السنة الدولية للرتبة 5102

"تربة سليمة حلياة مفعمة بالصحة"
خطة العمل املقررة
وفقا لالجتماع الثاني للجمعية العامة للشراكة من أجل الرتبة
( 52 -55يوليو/متوز )5102
أهداف السنة الدولية للرتبة
أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها الثامنة والستني ،بعد قرابة ثالث سنوات من املاناورات املفث،نة ،سننة
 5102السنة الدولية للرتبة ( .)A/RES/68/232وستفون السنة الدولية للرتبة منربا رئيسيا إلذكاء الوعي بأهمية الرتبنة
بالنسبة لألم الغذائي والتغذية ووظائف النظام اإليفولوجي األساسية.
وقد حددت األهداف الرئيسية للسنة الدولية للرتبة على النحو التالي:








توعية مجي أححا املللحة توعية كاملة باألدوار األساسية الن تطنعل بهنا الرتبنة بالنسنبة حليناة
اإلنسان؛
التوحل إىل اإلقرار الفامل باملساهمات البارزة للرتبة يف حتقيق األم الغذائي والتغذينة والتفينف من ثثنار
تغري املناخ والتخ،يف م وطأتها ،وخدمات الننظم اإليفولوجينة األساسنية ،والتخ،ينف من حندة ال،قنر
وحتقيق التنمية املستدامة؛
النهوض بالسياسات واإلجراءات ال،عالة إلدارة موارد الرتبة ومحايتها بافل مستدام؛
توعية حانعي القرارات بطرورة االستثمار بافل كنبري يف أنانعة اإلدارة املسنتدامة للرتبنة ،لطنمان تربنة
سليمة ملختلف مستخدمي األراضي وال،ئات السفانية؛
حت،يز املبادرات بالتنسيق م عملية أهداف التنمية املستدامة وخعة التنمية ملا بعد عام 5102؛
الدعوة إىل التعزيز السري للقدرات والنظم جلم املعلومات املتعلقة بالرتبة ورحدها على مجي املسنتويات
(العاملية واإلقليمية والوطنية).

أمانة السنة الدولية للرتبة والرتتيبات األخرى
كما هو حمدد يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،فإن ال،او مدعوة  -يف إطار الاراكة العاملية م أجل الرتبة  -إىل
تيسري االحت،ال باليوم العاملي للرتبية والسنة الدولية للرتبة .وواق األمر أنه مت الرتويج لفال احلدثني حتت مظلة
الاراكة العاملية م أجل الرتبة .وهفذا ،فإن الاراكة العاملية ستعمل ،باالشرتاك م مفتب الاراكات والدعوة وتنمية
القدرات ،كأمانة للسنة الدولية للرتبة ،م السعي إىل ضمان مساعدة الوحدات األخرى يف ال،او (انظر أدناه).
وستعمل األمانة على ضمان أن األدوات الرئيسية لنار الاراكة العاملية (موق خملص ،والنارات اإلخبارية ،والقائمة
الربيدية ،والفتيبات ،واملواد اإلعالمية) ستدعم بافل ناط أهداف السنة الدولية.

عملية املشاركة الشاملة على مجيع املستويات
ستحاط أجهزة احلوكمة يف الاراكة العاملية (اجلمعية العامة وفريق اخلرباء ال،ين احلفومي الدولي املعين بالرتبة) علما
بالتعورات املتللة بالسنة الدولية للرتبة ،وستفون قادرة على إسداء املاورة ،عند االقتطاء .وإن شبفة الاراكات
اإلقليمية للرتبة ،ال جيري إقامتها يف إطار الاراكة العاملية ،ستتيح قنوات ملموسة لتبادل األففار واخلربات،
ومناقاة عملية االحت،ال على املستوى اإلقليمي.
وينبغي للاراكات اإلقليمية للرتبة ،على وجنه اخللنو  ،أن تطنعل بندور مهنم يف مناقانة ال،نر املتاحنة لتنظنيم
األناعة بافل مارتك (م أجل حتقيق أثر أكرب) وحتديد املساهمات العينية ال ميف للبلدان األكثنر تقندما تقندميها
إىل البلدان املوجودة يف ن،س اإلقليم وال تواجه قيودا مالية كبرية.
وينبغي بعبيعة احلال إشراك املؤسسات الوطنية بافل كامل انعالقا م اختيار شنعار السننة الدولينة إىل تن،ينذ أنانعة
حمددة على اللعيد الوطين .ويف هذا اللدد ،سيست،اد م العمليات ذات الللة بالانراكة العاملينة اجلارينة يف خمتلنف
األقاليم ،وال عرضت مبوجبها البلدان فعال املساهمة يف السنة الدولية بإسهامات ملموسة.
وبافل أعم ،وكما هي املمارسة املتبعنة بالنسنبة ل،عالينات مماثلنة ،ستسنعى األماننة إىل الرتوينج إلناناء جلنان وطنينة
وإقليمية قبل االحت،نال بالسننة الدولينة (التمنا مسناعدة شنركاء الانراكة العاملينة واالتلنال أيطنا بناجملتم املندني
واملؤسسات ال هلا م مللحة مباشرة يف جمال الرتبنة) من أجنل اإلشنراف علنى إعنداد وتن،ينذ بنرامج تتفينف من
الظروف احمللية.

اللجنة التوجيهية
سيتم ،رهنا مبوافقة اجلمعية العامة للاراكة العاملية يف يوليو/متوز  ،5102إنااء جلننة توجيهينة تتنألف من جمموعنة
متنوعة م شركاء الاراكة العاملية وغريها م الفيانات املؤيدة ،وذلك م أجل اإلشراف علنى تن،ينذ األنانعة يف سنيا
السنة الدولية.
ويقرتح أن تامل هذه اللجنة ما يلي:
 املمثلية الدائمة لتايلند لدى ال،او (بالنظر إىل الدور الرائد الذي تؤديه هذه البالد من أجنل إضن،اء العناب
املؤسسي على السنة الدولية للرتبة واليوم العاملي للرتبة)؛
 رؤساء (نوا رؤساء) اجملموعات اإلقليمية يف ال،او (أفريقيا ،وثسيا ،وأوروبا ،وأمريفنا الالتينينة والبحنر
الفارييب ،والار األدنى ،وأمريفا الامالية ،وجنو غر احمليط اهلادئ)
 امل،وضية األوروبية
 االحتاد الدولي لعلوم الرتبة
 مجعية علوم الرتبة األمريفية
 املنتدى الري،ي العاملي
 احلركة الدولية للمزارعني الري،يني ()VIA CAMPESINA
 املنظمة العاملية للمزارعني
 الرابعة الدولية للناعات األمسدة
 أمانة ات،اقية األمم املتحدة ملفافحة التلحر
 أمانة السنة الدولية للرتبة.
 منظمات األمم املتحدة ال تتخذ م روما مقراً هلا (اللندو الدولي للتنمينة الزراعينة ،برننامج األغذينة
العاملي)
 مجعية علوم الرتبة ألمريفا الالتينية

فريق املهام الداخلي التابع للشراكة العاملية من أجل الرتبة
سيستعان ب،ريق املهام التاب للاراكة العاملية الذي أنائ مؤخرا والذي يامل ممثلني م معظم وحدات ال،ناو املعنينة إىل
جانب شعبة األراضي واملياه ،مثل :شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات ،وشعبة املناخ والعاقة واحليازة ،مفتب املدير
العام املساعد لإلدارة املعنية بإدارة املوارد العبيعية والبيئة ،وشعبة تقييم الغابات وإدارتها وحونها ،وشعبة اقتلاديات

التنمية الزراعية ،وال،ريق املعين باالتلال باجلهات املاحنة وحاد املنوارد ،ومفتنب االتلناالت والانراكات والندعوة،
ومفتب االتلاالت ،ومفتب الاؤون القانونية واألخالقية ،وذلك م أجل حاد اإلسهامات م داخل املنظمة.

األنشطة املتوخاة للسنة الدولية للرتبة
ترشيح سفراء السنة الدولية للرتبة
يعترب ترشيح "الس،راء" ممارسة شائعة بالنسبة للسنوات الدولية ،وينبغي لذلك أيطا أن يلب يف مللحة السنة الدولينة
للرتبة.

إطالق السنة الدولية للرتبة
سينظم حدث رمسي إلطال السنة الدولية خالل الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة (نيويورك) يوم
ديسمرب/كانون األول  5102ليتزام م أول يوم عاملي رمسي للرتبة .وستنظم فعاليات متزامنة يف املقر الرئيسني لل،ناو يف
روما ويف بانفوك.
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إنشاء جائزة الرتبة العاملية
ينبغي أن يفون جلائزة الرتبة العاملية أهمية رمزية عالية بهدف تقدير ومفافأة العمل اجليد ال يطنعل بنه األفنراد يف
جمال حون موارد الرتبة وإدارتها السليمة .وسيط،ى العناب املؤسسني علنى هنذه اجلنائزة من خنالل اجلمعينة العامنة
للاراكة العاملية ويقرتح وضعها حتت رعاية العائلة امللفية التايلندية.

جمموعة األنشطة األخرى اليت ستنظمها و/أو تدعمها أمانة السنة الدولية للرتبة
 تنظيم حندث حتطنريي خنالل الندورة العانري ملنؤمتر الرتبنة العناملي 01-8 :يونينو/حزينران ،5102
جيجو ،كوريا؛
 إطال السنة الدولية للرتبة يف أمريفا الالتينية والبحر الفنارييب ،خنالل منؤمتر الرتبنة الالتينينة والبحنر
الفارييب 02-9 :نوفمرب/تاري الثاني  ،5102كوزكو ،بريو؛
















املانناركة منن خننالل أناننعة للتوعيننة وتنظننيم فعاليننات خمتل،ننة يف معننرض
وتنظيم املؤمتر "الرتبة واألم الغذائي :حتالف رئيسي" (شعار عمل مؤقت)؛
تنظننيم حنندث جننانيب خننالل النندورة التاسننعة والننثالثني ملننؤمتر ال،نناو يف  19يونيننو/حزيننران 5102
(مبا يف ذلك إحدار التقرير العاملي ملوارد الرتبة)؛
إدراج قطايا الرتبة يف خمتلف ال،عاليات (كيوم األغذية العاملي على سبيل املثال)؛
تنظيم مؤمتر حول اإلدارة املستدامة للرتبة “Congreso Suelos 2015 Por el Manejo Sostenible del
” ،Sueloسيعقد خالل ال،رتة  2-5يونيو/حزيران  ،5102هافانا ،كوبا؛
تنظيم املدار الاتوية /اللي،ية ملعاجلة جوانب خمتل،ة وحمددة إقليميا تتعلق بالرتبة؛
تنظيم عروض إيطاحية /حلقات عمل إقليمية باأن املمارسات املناسبة للون الرتبة (امللناطب ،ومراقبنة
األخاديد ،وغري ذلك) يف مناطق جتريبية تعاني م تندهور شنديد يف الرتبنة (إشنراك املؤسسنات الوطنينة
املعنية بالرتبة واجلامعات)؛
تنظيم عمليات جتريبية إقليمية الستلالح الرتبة املتدهورة (إشراك أححا املللحة الندوليني والنوطنيني
واحملليني) لتتحول إىل مدار م،توحة لتدريب املزارعني وتقديم خدمات اإلرشاد؛
تنظيم عمليات لتجريب السنماد يف األمناك العامنة ،مثنل املندار لتبينان أهمينة املنادة العطنوية للرتبنة
واستخدام املخل،ات جنبا إىل جنب م أثرها على الرتبة إلنتاج األغذينة أو األليناف (ميفن اقنرتان ذلنك
بإعداد ونار كتيبات للسماد على مستوى األسرة)؛
تنظيم مدار املزارعني باأن إدارة سالمة الرتبة؛
تقديم عروض إيطاحية ع الوظائف احلرجة للرتبنة من خنالل تنظنيم محنالت م،توحنة يف احلندائق أو
الساحات ،بالتعاون م السلعات الوطنية املعنية بالرتبة واملرافق التعليمية (املدار واجلامعات)؛
نار احلقائق العلمية م خالل محالت وطنية وإقليمية مستهدفة؛
إنتاج فيلم ع كل م املمارسات اجليدة والسيئة املتعلقة بإدارة الرتبة (الزراعة واحلراجة واملراعي).
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األنشطة اليت سينظمها خمتلف الشركاء (أمثلة)






أسبوع الرتبة العاملي الثالث 51-09 ،أبريل/نيسان  ،5102برلني ،أملانيا.
مؤمتر ع "علوم الرتبة يف عامل متغري" 52-51 ،أغسعس/ث  ،5102فاغينينغني ،هولندا.
الندوة الدولية اخلامسة باأن املادة العطوية للرتبة 52-51 ،سبتمرب/أيلول  ،5102غوتنغ  ،أملانيا.
إحدار طواب بريدية يف بلدان خمتل،ة (مثل النمسا واسبانيا).
تنظيم معرض ع الرتبة م قبل مركز ال ،املعاحر والعامل العبيعي.

 ترويج جمموعات بسيعة وغري مفل،ة لتقييم حالة الرتبة ،سيستخدمها املزارعون يف أقاليم خمتل،ة.
 إنااء قاعدة بيانات كجزء م املوقن الانبفي للسننة الدولينة للرتبنة للمسناعدة يف إدارة ال،عالينات الن
ينظمها الاركاء.

اإلجراءات املتخذة على مستوى السياسات
 إقرار مؤمتر ال،او ،يف دورته التاسعة والثالثني ،للنسخة املنقحة للميثا العاملي للرتبنة ونانرها بعند ذلنك
على نعا واس .

العمل يف جمال االتصاالت






ختليص ح،حة على شبفة اإلنرتنت وشعار وضمان تواحل إعالمي واس النعا طوال السنة.
تنظيم السلعات الوطنية ملؤمترات حح،ية تتعلق بال،عاليات الرئيسية.
إعداد مواد اتلنال من تطنمينها أمثلنة حملينة وإقليمينة من الننهج الناجحنة (مثنل أشنرطة يوتينو ،
وكتيبات ،ومقاالت أو حن،حات إنرتننت خمللنة ،وأشنرطة تل،زيونينة /إذاعينة ،وغنري ذلنك) لنإلدارة
املستدامة للرتبة.
إعداد كتب تتعلق بالرتبة ل،ائدة األط،ال والابا  ،كمواد تستخدم يف املدار .

اختتام السنة الدولية للرتبة
يتوق تنظيم حدث الختتام السنة الدولية للرتبة بالتزام م اليوم العناملي للرتبنة يف  2ديسنمرب/كنانون األول  5102يف
املقر الرئيسي لل،او .وسيتزام ذلك م اإلحدار املقرر ألول تقرير ع "حالة موارد الرتبنة يف العنامل" ،النذي يُعندُ حتنت
رعاية وفريق اخلرباء ال،ين احلفومي الدولي املعين بالرتبة وباالستعانة بإسهامات م كبار علماء الرتبة.

ما بعد السنة الدولية للرتبة
حيدونا األمل يف أن تساهم السنة الدولية للرتبة بافل كبري يف ظهور حقبة جديدة م اإلدارة املستمرة واملسنتدامة ملنوارد
الرتبة احملدودة .وهلذه الغاية ،ينبغي أيطا للسنة الدولية تعزيز حافظة استثمارات ملموسة ومااري عاملينة ذات تنأثري
على املدى العويل .وهفذا ،فم شأن السنة الدولية أن تفون منربا مثاليا ملناقاة املوارد وحادها م أجل:

 برامج "أطباء الرتبة"،
 والربامج العاملية والوطنية الستلالح الرتبة،
 والربامج العاملية والوطنية إلدارة الرتبة وحونها.

اآلثار املالية وتعبئة املوارد
يف الوقت الذي ستبذل فيه املنظمة قلارى جهودها لتيسري السنة الدولية للرتبة ب،طل مواردها اخلاحة ،م الواضح أنه
سيتعني بذل جهود استباقية حلاد املوارد م خارج امليزانية (حسابات األمانة) لدعم عملية االحت،ال .وكمنا هنو مانار
إليه أعاله ،سيتم استفااف ال،ر املتاحة لتقديم املساهمات العينية ،داخل األقاليم ورمبنا عربهنا أيطنا ،مباشنرة من
فرادى شركاء الاراكة العاملية أو ع طريق الاراكات اإلقليمية اخلاحة بالرتبة .ونظرا إىل األهمية ال توليهنا اجلمعينة
العامة لألمم املتحدة إىل إطار الاراكة العاملية ،م املتوق أن يظل شنركاء الانراكة العاملينة ملتنزمني متامنا بنجناح هنذا
املنرب األساسي لبناء الوعي.
وكما هو ماار إليه حتت إطار البند  2م جدول األعمال ،فإن األداة الرئيسية لتعبئة املوارد ستتمثل يف املرفنق املسنمى:
"منهاج الرتبة السليمة متعدد اجلهات املاحنة" الذي أنائ مبوجب قواعد املنظمة ولوائحها.

