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جلنة الزراعة
الدورة الرابعة والعشرون
روما 92 ،سبتمرب/أيلول  3 -أكتوبر/تشرين األول

9102

تقرير االجتماع الثاني للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة
موجز
لعبت جلنة الزراعة دوراً رئيسياً يف إنشاء الشراكة العاملية من أجل الرتبة ،اليت خرجت إىل حيزز ال جز د يف نااةزة عزا
 2102بعد أن صادقت على اختصاصاتاا الدورة اخلامسة واألربع ن بعد املائة جمللس منظمة األغذةة والزراعة.
وكما ه منص ص عليه يف "النظا الداخلي" الذي اعتمدته اجلمعية العامزة للشزراكة العامليزة مزن أجزل الرتبزة يف دورتازا
األوىل يف ة ني /حزةران عا  ،2102ةتعني على الشراكة العاملية من أجل الرتبة أن تقد تقارةرها إىل جلنة الزراعة.
وقد اجتمعت اجلمعية العامة مرتني منذ بدء الشراكة العاملية من أجل الرتبة ،يف  02-00ة نيز /حزةزران عزا  2102ويف
 22-22ة لي /مت ز  .2102وحضر كال االجتماعني عدد كبري من أعضاء املنظمة والشركاء اآلخرةن .وقد ُق ّد تقرةر الدورة
األوىل مباشرة إىل الدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للمجلس يف دةسمرب/كزان ن األو  ،2102يف حزني ةقزدّ التقرةزر عزن
الدورة الثانية إىل جلنة الزراعة يف دورتاا احلالية.
عم ما ،أحرزت الشراكة العاملية من أجل الرتبة تقدماً كبرياً واخنرطت يف عمليزات شزراكة نشز ة .وةزرد يف هزذا التقرةزر
تلخيص للنقاط الرئيسية.
وةنبغي إةراد ذكر خاص للتحدةث الذي أجري على "امليثزا العزاملي للرتبزة" ،تلزا األداة الزيت اعتمزدها مزنمتر منظمزة
األغذةة والزراعة منذ عا  .0890فقد أُعدّ برعاةة فرةز اخلزرباء ال زحل احل ز مي الزدولي املعزحل بالرتبزة ،وهز اييةزة
االستشارةة الرئيسية للجمعية العامة ،نص حمدّث أجرت عليه الشراكة العاملية من أجل الرتبة مزةداً من التعزدةل .وةزرد
يف امللح لل ثيقة احلالية النص الناتج عن ذلا وه مق ّد إىل اللجنة لتنظر فيه قبل إحالته إىل الدورة اخلمسني بعزد املائزة
جمللس املنظمة ،ويف نااةة امل اف إىل الدورة التاسعة والثالثني ملنمتر املنظمة.
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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اإلجراء املقرتح على اللجنة:
قد ترغب اللجنة يف أن:
(أ)

تعرب عن التقدةر ملا أحرزته الشراكة العاملية من أجل الرتبة من تقد جيد منذ تأسيسزاا ،ازا يف ذلزا
امل افقة على "خ ط العمل" ،والرتتيبات اليت اتُخذت إلجناح تن يزذ "السزنة الدوليزة للرتبزة (")2102
و"الي العاملي للرتبة" ،وإصدار تقرةر تأسيسي جدةد خم ط له عن "حالزة مز ارد الرتبزة يف العزا " يف
نااةة عا .2102

(ب) تأكيد أهمية بذ جا د ق ةة حلشد امل ارد فيما ةتعل جبميع أعما الشراكة العاملية مزن أجزل الرتبزة،
وخص ص ًا دعم تن يذ "خ ط العمل" .ويف هزذا الصزدد ،قزد ترغزب اللجنزة يف دعز ة الشزركاء يف املز ارد
احملتملني مجيعاً لالست ادة ال املة من "مرف الرتبة السليمة" الذي شُ ّل منخرا.
(ج) إقرار "امليثا العاملي احملدّث للرتبة" ،قبل أن ةنظر فيه جملس املنظمة يف دةسزمرب/كزان ن األو
ومنمتر املنظمة يف ة ني /حزةران .2102
مي ن ت جيه أةة است سارات عن مضم ن هذه ال ثيقة إىل:
جماهد عاش ري
مدةر قسم األراضي واملياه
رقم اياتف+39 06 570 53843 :

2102
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أوالً -معلومات أساسية
قد ةتذكر األعضاء أن جلنة الزراعة لعبت منذ دورتاا الثانية والعشرةن يف ة ني /حزةران  2101دوراً رئيسياً يف
-0
إنشاء الشراكة العاملية من أجل الرتبة ،وهي مبادرة جدةدة خرجت إىل حيز ال ج د يف نااةة عا  .2102وكزان القصزد
وضع أداة رئيسية لت ليد تعاون جمدّد بني مجيع الشزركاء املعنزيني (أي أعضزاء املنظمزة واملنسسزات الزيت تتعامزل مزع
مسائل الرتبة وحل يا) ،واختاذ إجراءات أكثر فعالية لإلدارة املستدامة للرتبة يف وقت تتعرض فيه م ارد الرتبة الثمينزة
إىل تادةدات خ رية.
منذ ة ني /حزةران  ،2101بدأت واستمرت عملية تشاورةة م ث ة وشزاملة علزى الصزعيدةن الزتقحل والسياسزي
-2
على حد س اء .ورحبت اللجنة يف دورتاا الثالثزة والعشزرةن يف مزاة /أةزار  2102بالتقزد احملزرز حتزى ذلزا احلزني،
واقرتحت أن تُراجع جمم عة عمل ال حدود زمنية لعملاا اختصاصات الشراكة العاملية من أجل الرتبة قبزل تقزدمياا إىل
األجازة الرئاسية للمنظمة .ويف نااةة امل اف ،اعتُمزدت هزذه االختصاصزات يف الزدورة اخلامسزة واألربعزني بعزد املائزة
جمللس املنظمة يف دةسمرب/كان ن األو  ،2102ما أتاح البدء الرمسي ملبادرة الشراكة العاملية من أجل الرتبة مباشرة بعد
ذلا.
اعتمدت اجلمعية العامة ،وهي اجلازاز الرئيسزي للشزراكة العامليزة مزن أجزل الرتبزة ،يف أو اجتمزاع يزا يف
-2
حزةران/ة ني  2102ق اعد إجرائية تشمل كافة األنش ة اليت تت لد حتت رعاةتاا .ولل قرة  0من املزادة التاسزعة أهميزة
خاصة للجنة الزراعة ،فاي تنص على أن" :ترفع اجلمعية العامة تقارةرها ،عزن طرةز األمانزة ،إىل جلنزة الزراعزة يف

منظمة األغذةة والزراعة اليت قد تل ت انتباه جملس املنظمة إىل أةة ت صية تعتمدها الشراكة العاملية مي ن أن ة ز ن يزا
انع اسات على مست ى السياسات أو مي ن أن تنثر على الربامج االسرتاتيجية للمنظمة".

منذ بدء الشراكة العاملية من أجل الرتبة ،اجتمعت مجعيتاا العامزة مزرتني ،أي الزدورة األوىل املزذك رة أعزاله
-2
 02-00ة ني /حزةران  2102والدورة الثانية  22-22ة لي /مت ز  .2102واا أن جملس املنظمة شارك قبل ذلا بأشزار
قليلة يف اعتماد الشراكة العاملية من أجل الرتبة ،قد التقرةر عن الدورة األوىل مباشرة إىل الزدورة الثامنزة واألربعزني بعزد
املائة للمجلس يف دةسمرب/كان ن األو  .ومتشياً مع الق اعد اإلجرائية املت علياا ،ترفع تقارةر الدورة الثانيزة للجمعيزة
العامة الشراكة العاملية من أجل الرتبة إىل الدورة الرابعة والعشرةن للجنة الزراعة.
1

 1ال ثيقة  -28" : CL 148/REPأقر اجمللس بالتقد احملرز يف تن يذ الشراكة العاملية من أجل الرتبزة وطلزب أن ترفزع اجلمعيزات العامزة الالحقزة
للشراكة العاملية من أجل الرتبة تقارةر منتظمة إىل جلنة الزراعة عن اآلثار املرتتبة على قراراتازا وت صزياتاا الرئيسزية -21 .رحزب اجمللزس بتزبحل
الق اعد اإلجرائية للشراكة العاملية من أجل الرتبة ،امل ملة لالختصاصات امل ج دة ،كما رحب بإنشاء جمم عة اخلرباء ال نية احل مية الدولية املعنية
باألتربة -20 .أخذ اجمللس علماً بأن اجلمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة قد ناقشت وضع خ ط العمل لركائز الشزراكة العامليزة واإلنشزاء
التدرجيي لشراكات إقليمية من أجل الرتبة -22 .أخذ اجمللس علماً كذلا بأن اجلمعية العامة للشراكة العاملية قد طلبت بش ل خاص تأسيس مرفز
م رّس ا جب ق اعد منظمة األغذةة والزراعة لتيسري مجع املساهمات من خارج امليزانية لألنش ة واملشارةع املعتمدة ب رةقة ش افة".
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ثانياً -نقاط بارزة األهمية من تقرير الدورة الثانية للجمعية العامة

2

ةشار فيما بعد إىل بعض أنش ة الشراكة العاملية من أجل الرتبة اليت حبثتاا اجلمعية العامة واإلجنازات الزيت
-2
قدمت يا تقارةر عناا باعتبارها جدةرة بأن حتظى باهتما خاص من جلنة الزراعة:










اعتمدت أربع خ ط عمل ج هرةة يف إطار الركائز  0و 2و 2و 32من ركائز الشراكة العامليزة مزن أجزل الرتبزة.
واا أن صياغة وصقل "خ ة العمل" للركيزة  2كانت ال تزا جارةة وقت انعقاد دورة اجلمعيزة العامزة هزذه،
ةنبغي النظر يف هذه الركيزة األخرية يف اجتماع اجلمعية العامة القاد .
جيري إحراز تقد يف إنشاء "شراكات إقليمية من أجل الرتبة" نش ة وم ت حة لدعم تن يذ الشراكة العاملية مزن
أجل الرتبة يف املناط اجلغرافية املختل ة .والشركاء املعني ن مزدع ون إىل ت حيزد الشزراكات اإلقليميزة لت ز ةن
شب ة كاملة وفعّالة متاماً من الشراكات اإلقليمية بأسرع ما مي ن.
يف تناويا مسألة احلشد العا للم ارد للشراكة العاملية ،أشارت اجلمعية العامة إىل أن هنزاك عالمزات مشزجعة
هامة من الشركاء يف امل ارد (اا يف ذلا م افقة امل ضية األوروبية على أحزد املشزارةع يف نااةزة عزا ،)2102
بينما ما زا هناك ال ثري مما ةتعني القيا به .وهنزاك اآلن أداة أساسزية حلشزد املز ارد تزدعى "مرفز الرتبزة
السليمة" (الذي أقيم بناء على طلب من اجلمعية العامة) متاحة لتيسري احل ار مع الشركاء يف امل ارد احملتملني
ومشاركتام ال عّالة يف هذا اجلاد الضخم.
وضعت خ ط عمل ملم سة فيما ةتعل بآليتني رئيسيتني لبناء ال عي ،وهما "الي العاملي للرتبة" الذي حيت زل
به كل عا يف  2دةسمرب/كان ن األو و"السنة الدولية للرتبة" يف عا  ،2102بعد إقرارهما من اجلمعية العامزة
لألمم املتحدة يف دةسمرب/كان ن األو  .2102كما اختذت اجلمعية العامة للشراكة العاملية عزددا مزن القزرارات
العملية لدعم تن يذ هاتني اآلليتني ،كامل افقة على الشعارات واملصادقة على خ ة العمل لتن يذ "السزنة الدوليزة
للرتبة" اا يف ذلا إنشاء جلنتاا الت جياية.
صادقت اجلمعية العامة للشراكة العاملية على "امليثا العاملي احملدّث للرتبة" ،وهزي تت لزع إىل أن تنظزر فيزه
إجيابياً الدورة الرابعة والعشرون جمللس املنظمة والدورة اخلمس ن بعد املائة للجنة الزراعة ،ليُصار إىل اعتمزاده
ناائياً من الدورة التاسعة والثالثني من منمتر املنظمة (أنظر اجلزء التالي).

امليثاق العاملي احملدّث للرتبة
أعربت اجلمعية العامة عن تقدةرها لقيا جمم عة اخلرباء ال نية احل مية الدولية املعنيزة بالرتبزة (جمم عزة اخلزرباء
-6
ال نية) بإمتا النص احملدّث للميثا العاملي للرتبة الذي أُقرّ نصّه األصلي يف منمتر منظمزة األغذةزة والزراعزة عزا  .0890وقزد
 2مي ن الرج ع إىل التقرةر ال امل على امل قع:
http:// www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/docs/plenary_assembly_II/GSP_PAII_Report.pdf
 3الركيزة  -0تشجيع اإلدارة املستدامة مل ارد الرتبة حلماةة الرتبة وح ظاا وإنتاجيتاا املستدامة

الركيزة  -2تشجيع االستثمارات والتعاون ال حل والسياسات والتثقيف واستثارة ال عي وتقدةم اإلرشادات يف جما الرتبة
الركيزة  -2تعزةز كمية البيانات واملعل مات املتعلقة بالرتبة ون عيتاا :مجع البيانات (ت ليدها) ،التحليل ،املصزادقة ،اإلبزال  ،الرصزد ،الزدمج مزع
اختصاصات أخرى.
الركيزة  -2دعم تنسي األساليب واملقاةيس واملنشرات لإلدارة املستدامة مل ارد الرتبة ومحاةتاا
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مشل هذا العمل مشاورات م ثّ ة ،اا يف ذلا جمم عة العمل اليت عينتاا جمم عزة اخلزرباء لت ز ةر مسز دات متتاليزة للميثزا
احملدّث.
-7

ال ثيقة.

ةرد النص اجلدةد املقرتح للميثا بعد مراجعته من اجلمعية العامة لتنظر فيه جلنة الزراعة يف امللحز مزن هزذه

شعرت جمم عة اخلرباء ال نية ،والحقاً اجلمعية العامة ،أن مزن امل يزد حتدةزد غزرض هزذه العمليزة مزن خزال
-9
العبارات التالية " :مثة حاجة ملحة إىل حتدةث الرؤةة واملبادئ الت جياية اليت عبّرت عناا قبل ثالثني سزنة مزن اآلن الزدو
األعضاء يف منظمة األغذةة والزراعة يف امليثا العاملي للرتبة (ال او .) 0890 ،وال تززا املبزادئ الثالثزة عشزر الزيت نزص عليازا
امليثا صاحلة ،ل ناا باتت حباجة إىل حتدةث ومراجعة يف ض ء املعزارف العلميزة اجلدةزدة امل تسزبة خزال األعز ا الزثالثني
املاضية ،خ اصة فيما ةتعل باملسائل اجلدةدة املستجدة أو املت اقمة يف العق د األخرية ،ومناا مثالً تلز ث الرتبزة وتداعياتزه علزى
البيةة ،والت يّف مع تغيّر املناخ واحلد من تأثرياته ،والزحف العمراني وتأثرياته علزى تز فر الرتبزة ووفائ ازا .وةنبغزي حتدةزد
أول ةات جدةدة للعمل وأنش ة متابعة أةضاً مع االست ادة من جتارب املاضي واستخالص الدروس من حزاالت ال شزل واألخ زاء
املرت بة واليت أدّت إىل استمرار مش لة تده ر الرتبة وعد استخدا امل ارد املتاحة من الرتبة على حن مستدا على مست ى العا
ك لّ".

ثالثا -اإلجراء املقرتح على اللجنة:
-8

قد ترغب اللجنة يف أن:

(أ) تعرب عن التقدةر ملا أحرزته الشراكة العاملية من أجل الرتبة من تقد جيد منذ تأسيساا ،اا يف ذلا امل افقزة
على "خ ط العمل" ،والرتتيبات اليت اختذت إلجناح تن يذ "السنة الدوليزة للرتبزة ( ")2102و"اليز العزاملي
للرتبة" ،وإصدار تقرةر تأسيسي جدةد خم ط له عن "حالة م ارد الرتبة يف العا " يف نااةة عا .2102
(ب) تأكيد أهمية بذ جا د ق ةة حلشزد املز ارد فيمزا ةتعلز جبميزع أعمزا الشزراكة العامليزة مزن أجزل الرتبزة،
وخص ص ًا دعم تن يذ "خ ط العمل" .ويف هذا الصدد ،قد ترغب اللجنة يف دع ة الشزركاء يف املز ارد احملزتملني
مجيع ًا لالست ادة ال املة من "مرف الرتبة السليمة" الذي ش ّل منخرا.
(ج) إقرار "امليثا العاملي احملدّث للرتبة" ،قبل أن ةنظر فيه جملس املنظمة يف دةسمرب/كان ن األو  2102ومزنمتر
املنظمة يف ة ني /حزةران .2102
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امللحق

امليثاق العاملي للرتبة
أوالً – الديباجة
 -0الرتبة عنصر أساسي للحياة على األرض ،ل ن الضغ ط البشرةة على م ارد الرتبة أخذت تصل حدوداً حرجزة.
فاإلدارة احلرةصة للرتبة أحد العناصر الضرورةة ضرورة حي ةة لضمان زراعة مستدامة ،كما أناا ت فر رافعة قيّمزة لضزبط
املناخ وسبي ًال إىل محاةة خدمات النظا اإلة ل جي والتن ع البي ل جي.
 -2تقرّ ال ثيقة اخلتامية ملنمتر األمم املتحدة املعحل بالتنمية املستدامة الذي عقد يف رةز دي جزانريو (الربازةزل) يف
ة ني /حزةران " ،2102املستقبل الذي نت خاه" ،باألهمية االقتصادةة واالجتماعية لإلدارة اجليدة لألراضي ،اا يف ذلا
الرتبة ،وخص صاً مساهمتاا يف النم االقتصادي والتن ع البي ل جي والزراعة املستدامة واألمن والغذائي والقضاء على ال قر
ومت ني املرأة والتصدي لتغري املناخ وحتسني ت فر املياه.

ثانياً – املبادئ
 -2األتربة م رد مت ني رئيسي حيتل م قعاً مركزةاً يف خل جمم عة من السزلع واخلزدمات الزيت تشز ل جززءاً ال
ةتجزأ من النظم اإلة ل جية ورفاهية اإلنسان .وللح اف على م ارد الرتبزة العامليزة أو تعزةزهزا أهميزة ج هرةزة إذا كزان
لالحتياجات اإلنسانية الشاملة من األغذةة وامليزاه وأمزن ال اقزة أن تلبزى وفقز ًا للحقز السزيادةة ل زل دولزة ومل اردهزا
ال بيعية .وةالحظ بش ل خاص أنّ الزةادات املت قعة يف إنتاج األغذةة واأللياف وال ق د الضرورةة لتحقي األمن الغذائي
وأمن ال اقة ستندي إىل ضغط متزاةد على الرتبة.
 -2األتربة نتاج أفعا وت اعالت معقدة بني عمليات عدة يف الزمان وامل ان ،ولذا فإناا بزدورها متن عزة يف الشز ل
واخلصائص ويف مست ى خدمات النظم اإلة ل جيزة الزيت ت فرهزا .وتت لّزب اإلدارة اجليزدة للرتبزة فازم هزذه القزدرات
املختل ة للرتبة وتشجيع استخدا األراضي استخداماً حيرت جمم عة القدرات هذه بغية القضاء على ال قر وحتقي األمن
الغذائي.
 -2ت ن إدارة الرتبة مستدامة يف حا احملافظة على خدمات الدعم واإلمداد والتنظزيم واخلزدمات الثقافيزة الزيت
ت فرها الرتبة أو تعزةزها دون املساس بص رة ملح فة إما ب فائف الرتبة اليت مت ّن هذه اخلدمات أو التن ع البي لز جي.
ومن املثري للقل خباصة الت ازن بني خدمات الدعم واإلمداد لإلنتاج النباتي وبني خزدمات التنظزيم الزيت ت فرهزا الرتبزة
لضمان ج دة املياه ومدى ت افرها وللرتكيبة اجل ةة لغازات الدفيةة.
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 -6عادة ،جيري ت بي القرارات املتعلقة بإدارة الرتبة حملياً يف فلّ فروف اجتماعيزة واقتصزادةة متن عزة تن عز ًا
كبريا .ويف أحيان كثرية ،ةت لب وضع تدابري حمددة مناسبة ليتبناها صانع القرارات احملليني مبزادرات مشزرتكة بزني
االختصاصات وعلى مست ةات متعددة ةق باا العدةد من أصحاب املصلحة .ومن هنا فإن التزاماً ق ةزاً بتضزمني املعرفزة
احمللية األصيلة أمر حاسم األهمية.
 -7تتح م إىل حد كبري جمم عة اخلصائص ال يمائية والبي ل جية واملادةة امل ج دة يف الرتبزة املعنيزة يف ال فزائف
احملددة لتلا الرتبة .ومن الضروري لتحقي االستدامة معرفة احلالة ال علية لتلا اخلصائص ودورهزا يف وفزائف الرتبزة
وتأثري التغيري علياا – س اء كان التغيري طبيعي ًا أ من صنع اإلنسان.
 -9األتربة خمزن أساسي للتن ع البي ل جي العاملي الذي ميتد من ال ائنات احليزة الدقيقزة إىل احليز ان والنبزات.
وةندي هذا التن ع البي ل جي دوراً أساسياً يف دعم وفائف الرتبة وبالتالي دعم السزلع واخلزدمات املتصزلة بالرتبزة الزيت
ة فرها النظا اإلة ل جي .لذا ،من الضروري حلماةة هذه ال فائف احل اف على التن ع البي ل جي للرتبة.
 -8تقد األتربة على أن اعاا – س اء كانت تدار إدارة نش ة أ ال – خدمات نظا إة لز جي ذات صزلة بضزبط
املناخ العاملي وبتنظيم املياه على ن اقات متعددة .ومن شأن حت ةل وجاة استخدا األراضي أن خي ض خزدمات السزلع
العامة العاملية اليت ت فرها الرتبة .وليس باإلم ان تقييم تأثري عمليات التح ةل احملليزة واإلقليميزة يف وجازة اسزتخدا
األراضي بش ل م ث إال يف سيا تقييمات شاملة ملساهمة األتربة يف خدمات النظا اإلة ل جي اجل هرةة.
 -01ةندي تده ر الرتبة من ذاته إىل إنقاص وفائف الرتبة وقدرتاا على دعم خزدمات النظزا اإلة لز جي ايامزة
أهمية ج هرةة لرفاهية اإلنسان أو إىل القضاء على هذه ال فائف والقدرات .وإنّ احلد قدر املست اع من التده ر ال زبري يف
الرتبة أو القضاء عليه عنصر أساسي للح اف على اخلدمات اليت تقدماا الرتبة على أن اعاا وهي أكثر جدوى من حيزث
ال ل ة مقارنة بإعادة تأهيل الرتبة بعد تده رها.
 -00مي ن ،يف بعض احلاالت ،أن تعاد للرتبة اليت عانت تده رًا وفائ اا األساسية ومساهمتاا يف خدمات النظزا
اإلة ل جي عرب ت بي تقنيات إعادة تأهيل مناسبة .ومن شأن هذا أن ةزةد املسزاحة املتاحزة لتقزدةم اخلزدمات دون أن
ةستدعي حت ةل وجاة استخدا األراضي.

ثالثاً – خطوط توجيهية للعمل
 -02ةتمثل ايزدف الشزامل بالنسزبة إىل األطزراف كافزة ضزمان اإلدارة املسزتدامة لألتربزة وإعزادة تأهيزل األتربزة
املتده رة أو إعادتاا إىل ما كانت عليه قبالً.
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 -02تت لّب اإلدارة احلسنة للرتبة االستناد يف اإلجزراءات املتخزذة علزى املسزت ةات كافزة – مزن الزدو وكزذلا،
حسب قدراتاا ،من اييةات العامة واملنظمات احل مية الدولية واألفزراد واجملم عزات والشزركات – إىل فازم مبزادئ
اإلدارة املستدامة للرتبة واملساهمة يف حتقي عا حماةد بالعالقة مع تده ر األراضي يف سيا التنمية املستدامة.
 -02األطراف ال اعلة مجيعاً ،وعلى وجه التحدةد كل جمم عة من جمم عات أصحاب املصلحة التالية ،مدع ة إىل
النظر يف اإلجراءات التالية:
ألف – اإلجراءات من قبل األفراد والقطاع اخلاص
أو ًال – ةتعني على األفراد كافة الذةن ةستخدم ن الرتبة أو ةدةروناا العمل كقزيّمني علزى الرتبزة لضزمان أن ت ز ن إدارة
هذا امل رد ال بيعي احلي ي األهمية إدارة مستدامة للح اف عليه لألجيا املقبلة.
ثاني ًا – القيا بإدارة الرتبة إدارة مستدامة يف إنتاج السلع واخلدمات.
باء  -اإلجراءات من قبل اجملموعات والوسط العلمي
أو ًال -نشر املعل مات واملعارف املتعلقة بالرتبة.
ثانيا -التأكيد على أهمية اإلدارة املستدامة للرتبة لتجنب إحلا ضرر بال فائف الرئيسية للرتبة.
جيم – اإلجراءات من قبل احلكومات
أو ًال – تشجيع اإلدارة املستدامة للرتبة إلدارة مناسبة ل افة أن اع الرتبة امل ج دة والحتياجات البلد املعحل.
ثانياً – السعي إىل خل الظروف االجتماعية-االقتصادةة واملنسسية املشجّعة لإلدارة املستدامة للرتبة من خال تذليل
العقبات .وةنبغي السعي إىل إجياد سبل ووسائل مت ّن من خت ي العقبات اليت حت دون اعتماد اإلدارة املستدامة
للرتبة واملتعلقة حبيازة األراضي وحق املستخدمني وبإم ان احلص على اخلدمات املالية والربامج التثقي ية .وةشار يف

هذا الصدد إىل "اخل ط الت جياية ال عية بشأن احل م املسنو حليازة األراضي والغابات ومصاةد األمساك يف
إطار األمن الغذائي ال طحل" اليت اعتمدتاا جلنة األمن الغذائي العاملي يف ماة /أةار .2102
ثالثاً – املشاركة يف إعداد مبادرات تثقي ية وبناء قدرات مشرتكة بني االختصاصات وعلى مست ةات عدّة لتشجيع
مستخدمي األراضي على اعتماد اإلدارة املستدامة للرتبة.
رابعاً – دعم برامج البح ث اليت ت فر أساساً علمياً سليماً لت ةر اإلدارة املستدامة للرتبة وت بيقاا من قبل املستخدمني
الناائيني.
خامساً – ادراج مبادئ وممارسات اإلدارة املستدامة للرتبة يف ت جياات السياسة العامة ويف التشرةعات على شتى
املست ةات احل مية ،ما ةندي يف احلالة املثلى إىل وضع سياسة وطنية خاصة بالرتبة.
سادساً – النظر صراحة يف دور ممارسات إدارة الرتبة يف التخ يط للت يف مع تغري املناخ والتخ يف من تأثرياته
واحل اف على التن ع البي ل جي.
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سابعاً – وضع وتن يذ أنظمة للحد من تراكم املل ثات ما ف مست ةات حمددة للح اف على صحة اإلنسان ورفاهيته
ولتسايل معاجلة الرتبة املل ثة اليت تتخ ى املل ثات فياا هذه املست ةات فتش ل تادةدًا لإلنسان والنبات واحلي ان.
ثامناً  -ت ةر نظم وطنية للمعل مات عن الرتبة واملساهمة يف وضع نظا عاملي للمعل مات عن الرتبة.
تاسعاً – وضع إطار منسسي وطحل لرصد تن يذ اإلدارة املستدامة للرتبة وحالة م ارد الرتبة بش ل عا .
دال – اإلجراءات من قبل املنظمات الدولية
أو ًال – تيسري وضع ونشر تقارةر جدةرة باالعتماد والثقة عن حالة م ارد الرتبزة العامليزة وبروت كز الت اإلدارة املسزتدامة
للرتبة.
ثانياً – تنسي اجلا د لت ةر نظا عاملي للمعل مات عن الرتبة ةتميز بدقة عالية وضمان دجمه مع نظم املراقبة األرضية
العاملية األخرى.
ثالثاً – مساعدة احل مات ،بناء على ال لب ،على وضع التشرةعات واملنسسات والعمليات املناسزبة الزيت مت ّنازا مزن
ابت ار األساليب املناسبة لإلدارة املستدامة للرتبة وت بي تلا األساليب ورصدها.

