول الرقمي. وثمة خيار آخر يتضمن برنامجا تسويقيا تستخدم فيه عالمة أو شارة على المنت
حفظ التنوع البيولوجي، بينما تلتزم الشركات التي تبيع هذه المنتجات بإعادة توجيه نسبة المنافع المتفاوض بشأنها إلى صندوق 

يمكن أن تأتي من القطاع الخاص متعدد األطراف. وأخيرا، يمكن أن تدعم المساهمات الطوعية صندوقا متعدد األطراف و 
 حة من القطاع الخاص وما إلى ذلك. ناة البيانات والبلدان والجهات المومستخدمي قاعد



CBD/WG2020/3/4 
Page 18 

 

 

 : تعزيز التعاون التقني والعلمي4الخيار 
بموجب هذا الخيار، يصبح التعاون التقني والعلمي جزءا منهجيا ومفوضا من سياسة معلومات التسلسل الرقمي. وسيؤدي تعزيز 

مية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على النفاذ إلى معلومات التسلسل الرقمي واستخدامها، مما دعم القدرات في البلدان النا
يجعلها أكثر إنصافا بحيث تكون لكل بلد القدرة والفرصة للنفاذ إلى معلومات التسلسل الرقمي واستخدامها بكامل إمكاناته. 

للتكنولوجيا وأكثر  ل التكنولوجيا، والتطوير المشتركمعرفة، ونقويمكن أن يأخذ ذلك شكل التعاون البحثي، والتدريب، ومنصات ال
 الحاالت تقريبا مع سياسات أخرى. من ذلك. وُيقدم هذا الخيار في جميع

 : ال تقاسم للمنافع الناشئة عن معلومات التسلسل الرقمي5الخيار 
ي ال ، وبالتالمن الموارد الجينية ت التسلسل الرقميالمنافع الناشئة عن استخدام معلوما ضرورة من تقاسمهذا الخيار  ال ُيرى في

 توجد آليات مقترحة للتنفيذ.
 ةيلزم النظر فيها لخيارات السياس المعايير التيتصنيف  -باء

 معلومات أساسية
 ات بشأن معلومات التسلسل الرقمي:ظهرت عدة معايير رئيسية مشتركة في المنشور 

 ؛والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي المستمدة من المورد الجيني التقاسم العادل -1

 ؛البيانات المفتوحة -2

 ؛المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام -3

 ؛الدولية حافلالربط عبر نظم التنوع البيولوجي والم -1

 ؛الجدوى المالية لتقاسم المنافع النقدية -1

 .ولبساطة الحل -6
وبالنظر في "مراحل" وضع السياسات، يمكن تعريف المعايير الثالثة األولى على أنها تتناول "سبب" خيارات السياسة، من حيث 
الغايات وقياس النجاح. ويمكن أن ُتدرج المعايير الثالثة األخيرة تحت عنوان "الكيفية" فهي تنقل طريقة معالجة خيار السياسة 

 لهذه األهداف.
ناول أول معيارين رئيسيين بشكل منهجي في أبحاث بشأن معلومات التسلسل الرقمي وهما يتطلبان اهتماما خاصا وقد تم ت

 باعتبارهما معيارين شاملين محتملين:
  الموارد  منالناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي  التقاسم العادل والمنصف للمنافعيمكن تعريف

الجينية حول نقطتين: ينبغي تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي المستمدة من الموارد 
 الجينية، وينبغي أن يكون هذا التقاسم عادال ومنصفا.

  تقارب جميع االبتكار. وت وأإلى أال يكون النفاذ إلى البيانات عائقا أمام البحث العلمي  البيانات المفتوحةتهدف
األبحاث حول حقيقة مفادها أن معلومات التسلسل الرقمي ينبغي أن تظل قابلة لالكتشاف والنفاذ إليها، ولكن 

 مع اختالف التكلفة وشروط االستخدام المتعلقة بالبيانات.
ازن بين هذين وتعكس هاتان الغايتان ركيزتي الحصول وتقاسم المنافع، وينبغي أن يهدف أي حل للسياسة إلى إيجاد تو 

 المفهومين، وعدم العمل ضد أي منهما إذا وافقت األطراف على ذلك.
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 إطار المعايير المقترح
بناء على ما سبق واستلهاما من أطر أخرى من المؤلفات، ُطور إطار عمل مفصل يهدف إلى إبراز القضايا التي ُأثيرت في 

الرقمي )انظر الجدول أدناه(. وتعكس المجموعات/الفئات األربع أوراق وتقارير السياسات المتعلقة بمعلومات التسلسل 
"الخطوات" األربع لتحليل خيار السياسة وتنفيذه وسياقه. وهذا التصنيف غير شامل أو حصري، وينبغي أن يفكر جميع أصحاب 

 المصلحة في تصنيف المعايير األكثر منطقية بالنسبة لهم.
األهداف. ويتضمن ذلك أهدافا مشتركة بالفعل في جميع و ة النهائية، الغايو ، السببالفئة األولى تتمثل في  -1

 والمناقشات والمفاوضات النهائية.المؤلفات الخاصة بمعلومات التسلسل الرقمي، ولكنها سُتحدد أيضا من خالل التشاور 

مكانية تنفيذ خيارات السياسة. ويعد ترسيخ و الجدوى، و ، بالكيفيةالفئة الثانية تتعلق أكثر  -2 غايات ومبادئ أي ا 
 را ضروريا لنجاحها.سياسة في التطبيق العملي والتوقعات الواقعية أم

فهي تعتبر  ، ولكنها تشمل الغايات واألدوات على حد سواء.الكيفيةالرشيدة تندرج أيضا ضمن بند  الحوكمة -3
 معايير إرشادية للحوكمة واإلدارة األخالقية والشفافة: الشفافية، والتأكيد على التواصل والشمول.

ختلفة ألي خيار من خيارات السياسة شاملة تتعلق بالسياق. وينبغي أن تكون العناصر الم ةالمجموعة األخير  -1
ساق مع جهود الهيئات والمبادرات األخرى المعنية بالحصول ينبغي أن يسعى الحل إلى االتباإلضافة إلى ذلك، ة. و يليموتك

 وتقاسم المنافع فيما يتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي.
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 الجدول: إطار المعايير المقترح
 وسيلة التقييم المعايير الفئة

 الفعالية في تحقيق الغايات

)ملحوظة: الغايات قد ُيتفق 
 أو ال ُيتفق عليها(

  

يقدم منافع عادلة ومنصفة من معلومات  -1
 التسلسل الرقمي )المرتبطة بالموارد الجينية(

 نوعية وكمية تقاسم المنافع )النقدية وغير النقدية(
 المناسبتقاسم المنافع في الوقت 

 خصوصية/استهداف تقاسم المنافع )للمجتمع المقدم؛ للبلد المقدم؛ والتقاسم على نطاق واسع، وشكل التقاسم(

ييسر النفاذ إلى معلومات التسلسل الرقمي وال  -2
 يعيق البحث والتطوير

 (النفاذ المفتوح )بشروط أو بدون شروط؛ عبء الشروط

 التكنولوجيا وبناء القدراتيعزز شراكات البحث والتطوير لدعم نقل 

يساهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  -3
 المستدام

 (حوافزبشكل مباشر أو غير مباشر )من خالل ال

 )ال حاجة إلى تقييم منفصل( 3و 2و 1نتيجة لتحقيق المعايير  1ملحوظة: يحقق المعيار  يساهم في تحقيق التنمية المستدامة -1

 تقليل تكاليف المعامالت والتكاليف اإلدارية إلى أدنى حد مقارنة بالمنافع التي يتم تقاسهما فعال من حيث التكلفة في تحقيق الغايات -1 التنفيذالكفاءة والعملية في 

 تقليل التكاليف المؤسسية/تكاليف البنية التحتية/الحوكمة إلى أدنى حد مقارنة بالمنافع التي يتم تقاسهما

 الحد األدنى من المتطلبات التقنية أو التي من الممكن استيفاؤها )على سبيل المثال، ضرورة التتبع، وأدوات بناء القدرات، مناسب وعملي للتنفيذ -6

 الدرجة التي يمكن أن تُبنى عليها البنية التحتية والعمليات القائمة

 حوافز داخلية لالمتثال )ذاتية اإلنفاذ( سهل اإلنفاذ -7

 تكاليف اإلنفاذ إلى أدنى حدإذا لزم اإلنفاذ، تقليل 

 اليقين القانوني/القدرة على التنبؤ سليم قانونا -8 التمكين من الحوكمة الجيدة

 آلية تسوية المنازعات

 النتائج اإليجابية والسلبية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة عادل -9

 والمستخدمينالحد من عدم تناسق المعلومات فيما بين البلدان 

 البساطة والشفافية وسهولة الفهم شفاف -10

 الشمولية واالتساق

  

 درجة االتساق مع النظم القائمة للحصول وتقاسم المنافع متسق -11

درجة االتساق عبر االتفاقات الدولية التي تغطي قطاعات مختلفة )البيئة، واألغذية والزراعة، والصحة، والمحيطات وما إلى 
 ذلك(

مدى تغطية الخيار لجميع االحتياجات/النطاق، أو توافق الخيار مع الخيارات األخرى بحيث يغطي النظام العام جميع  شامل و/أو متوافق -12
 االحتياجات/النطاق

 يةإثبات مستقبلي )قابلية النظام للتكيف؛ واحتمالية استمرار الفعالية والكفاءة في مواجهة التطورات التكنولوجية المستقبل
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 المرفق الثالث
موجز النقاط في منتدى المناقشة عبر اإلنترنت فيما يتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي 

 بشأن الموارد الجينية
أبريل/نيسان إلى  21يتضمن هذا القسم موجزا للنقاط التي ُأثيرت في المناقشة غير الرسمية عبر اإلنترنت )من  ظة:حمال
( التي ُنظمت لتبادل المعلومات واآلراء بشأن خيارات السياسة والمعايير المتعلقة بمعلومات التسلسل 2021مايو/أيار  3

وتُقدم هذه المعلومات دون المساس  1الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي. الرقمي. وتُتاح منشورات وتعليقات المناقشة على
 اف والمراقبين بشأن هذه المسائل.بالموقف الرسمي لألطر 

 المالحظات األكثر تكرارا/صلة
 مالحظات عامة

 فيما يتعلق بالبيانات: -

o لواليات القضائية، وتقليل تكلفة الحصول ينبغي أال يقتصر الحصول على الحفاظ على االبتكار، والقضاء على تحيز ا
 على المعلومات الطبيعية

o  يمكن العثور عليها، ويمكن الوصول إليها، وقابلة للتشغيل المتبادل، وقابلة إلعادة  ةعادلكون البيانات تيجب أن(
 االستخدام(

o  التزامات خاصة باستخدام يمكن اعتبار مقارنة البيانات طريقة عرض، وليس استخداما للبيانات )وُتعفى من أي
 البيانات(

o لن ينجح النفاذ المفتوح إال إذا كان بإمكان الجميع استخدام البيانات واالستفادة منها 

 لتعريف معلومات التسلسل الرقمي آثار عملية على السياسة -

 يجب أن تكون المحادثة أقل نظرية وأكثر عملية -

 المتعلقة بمعلومات التسلسل الرقميينبغي فصل تقاسم المنافع والحصول في المناقشات  -

 ثمة حاجة ملحة إلى االتفاق على طريقة للمضي قدما بشأن معلومات التسلسل الرقمي -

o  2020للتمكين من اإلدماج في فترة ما بعد عام 

o  محتملة للحفظ منافعلعدم التأخير في أي 

o األخرى من نتائجنا في مناقشاتها الدولية محافللكي تستفيد ال 

o لسياسات الملزمة قانونا إلى تأخير التنفيذ كثيراقد تؤدي ا 

 يجب أن ُتراعى هنا الدروس المستفادة من مفاوضات وعمليات تنفيذ ناغويا -

 قاعدة البيانات هي أداة تشغيلية للمعلومات، ولذا ينبغي أوال تحديد إطار أوسع نطاقا للمعلومات -

 التصنيف سلعة دولية عامة -

                                                      
1 gr/forum.shtml-www.cbd.int/dsihttps://  

https://www.cbd.int/dsi-gr/forum.shtml
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غير نقدية كافية وال ينبغي أن تساهم في  منافعتعتبر النتائج المستمدة من البحوث األساسية الممولة من القطاع العام  -
 المنافع النقدية.

 يجب التوصل إلى حل وسط بين مالكي التكنولوجيا وأصحاب الجبلة الجرثومية فيما يتعلق بتقاسم المنافع ونقل التكنولوجيا -

 المنافع على النظر في الخيارات المختلفةستؤثر طرائق تقاسم  -

يمكن أن يكون اإلشراف التنظيمي لتقاسم المنافع على مستوى البلد/الوالية القضائية أو يعتمد على مقدمي الخدمة المدنية  -
 لمتابعة قضايا االحتيال )وهو ما يعني تسمية النشاط وموقعه الجغرافي(

شأن معلومات التسلسل الرقمي وتأثيرها على المجتمع والتنوع البيولوجي، ثمة حاجة إلى التركيز على ما يجري عمله ب -
 بشكل أكبر من التركيز على أدوات معلومات التسلسل الرقمي

 خيارات السياسة
 نظام مكافأة إلنتاج معلومات التسلسل الرقمي، ويمكن تيسير وتحفيز االبتكار -

 المتثال إلى أدنى حدتجنب/تقليل تكلفة المعامالت، والبيروقراطية، وعبء ا -

 ضمان اليقين القانوني والتكلفة المتوقعة للمستخدمين من أجل تشجيع االستثمار -

 خيارات السياسة اإلضافية: -

o هل ينبغي النظر هنا في مبادرات الحشد األوسع نطاقا؟ 

  سندات أو عالمات التنوع البيولوجي يمكن أن تتجاوز معلومات التسلسل الرقمي2-3الخيار : 

o )خيارات السياسة المتعددة األطراف والعالمية )منسقة أو متعددة التخصصات 

 الدولية. حافلوالم لربط بين أنظمة التنوع البيولوجيكوسيلة ل 

o  تقدم الحكومات الوطنية مدفوعات تقاسم المنافع بناء على مستويات النشاط التجاري ذات الصلة لدى الشركات في
. 2020جي لما بعد عام العالمي للتنوع البيولو  في اإلطارولويات األلمنافع لمعالجة أراضيها. ويمكن استخدام هذه ا

 المدفوعات في واليتها القضائية. ى الشركات إلى استرداد جزء من هذهعسويمكن أن ت

 ينبغي أن تتضمن خيارات السياسة السياق الذي ُتعرض فيه )اتفاقية التنوع البيولوجي أو بروتوكول ناغويا( -

 ينبغي أن تكون المنافع غير النقدية جزءا من أي حل سياساتي -

في دراستها في المملكة المتحدة ألنها تجمع بين تبادل المعرفة، Elisa Morgera ينبغي مراعاة المنصة التي اقترحتها  -
 الرقمي. وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والتعاون، واإلنتاج المشترك للحلول المتعلقة بمعلومات التسلسل

 يمكن دمج المنافع غير النقدية في تدفقات تمويل البحوث في البلدان األكثر ثراء -

 .1و 1، و0البيانات المفتوحة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع تستبعد الخيارات  -

في معاهدة د لنقل الموا موحداالتفاق المن  7-6مشابه لخيار تقاسم المنافع االفتراضي الحالي في المادة  2-2الخيار  -
 النباتات.
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 المعايير
حلول ضة وينبغي أن تكون مبادئ شاملة ليعتبر الوصول المفتوح )وتيسير االبتكار( والمنافع العادلة والمنصفة ليست متناق -

 السياسة لمعلومات التسلسل الرقمي

 توزيع األموال: -

o  على أن يكون التنوع البيولوجي هو المستفيد األول –ينبغي أن تكون المساهمة في الحفظ غاية شاملة 

o ينبغي استخدام األموال لبناء القدرات 

 معايير الدرجة الثانية -

o تقليل المراجحة التنظيمية إلى أدنى حد 

o تقليل التعقيد التنظيمي إلى أدنى حد 

o تقليل تكاليف المعامالت إلى أدنى حد 

o تقليل تكاليف التنفيذ إلى أدنى حد 

 فية: قابلية االنعكاس )لتكون مرنة للتطور التكنولوجي(، والقابلية للتطبيق، وقابلية اإلنفاذمعايير إضا -

 قضايا يلزم استكشافها بشكل أكبر
التدفق الشامل للمنافع النقدية: الجمع )رصد االمتثال(، والتوزيع )الحوكمة(، واالستخدام )إدارة البيانات(. ما هي المعايير  -

 مكون؟المنطبقة وعلى أي 

 قواعد البيانات: -

o  هل يمكن أن تكون جميع مصادر البيانات متسقة؟ تمثل قاعدة البيانات العامة والخاصة عقبات/قضايا محتملة
 مختلفة.

o  هل يمكننا إضافة تسجيل إلى قواعد البيانات مع إبقاء البيانات مفتوحة )مثل المرفق العالمي لمعلومات التنوع
 ع؟البيولوجي( للتمكين من التتب

o البيانات طرفا ثالثا. فنحن بحاجة إلى مناقشة البيانات األساسية. هل هي على استعداد إلرفاق الشروط  واعدتعتبر ق
 واألحكام؟

 يلزم النظر في/دراسة المزيد من الجوانب االقتصادية للسياسات المقترحة -

o تعريف واضح/يسهل الوصول إليه للمعلومات الطبيعية والريع االقتصادي 

o  جها لتوليد المعلومات واستنساخهانظرية اقتصاديات المعلومات ذات صلة بالمعلومات الطبيعية، ولكن يتعين دمتعتبر 

o نمذجة المنافع النقدية وتكاليف التنفيذ )اإلعداد والصيانة( لكل خيار أو مجموعة فرعية من خيارات السياسة 

o جينية ومعلومات التسلسل الرقميينبغي النظر في/تقدير قيمة المعلومات المرتبطة بالموارد ال 

o  تعتبر مرحلة الحصول على معلومات التسلسل الرقمي من الموارد الجينية أكثر تناظرية، بينما تعتبر مرحلة النفاذ إلى
عادة استخدامها ذات طابع رقمي أكثر وستسلك مسلك المعلومات  معلومات التسلسل الرقمي وا 
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ية إجابات عن الجدوى، أو التحديات، أو جينالثالثين عاما الماضية بشأن الموارد الينبغي أن تغطي المؤلفات على مدار  -
 القيم أو األسواق الخاصة بمعلومات التسلسل الرقمي

 أسئلة قانونية: -

o  يمكن التعامل مع العديد من المقترحات في المنتدى عبر اإلنترنت على أنها تعديالت على االتفاقية، ومفاوضات
رات مؤتمر األطراف. ومع ذلك، خلصت مفاوضات النظام المتعدد األطراف بموجب المعاهدة الدولية البروتوكول ومقر 

بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والتي أجراها فريق من الخبراء القانونيين إلى أن الحل المتعدد األطراف 
 ُينفذ بشكل أفضل كقرار من مجلس اإلدارة وليس كتعديالت.

o هل سيشكل النموذج جزءا من معاهدة ملزمة قانونا؟ 

 .ثمة حاجة إلى استكشاف سبب عدم نجاح بعض الصناديق المتعددة األطراف، على عكس ما كان متوقعا -

 
__________ 

 
 


