الهدف  :٥١حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ،وإدارة الغابات
على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
الغاية  :٦-٥١تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ،وتعزيز السبل
المناسبة للوصول إلى تلك الموارد ،على النحو المتفق عليه دوليا
المؤشر  :٥-٦-٥١عدد البلدان التي اعتمدت أطرا تشريعية وإدارية وسياساتية لكفالة تقاسم المنافع على نحو
عادل ومنصف
المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
يتم تعريف المؤشر على أنه عدد البلدان التي اعتمدت أطرا تشريعية وإدارية وخاصة بالسياسات لضمان
التقاسم العادل والمنصف للمنافع ،منذ اعتماد بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها في اتفاقية التنوع البيولوجي (.)0202
ويغطي البروتوكول الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ،فضال عن المنافع الناشئة عن استخدامها
من خالل تحديد االلتزامات األساسية لألطراف المتعاقدة في اتخاذ تدابير تتعلّق بالنفاذ وتقاسم المنافع واالمتثال.
ويوفر البروتوكول قدرا أكبر من اليقين القانوني والشفافية لمقدمي ومستخدمي الموارد الجينية والمعارف
التقليدية المرتبطة بها .وهو يساعد على ضمان تقاسم المنافع ،ال سيما عندما تترك الموارد الجينية البلد الذي
يوفر هذه الموارد ،ويحدد شروطا أكثر قابلية للتنبؤ بالوصول إلى الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة
بها.
ومن خالل تعزيز اليقين القانوني وتشجيع تقاسم المنافع ،يشجع بروتوكول ناغويا على النهوض بالبحوث
المتعلقة بالموارد الوراثية التي يمكن أن تؤدي إلى اكتشافات جديدة تعود بالمنفعة على الجميع .وينشئ
بروتوكول ناغويا أيضا حوافز لحفظ الموارد الجينية واستخدامها على نحو مستدام ،وبالتالي يعزز مساهمة
التنوع البيولوجي في التنمية ورفاه اإلنسان.
زودين على توجيه المنافع
وباإلضافة إلى ذلك ،يتعين على األطراف في البروتوكول تشجيع المستخدمين والم ّ
الناشئة عن استخدام الموارد الجينية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته.

األساس المنطقي:
يتطلب بروتوكول ناغويا ،ليكون تشغيليا ،تلبية بعض الشروط التمكينية على المستوى الوطني من أجل تنفيذه
بشكل فعال .وعلى وجه الخصوص ،ستحتاج البلدان ،نظرا لظروفها الخاصة ،إلى تنقيح التدابير التشريعية أو
اإلدارية أو السياسية المعمول بها بالفعل أو وضع تدابير جديدة من أجل الوفاء بااللتزامات المنصوص عليها
في البروتوكول.
وعلى وجه الخصوص ،ينص بروتوكول ناغويا على أن تتخذ األطراف تدابير تشريعية أو إدارية أو خاصة
بالسياسات ،حسب االقتضاء ،لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية،
بما في ذلك الموارد الجينية التي تحتفظ بها المجتمعات األصلية والفوائد الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية
المرتبطة بالموارد الجينية.
تعتبر وحدة تبادل المعلومات للحصول على المنافع وتقاسمها منصة لتبادل المعلومات بشأن الحصول على
المنافع وتقاسمها المنصوص عليها في المادة  01من البروتوكول ،وتعتبر وحدة تبادل معلومات الحصول
على المنافع وتقاسمها أداة رئيسة لتسهيل تنفيذ بروتوكول ناغويا ،من خالل تعزيز اليقين القانوني والشفافية
في إجراءات الوصول ،وفي رصد استخدام الموارد الجينية على طول سلسلة القيمة .يطلب البروتوكول من
األطراف تقديم معلومات عن التدابير التشريعية واإلدارية وتدابير السياسة المتاحة لوحدة تبادل معلومات
الحصول على المنافع وتقاسمها .كما يتم تشجيع الجهات غير األطراف على إتاحة هذه المعلومات بنفس
الطريقة .والهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة لمستخدمي الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية
للعثور بسهولة على المعلومات عن وحدة تبادل معلومات الحصول على المنافع وتقاسمها بشأن كيفية الوصول
إلى هذه الموارد والمعارف بطريقة ّ
منظمة ،وكل ذلك في مكان واحد مناسب.
ّ
إن المؤشر 0-6-01يقيس مباشرة التقدم الذي أحرزته البلدان في وضع أطر تشريعية أو إدارية أو خاصة
بالسياسات بشأن الحصول على المنافع وتقاسمها .كما وتساهم البلدان ،من خالل تطوير أطر عملها للحصول
على المنافع وتقاسمها ،في تحقيق هدف التنمية المستدامة 6-01والحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي
والجيني .ويتم تقييم التقدم ال ُمحرز في هذا المؤشر من خالل قياس الزيادة في عدد البلدان التي اعتمدت تدابير
تشريعية وإدارية وتدابير السياسة المتعلقة بالحصول على المنافع وتقاسمها وأتاحت هذه المعلومات في وحدة
تبادل المعلومات الحصول على المنافع وتقاسمها.
التعليقات والقيود:
يمكن استخدام هذا المؤشر لقياس التقدم في اعتماد األطر التشريعية واإلدارية والخاصة بالسياسات المتعلقة
بالحصول على المنافع وتقاسمها بمرور الوقت.
ال يقيّم هذا المؤشر نطاق أو فعالية األطر التشريعية واإلدارية والخاصة بالسياسات المتعلقة بالحصول على
المنافع وتقاسمها.

كما يقترح مفهوم إطار العمل وجود مجموعة كاملة من القواعد الموضوعة بشأن الحصول على المنافع
وتقاسمها .إال أنه ،من الصعب الحصول على فكرة محددة مسبقا ع ّما يشكل إطار عمل الحصول على المنافع
وتقاسمها .وفي سياق هذا المؤشر ،يعتبر قيام بلد بإجراء تدبير واحد أو أكثر من التدابير التشريعية واإلدارية
والتدابير المتعلقة بالسياسات الخاصة بالحصول على المنافع وتقاسمها في وحدة تبادل معلومات الحصول
وعلى المنافع وتقاسمها ،بمثابة تقدم يحرزه هذا البلد بشأن وجود إطار تشريعي وإداري وخاص بالسياسات
متعلق بالحصول على المنافع وتقاسمها.
المنهجية
طريقة االحتساب:
ملخص المعلومات التي أتاحها كل طرف إلى اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة بما يلي:
التدابير التشريعية أو اإلدارية أو الخاصة بالسياسات المتعلقة بالحصول على المنافع
وتقاسمها المتاحة لوحدة تبادل معلومات الحصول على المنافع وتقاسمها ()y/n؛

-

التفصيل:
تقوم البلدان (أو هيئات التكامل اإلقليمي) بتوفير البيانات ،التي يمكن عرضها حسب البلد والمجموعة اإلقليمية
والعضوية في منظمة إقليمية معينة و  /أو حسب وضعها كأطراف أو غير أطراف في البروتوكول.
معالجة القيم الناقصة:


على مستوى البلد
غير قابل للتطبيق



على المستويين اإلقليمي والعالمي
غير قابل للتطبيق
المجاميع اإلقليمية:
غير قابل للتطبيق
مصادر التفاوت:
تعتمد موثوقية المؤشر على البلدان التي تتيح المعلومات لغرفة تبادل معلومات الحصول على المنافع وتقاسمها
المتعلقة بالتدابير التشريعية أو التنظيمية أو الخاصة بالسياسات.

باإلضافة إلى المعلومات التي توفرها البلدان إلى غرفة تبادل معلومات الحصول على المنافع وتقاسمها ،تقوم
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بجمع المعلومات من مصادر أخرى :االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
للتنوع البيولوجي ،والتقارير الوطنية المقدمة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي ،والتقارير الوطنية المؤقتة
بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا( .الموعد المستحق في عام  )0202واالتصاالت الرسمية مع أمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي (االستجابة إلى اإلشعارات ،ورسائل البريد اإللكتروني ،وما إلى ذلك) .إن المعلومات التي يتم
جمعها من هذه المصادر تبلّغ مدخالت األمانة في العمليات األخرى بموجب البروتوكول ،وال سيما النّظر من
قبل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ( )COP-MOPللتقارير الوطنية (المادة
 )02والتقييم والمراجعة (المادة  .)10وقد تختلف المعلومات الناتجة عن عدد البلدان التي لديها تدابير تشريعية
أو إدارية أو خاصة بالسياسات وتقاسم المنافع عن عدد البلدان التي قدمت هذه المعلومات في غرفة تبادل
معلومات الحصول على المنافع وتقاسمها.
الوسائل والتوجيهات المتاحة للبلدان من أجل تجميع البيانات على المستوى الوطني:
رجاء راجع خطط العمل والتطوير المنهجي لمؤشرات التنمية المستدامة من المستوى الثالث المقدمة في 10
تشرين األول /أكتوبر . 0206
ويرجى العودة إلى متطلبات اإلبالغ بموجب بروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة على التوالي.
ضمان الجودة
يرجى العودة إلى متطلبات اإلبالغ بموجب بروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة على التوالي.
أنشطة بناء القدرات والتوجيهات المقدمة للفرقاء في االدوات المعنية.
مصادر البيانات
الوصف:
الصفحة الرئيسة لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول على المنافع وتقاسمهاhttp://absch.cbd.int :
عملية الجمع:
غير قابلة للتطبيق
توافر البيانات

الوصف:
لـ  026طرفا في اتفاقية التنوع البيولوجي.
يعتمد توافر البيانات على البلدان التي تقدم المعلومات المتعلقة بالتدابير التشريعية واإلدارية أو الخاصة
بالسياسات المتاحة لوحدة تبادل معلومات الحصول على المنافع وتقاسمها.
الجدول الزمني
جمع البيانات:
جاري التنفيذ
إصدار البيانات:
التنوع البيولوجي في عام 0206
يمكن توفير مجموعة البيانات األولى من قبل أمانة اتفاقية ّ
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
هيئات النشر لوحدة تبادل معلومات الحصول على المنافع وتقاسمها على النحو المحدد من قبل جهات التنسيق
الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي أو نقاط االتصال المعنية بالحصول على المنافع وتقاسمها.
الجهات المج ّمعة للبيانات
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
المراجع
نص بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيhttps://www.cbd.int/abs/text/default.shtml :
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعhttp://absch.cbd.int :
المؤشرات ذات الصلة
من شأن المؤشر الخاص بأعداد التصاريح وأعداد اتفاقيات نقل المواد الصادرة أن يوفّر معلومات تكميلية.

