
 2022 أبريل/نيسان  12آخر تحديث:

 

  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

مستدام،    :١٥الهدف   مستدام، وإدارة الغابات على نحو  حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو 
 ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

0.bالغاية . 

تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز السبل المناسبة للوصول إلى تلك  :٦-١٥ الغاية
 الموارد، على النحو المتفق عليه دوليا

0.cر. المؤش 

 عدد البلدان التي اعتمدت أطرا تشريعية وإدارية وسياساتية لكفالة تقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف :١-٦-١٥مؤشر  ال

0.d. السلسلة 

  = نعم؛ صفر = ال( ١( )PGRFAالبلدان األطراف المتعاقدة لمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ) .1

[ER_CBD_PTYPGRFA] 

2. (  [ER_CBD_NAGOYA]   = نعم؛ صفر = ال( ١البلدان األطراف في بروتوكول ناغويا 

البلدان التي لديها إطار تشريعية وإدارية وسياسات أو تدابير تبلّغ من خالل نظام اإلبالغ عبر اإلنترنت بشأن االمتثال للمعاهدة   .3
لألغذية والزراعة )الدولية بشأن الموارد الوراثية    [ER_CBD_ORSPGRFA]  = نعم؛ صفر = ال(  ١( )PGRFAالنباتية 

=   ١البلدان التي لديها إطار تشريعية وإدارية وسياسات أو تدابير تبلغ غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ) .4
 [ER_CBD_ABSCLRHS]  نعم؛ صفر = ال(

( التي تم اإلبالغ عنها والتي تنقل الموارد الوراثية النباتية لألغذية SMTAsالمواد )  إجمالي عدد االتفاقيات القياسية لنقل .5

 [ER_CBD_SMTA]  والزراعة إلى البلد

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 ال ينطبق

 معلومات تكميليةأن يوفّر  تصاريح وأعداد اتفاقيات نقل المواد الصادرة  الالمؤشر الخاص بأعداد من شأن  

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (CBD)  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (CBDأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي )

 والتصنيفات. التعريف والمفاهيم  2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 ريف:التع
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لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع، منذ  خاصة بالسياساتتشريعية وإدارية و ا  على أنه عدد البلدان التي اعتمدت أطرتم تعريف المؤشر ي

اتفاقية التنوع  ها فياعتماد بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام

 (.2001المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )و (2010البيولوجي )

  

، فضال  عن المنافع الناشئة عن استخدامها من خالل تحديد االلتزامات هاويغطي البروتوكول الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة ب

القانوني والشفافية  ويوفر البروتوكول قدرا  أكبر من اليقين وتقاسم المنافع واالمتثال. لنفاذبا تتعلّقاألساسية لألطراف المتعاقدة في اتخاذ تدابير 

يساعد على ضمان تقاسم المنافع، ال سيما عندما تترك الموارد هو و لمقدمي ومستخدمي الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

  ليدية المرتبطة بها.، ويحدد شروطا  أكثر قابلية للتنبؤ بالوصول إلى الموارد الجينية والمعارف التقهذه المواردالجينية البلد الذي يوفر 

 

مكن من خالل تعزيز اليقين القانوني وتشجيع تقاسم المنافع، يشجع بروتوكول ناغويا على النهوض بالبحوث المتعلقة بالموارد الوراثية التي يو

حوافز لحفظ الموارد الجينية واستخدامها على نحو  وينشئ بروتوكول ناغويا أيضا   .تعود بالمنفعة على الجميعأن تؤدي إلى اكتشافات جديدة 

وباإلضافة إلى ذلك، يتعين على األطراف في البروتوكول تشجيع  مستدام، وبالتالي يعزز مساهمة التنوع البيولوجي في التنمية ورفاه اإلنسان.

ام على توجيه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي واالستخدام المستد زّودينالمستخدمين والم

 لمكوناته.

 

راض أنشأت المعاهدة الدولية النظام متعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم المنافع، والذي يسهل تبادل الموارد الوراثية النباتية ألغ

الموارد و صيلالبحث والتربية الزراعية للمساهمة في الزراعة المستدامة واألمن الغذائي، من خالل توفير إطار شفاف وموثوق لتبادل المحا

 يعد النظام متعدد األطراف وسيلة لتحقيق الحفظ واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية باإلضافة إلى التقاسم العادل والمنصفكما الجينية. 

هي عقد إلزامي لألطراف الراغبة في توفير واستالم المواد بموجب النظام متعدد  االتفاق الموحد لنقل المواد  و للمنافع الناشئة عن استخدامها. 

 األطراف.

 

2.B. وحدة القياس 

 عدد  أن وحدة القياس CBD ABSCLRHS ، وER CBD ORSPGRFA و، ER CBD NAGOYA و، ER CBD PTYPGRFA لسلسلة البيانات

 = ال(. 0= نعم ؛  1مقياس ثنائي )والدول 

الموحد لنقل  لالتفاق العدد اإلجمالي و. (SMTAs) االتفاق الموحد لنقل المواد أن وحدة القياس عدد ER CBD SMTAلسلسلة البيانات 

 التي تنقل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إلى الدولة هو رقم تراكمي.المواد 

 

2.C. التصنيفات 

 ال ينطبق

 

 البيانات وطريقة جمع البياناتنوع مصدر  .  3

3.A. مصادر البيانات 
  https://absch.cbd.int/ar/countries :غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعلغرفة  الوطنيةالمالمح 

 

 http://www.fao.org/plant-للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،نظام اإلبالغ اإللكتروني بشأن االمتثال  

reports/ar-work/compliance/compliance-of-treaty/areas/ 
 

Easy-SMTA, https://mls.planttreaty.org 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

a.3انظر ) يتم جمع البيانات من المنصات الموجودة على اإلنترنت لألداتين  (.أعاله 

 

بالنسبة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، يجب على الدولة استكمال ونشر صيغة مشتركة للتدابير التشريعية أو اإلدارية أو 

formats/en/ABSCH-https://www.cbd.int/abs/common-الشائع على الرابط التالي: صيغة اليمكن تنزيل والسياساتية. 

en.doc-MSR  من  الدولة ، يتم نشره كسجل وطني في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وسيتم اعتبار صيغةال ملء. بمجرد

 اآلن فصاعد ا كإجراء مطبق.

https://absch.cbd.int/ar/countries
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/ar/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/ar/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/ar/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/ar/
https://mls.planttreaty.org/
https://www.cbd.int/abs/common-formats/en/ABSCH-MSR-en.doc
https://www.cbd.int/abs/common-formats/en/ABSCH-MSR-en.doc
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بشأن تنفيذها ألحكام المعاهدة الدولية بموجب إجراءات االمتثال،  وطنيا   المتعاقدة( تقريرا  )األطراف  الدول بالنسبة للمعاهدة الدولية، تقدم و

 باستخدام نموذج اإلبالغ. التقارير الوطنية المقدمة متاحة على الرابط التالي:

reports/ar-work/compliance/compliance-of-treaty/areas-https://www.fao.org/plant /  

  

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 و CBD ABSCLRHS)الدول  يتم جمع البيانات على أساس مستمر حيث يتم توفير معلومات جديدة من قبل 

ER_CBD_ORSPGRFA)  من قبل مستخدمي الموارد الوراثية النباتية أو (ER_CBD_SMTA). 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

من كل عام، لتلبية متطلبات إعداد  شباط/فبراير 15من  يتم تجميع البيانات الخاصة ببروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية وتقديمها اعتبارا  

 ة المستدامة.التقارير السنوية الخاصة بأهداف التنمي

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

الوطنية التفاقية التنوع  جهات التنسيقعلى النحو المحدد من قبل  هاوتقاسمعلى المنافع تبادل معلومات الحصول  وحدةهيئات النشر ل

 .هاوتقاسم على المنافع البيولوجي أو نقاط االتصال المعنية بالحصول

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

 

3.G. التفويض المؤسسي 

 14الوصول وتقاسم المنافع التي أنشأتها المادة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع هي عبارة عن منصة لتبادل المعلومات حول 

من البروتوكول، غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع هي أداة رئيسية لتسهيل تنفيذ بروتوكول ناغويا، من خالل تعزيز اليقين 

يتطلب البروتوكول من األطراف إتاحة  القانوني والشفافية بشأن إجراءات الوصول ورصد استخدام الموارد الجينية على طول سلسلة القيمة.

على المعلومات بشأن التدابير التشريعية واإلدارية والسياساتية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع. كما يتم تشجيع غير األطراف 

 إتاحة هذه المعلومات بنفس الطريقة.

ذلك التزامات الحصول وتقاسم المنافع، ولمعالجة قضايا عدم االمتثال، وافق  من أجل تعزيز االمتثال لجميع أحكام المعاهدة الدولية، بما في

، يالحظ أن كل طرف متعاقد V. 1. بموجب 2/2011الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية على اإلجراءات واآلليات التشغيلية بموجب القرار 

ا عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ األمانة، من خالل 3/2006قرار يجب أن يقدم إلى لجنة االمتثال، التي أنشأها مجلس اإلدارة بموجب ال ، تقرير 

المعاهدة بإحدى لغات األمم المتحدة الست. قدمت األطراف المتعاقدة تقاريرها باستخدام نموذج إبالغ موحد وافق عليه مجلس   التزاماته 

  . تعد أمانة المعاهدة الدولية تحليال  للتقارير الواردة من األطراف المتعاقدة لكي تنظر فيها لجنة االمتثال.األمانةاإلدارة، وإرساله إلى 

(؛ 2/2011)القرار  http://www.fao.org/3/be452a/be452a.pdfلس اإلدارة ذات الصلة: قرارات مج

 http://www.fao.org/3/mn566a/mn566a.pdf  (9/2013)القرار 

. كمصادر بيانات( 3" )الرابط المقدم بموجب Easy-SMTA، طورت أمانة المعاهدة الدولية نظام ا يسمى "SMTAعدد فيما يتعلق ب

باللغات الرسمية الست من المعاهدة الدولية واإلبالغ عن اتفاقات  SMTAsلمساعدة مستخدمي الموارد الوراثية النباتية على تجميع وتوليد 

SMTA  للمعاهدة الدولية. الهيئة االدارية الصادرة عن المبرمة وفق ا للتعليمات 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

وعلى وجه  فعال.بشكل ، تلبية بعض الشروط التمكينية على المستوى الوطني من أجل تنفيذه ليكون تشغيليا   يتطلب بروتوكول ناغويا،

لظروفها الخاصة، إلى تنقيح التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياسية المعمول بها بالفعل أو وضع  نظرا  الخصوص، ستحتاج البلدان، 

 تدابير جديدة من أجل الوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في البروتوكول.

https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/ar/
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/ar/
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/ar/
http://www.fao.org/3/be452a/be452a.pdf
http://www.fao.org/3/mn566a/mn566a.pdf
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، حسب االقتضاء، خاصة بالسياساتخذ األطراف تدابير تشريعية أو إدارية أو وعلى وجه الخصوص، ينص بروتوكول ناغويا على أن تت

لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك الموارد الجينية التي تحتفظ بها المجتمعات 

 بالموارد الجينية. األصلية والفوائد الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة

المنصوص  هاوتقاسم على المنافع لتبادل المعلومات بشأن الحصول منصة  على المنافع وتقاسمها لحصول لمعلومات التبادل  وحدةتعتبر 

ول أداة رئيسة لتسهيل تنفيذ بروتوك وتقاسمها على المنافعتبادل معلومات الحصول  وحدةمن البروتوكول، وتعتبر  14عليها في المادة 

يطلب  رصد استخدام الموارد الجينية على طول سلسلة القيمة.في إجراءات الوصول، وفي ناغويا، من خالل تعزيز اليقين القانوني والشفافية 

على تبادل معلومات الحصول  وحدةالبروتوكول من األطراف تقديم معلومات عن التدابير التشريعية واإلدارية وتدابير السياسة المتاحة ل

والهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة  غير األطراف على إتاحة هذه المعلومات بنفس الطريقة.الجهات كما يتم تشجيع  .هاوتقاسمافع المن

 على المنافع تبادل معلومات الحصول وحدةمعلومات عن اللمستخدمي الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية للعثور بسهولة على 

 مة، وكل ذلك في مكان واحد مناسب.فية الوصول إلى هذه الموارد والمعارف بطريقة منظّ بشأن كي هاوتقاسم

  

على  بشأن الحصولخاصة بالسياسات مباشرة التقدم الذي أحرزته البلدان في وضع أطر تشريعية أو إدارية أو يقيس  ١-٦-١٥ المؤشرإّن 

  ٦-١٥التنمية المستدامة  غاية، في تحقيق ها للحصول على المنافع وتقاسمهاعمل خالل تطوير أطرها. كما وتساهم البلدان، من وتقاسم المنافع

في هذا المؤشر من خالل قياس الزيادة في عدد البلدان التي المُحرز يتم تقييم التقدم . ووالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والجيني

معلومات التبادل  وحدةوأتاحت هذه المعلومات في  هاوتقاسمعلى المنافع اعتمدت تدابير تشريعية وإدارية وتدابير السياسة المتعلقة بالحصول 

 .هاوتقاسم على المنافع الحصول

 

 مؤشرات فرعية: 4يتكون المؤشر من 

 األطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ الدول  •

 ؛األطراف في بروتوكول ناغويا التفاقية التنوع البيولوجي الدول  •

اإلنترنت بشأن االمتثال للمعاهدة التي لديها تدابير تشريعية وإدارية وسياسية تم اإلبالغ عنها من خالل نظام اإلبالغ عبر  الدول  •

 ؛الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

التي لديها تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية أبلغت غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع التابعة ألمانة اتفاقية  الدول  •

 التنوع البيولوجي

  

( التي تنقل الموارد الوراثية النباتية لألغذية SMTAs)لنقل المواد  ةالموحدلومات تكميلية عن عدد االتفاقات يوفر مؤشر فرعي إضافي مع

 .الدولة والزراعة، حسب 

4.B. التعليقات والقيود 

 هاوتقاسمعلى المنافع لحصول متعلقة باال خاصة بالسياساتاألطر التشريعية واإلدارية وال اعتماديمكن استخدام هذا المؤشر لقياس التقدم في 

 بمرور الوقت.

  

 .هاوتقاسم على المنافع المتعلقة بالحصول لخاصة بالسياساتال يقي ّم هذا المؤشر نطاق أو فعالية األطر التشريعية واإلدارية وا

  

، من الصعب إال أنه .هاسموتقاعلى المنافع وجود مجموعة كاملة من القواعد الموضوعة بشأن الحصول  إطار العمليقترح مفهوم كما 

وفي سياق هذا المؤشر، يعتبر قيام بلد بإجراء تدبير  الحصول على المنافع وتقاسمها.يشكل إطار عمل  عمّاالحصول على فكرة محددة مسبق ا 

تبادل وحدة في  هاموتقاسعلى المنافع بالحصول  خاصةالسياسات الب المتعلقة تدابيرالواحد أو أكثر من التدابير التشريعية واإلدارية و

 متعلق وخاص بالسياساتالبلد بشأن وجود إطار تشريعي وإداري  يحرزه هذا، بمثابة تقدم هاتقاسمعلى المنافع ومعلومات الحصول و

 .هاوتقاسم على المنافع الحصولب

 

4.C. طريقة االحتساب 
أساس المعلومات الوطنية المتاحة لغرفة تبادل معلومات ، يتم حساب المؤشر على ABSCLRHSبالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي 

ما بنشر تدبير تشريعي أو إداري أو سياسي واحد على األقل لضمان التقاسم العادل والمنصف  دولة  تالحصول وتقاسم المنافع. إذا قام

، فإن طريقة الحساب هي  ER_CBD_ORSPGRFAبالنسبة إلى و= نعم(.  1) 1للمنافع، سيشير القائمون على تجميع البيانات إلى 

للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية نفسها ولكن يتم حسابها بناء  على المعلومات الواردة من التقارير الوطنية المقدمة إلى أمانة 

 (.PGRFA)لألغذية والزراعة 
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على حالة التصديق على بروتوكول ، يتم حساب المؤشر بناء  ER_CBD_PTYPGRFAو  ER_CBD_NAGOYAبالنسبة إلى 

إذا صادقت دولة ما على المعاهدة المعنية / وناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، على التوالي. 

 = نعم(. 1) 1إلى انضمت إليها / وافقت عليها ، سيشير القائمون على تجميع البيانات 

ـ  -Easy)مؤشر فرعي تكميلي(، يتم حساب المؤشر بناء  على المعلومات التي تم إنشاؤها من خالل منصة  ER_CBD_SMTAبالنسبة ل

SMTAلنقل المواد ةالموحد اتاالتفاق  . البيانات هي عدد (SMTA )من خالل نظام  االمبلغ عنهEasy-SMTA  دولة عبر اإلنترنت لكل .

هو عقد إلزامي وافقت األطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية على استخدامه كلما توفرت الموارد الوراثية النباتية  داالتفاق الموحد لنقل الموا

 التي تندرج في إطار النظام متعدد األطراف من خالل النقل.

 

4.D  .التحقق 

 :اإللكترونية التاليةيمكن التحقق من صحة بيانات المؤشر الفرعي بشكل مستقل من خالل الرجوع إلى المواقع 

• ER_CBD_PTYPGRFA: موقع المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

(https://www.fao.org/plant-treaty/countries/membership/ar/) 

• ER_CBD_NAGOYA: مجموعة معاهدات األمم المتحدة 

(b&chapter=27-8-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII) 

• CBD ABSCLRHS:  صول وتقاسم المنافعغرفة تبادل المعلومات بشأن الحلغرفة  الوطنيةالمالمح 

(https://absch.cbd.int/countries) 

• ER_CBD_ORSPGRFA: التقارير الوطنية للمعاهدة الدولية (-of-treaty/areas-https://www.fao.org/plant

reports/ar-work/compliance/compliance/ ) 

• ER_CBD_SMTA :SMTA-Easy (s.planttreaty.orghttps://ml) 

 

ألن هذه المؤشرات الفرعية تستند إلى المعلومات التي تم اإلبالغ عنها على المستوى الوطني، فال توجد عملية تشاور أو تحقق إضافية  نظرا  

 مع جهات االتصال أو السلطات الوطنية.

 

4.E. التعديالت 

ـ  ،  ER_CBD_ORSPGRFAو  ER_CBD_PTYPGRFAو  ER_CBD_NAGOYAو  CBD ABSCLRHSبالنسبة ل

طرف في بروتوكول ناغويا  هو هناك حاجة لمجمعي البيانات لطرح االتحاد األوروبي من التجميعات اإلقليمية والعالمية. االتحاد األوروبي

 والمعاهدة الدولية ، ولكن ال يتم احتسابه كدولة لهذه المؤشرات

ـ   نقاط اتصال ، وبالتالي يتم اإلبالغ عنه من قبل المستخدمين، وليس من قبل خاصا   عقدا   SMTA، يعتبر  ER_CBD_SMTAبالنسبة ل

الخاصة بهم، وبالتالي فإن الرقم المبلغ عنه لسنة معينة سيكون ثابت ا في  SMTAsلدى المستخدمين أيض ا فترة عامين لإلبالغ عن حكومية. 

 غضون عامين )قد يتغير أيض ا خالل العامين(.

4.F  .( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى  ( على  1عالجة القيم الناقصة )م 

 على مستوى البلد •

( لكل Easy-SMTAالمبلغ عنه من خالل النظام اإللكتروني للمعاهدة الدولية ) SMTA، فإن البيانات هي عدد SMTAفيما يتعلق بعدد 

الموقعة ال يتم اإلبالغ  SMTAالصادر )الموقعة( قد يكون أعلى، حيث قد تكون جميع اتفاقيات  SMTAدولة، في حين أن العدد الفعلي لـ 

هو عقد خاص، لذلك يتم اإلبالغ عنه من قبل المستخدمين، وليس من  SMTAعنها من خالل النظام عبر اإلنترنت وبالتالي ال يتم تسجيلها. 

الخاصة بهم، وبالتالي فإن الرقم المبلغ عنه لسنة معينة  SMTAsلدى المستخدمين أيض ا فترة عامين لإلبالغ عن وهة تنسيق حكومية. قبل ج

 سيكون ثابت ا في غضون عامين )قد يتغير أيض ا خالل العامين(.

 واإلقليميعلى المستويين العالمي   •

 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8-b&chapter=27
https://absch.cbd.int/countries
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/ar/
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/ar/
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/ar/
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/ar/
https://mls.planttreaty.org/
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4.G.  المجاميع اإلقليمية 

، يمكن إنشاء التجميعات اإلقليمية باستخدام المرشحات  ER_CBD_NAGOYA و ABSCLRHS التفاقية التنوع البيولوجيبالنسبة 

 .الخاصة بالوصول وتقاسم المنافع. تتبع هذه المرشحات التجمعات اإلقليمية لألمم المتحدة الوطنية المالمح المناسبة في صفحة 

ER_CBD_PTYPGRFA . و ER_CBD_ORSPGRFA و ER_CBD_SMTA  يتم توفير البيانات المجمعة إقليميا  كل عام ،

 .كما هو مطلوب في تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

يتطلب بروتوكول ناغويا من أطرافه إتاحة أنواع معينة من المعلومات لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك معلومات 

يتوفر مزيد من المعلومات حول هذا المطلب وعن وعن التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية المطبقة بشأن الحصول وتقاسم المنافع. 

started/Getting-https://absch.cbd.int/en/kb/tags/getting- :ات نشر المعلومات على غرفة تبادل المعلومات علىخطو

Governments/5bbe211fb899670001de9bb9-for-House-Clearing-ABS-the-using-tarteds. 

بموجب الرصد واإلبالغ في اإلجراءات، يطلب من كل والمعاهدة الدولية لديها إجراءات لتعزيز االمتثال ومعالجة قضايا عدم االمتثال. 

فع. طرف متعاقد تقديم تقرير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ التزاماته بموجب المعاهدة الدولية، بما في ذلك تدابير الحصول وتقاسم المنا

يوفر الرابط أدناه كما عبر اإلنترنت بشأن االمتثال. متفق عليه ومن خالل نظام اإلبالغ نموذج  تقوم األطراف المتعاقدة باإلبالغ باستخدام و

 .على الموقع اإللكتروني للمعاهدة الدولية المعلومات ذات الصلة حول كيفية تقديم التقارير بموجب إجراءات االمتثال

work/compliance/howtoreport/ar-of-treaty/areas-www.fao.org/planthttps:///  

 

4.I  . إدارة الجودة 

اثية الصيانة الدورية وتحديث المنصات عبر اإلنترنت التي تستضيفها أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الور

 النباتية لألغذية والزراعة.

4.J  . الجودة ضمان  
 

4.K  . تقييم الجودة 
 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

دولة باإلضافة إلى االتحاد األوروبي( في اتفاقية التنوع  195) طرفا   196بالنسبة لسلسلة بيانات اتفاقية التنوع البيولوجي، تتوفر البيانات لـ 

 البيولوجي.

  

التي تقدم معلومات عن تدابيرها التشريعية أو اإلدارية  الدول ، يعتمد توافر البيانات على ABSCLRHSبالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي 

ألن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع قد تم  . نظرا  هاوتقاسم افععلى المن تبادل معلومات الحصولوحدة السياسات المتاحة لأو 

 الخاصة بذلك. تتوفر التجميعات اإلقليمية فقط. 2015، فإن البيانات متاحة للسنة التقويمية 2014 تشرين أول/تأسيسها في أكتوبر

دولة باإلضافة إلى االتحاد األوروبي( التي صدقت أو قبلت أو وافقت أو  147) متعاقدا   طرفا   148بالنسبة للمعاهدة الدولية، تتوفر البيانات لـ 

ـ  ، يعتمد توافر ER_CBD_ORSPGRFAانضمت إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. بالنسبة ل

في تقريرها الوطني المقدم بموجب إجراءات  السياساتأو اإلدارية أو التي تقدم معلومات عن تدابيرها التشريعية  لدول البيانات على 

 االمتثال.

 

 

https://absch.cbd.int/en/kb/tags/getting-started/Getting-started-using-the-ABS-Clearing-House-for-Governments/5bbe211fb899670001de9bb9
https://absch.cbd.int/en/kb/tags/getting-started/Getting-started-using-the-ABS-Clearing-House-for-Governments/5bbe211fb899670001de9bb9
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/howtoreport/ar/
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/howtoreport/ar/
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/howtoreport/ar/
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 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:
أو  التشريعية المتعلقة بالتدابير هاوتقاسم على المنافع تعتمد موثوقية المؤشر على البلدان التي تتيح المعلومات لغرفة تبادل معلومات الحصول

 .اتالسياسالخاصة بالتنظيمية أو 

  

، تقوم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي هاوتقاسم على المنافع باإلضافة إلى المعلومات التي توفرها البلدان إلى غرفة تبادل معلومات الحصول

نية للتنوع البيولوجي، والتقارير الوطنية المقدمة بموجب اتفاقية التنوع بجمع المعلومات من مصادر أخرى: االستراتيجيات وخطط العمل الوط

 إلى ستجابةأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي )اال معالبيولوجي، والتقارير الوطنية المؤقتة بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا. واالتصاالت الرسمية 

غ مدخالت األمانة في العمليات المعلومات التي يتم جمعها من هذه المصادر تبلّ إن  ، ورسائل البريد اإللكتروني، وما إلى ذلك(.شعاراتاإل

( للتقارير COP-MOPمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول )من قبل ظر نّ الاألخرى بموجب البروتوكول، وال سيما 

علومات الناتجة عن عدد البلدان التي لديها تدابير تشريعية أو إدارية أو قد تختلف الم. و(31( والتقييم والمراجعة )المادة 29الوطنية )المادة 

 .هاوتقاسم على المنافع وتقاسم المنافع عن عدد البلدان التي قدمت هذه المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول خاصة بالسياسات

 

 قائوثالمراجع وال.  7

الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها لالتفاقية المتعلقة بالتنوع نص بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على 

    https://www.cbd.int/abs/text/default.shtml :البيولوجي
  

   http://absch.cbd.int :المنافعغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم 
 

   / treaty/ar-https://www.fao.org/plant، لألغذية والزراعة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية
 

 Easy-SMTA(، PGRFAالبيانات للمعاهدة الدولية بشأن الموارد النباتية لألغذية والزراعة )
 https://mls.planttreaty.org/itt/index.php?r=site/index&lang=ar 

 

 

https://www.cbd.int/abs/text/default.shtml
http://absch.cbd.int/
https://www.fao.org/plant-treaty/ar/
https://www.fao.org/plant-treaty/ar/
https://www.fao.org/plant-treaty/ar/
https://mls.planttreaty.org/itt/index.php?r=site/index&lang=ar

