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من السادة  من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 .ooo.oaw.www اإلنرتنت على العنوان التالي: 

MK655/A 

A 

 اجلمعية العامة للشراكة العاملية

 من أجل الرتبة

 الدورة الثانية

 2102يوليو/متوز  22-22روما، 

 السنة الدولية للرتبة إحياء

 عرض خطة العمل وإقرارها

 
 موجز

  اقرتاحات منظمة األغذية والزراعة )الفاو( املتعلقة بإإعنن   3102أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب/ كانون األول

ديسإمرب/كانون األول(. ويإرد    2السنة الدولية للرتبة )وكذلك االحتفال بشكل مواز باليوم العاملي للرتبإة كإل يإوم     3102 سنة

 لغرض الرجوع إليه.   0قرار اجلمعية العامة ذي الصلة يف امللحق  نص

 من هذا القإرار  يتوقإع أن تإ دي املنظمإة دورا رئيسإيا يف  تيسإري تنفيإذ السإنة          4ميكن منحظته من منطوق الفقرة حسبما و

 أمانإة  ه يتوقإع أيضإا أن تنكإب   أنإ  وواقإع األمإر  . الشراكة العاملية من أجل الرتبة )الشإراكة العامليإة(  الدولية للرتبة  يف إطار 

يف ضإوء  و. الفاو املعنيإة وحدات غريها من   بالتعاون مع واليوم العاملي للرتبة السنة الدولية للرتبةإحياء الشراكة العاملية على 

والبلإدان.  مجيع األقإاليم   السنة الدولية للرتبة يفإحياء النجاح يف مبدئية تهدف إىل عمل ذلك  سعت األمانة إىل إعداد خطة 

 . 3خلطة يف امللحق هذه اترد و

  يف سياق تنفيذها وجمموعة األنشطة املتوقعها وداخلاملنظمة ارج املتخذة خالرتتيبات الداخلية باخلصوص اخلطة وتتناول هذه 

 إحيإاء يعتمإد  أن على ضرورة ينص قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة واألمانة أو الشركاء. من جانب إما  السنة الدولية للرتبة

  باجلمعيإة العامإة للشإراكة العامليإة     وانب مبارإرة اجلبعض وتتعلق على املساهمات من خارج امليزانية.  سنة الدولية للرتبةال

 .  أدناههو مشار إليه كما 

 جل الرتبةمن أ اجلمعية العامة للشراكة العامليةاإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب 
 

 مبا يف ذلك اجملإاالت الإي يتوقإع مشإاركتها     عليهاترغب اجلمعية العامة يف التعليق على خطة العمل املبدئية واملوافقة  قد  

 ؛فيها  أي لغرض املوافقة على اللجنة التوجيهية املقرتحة  ويف تعزيز مكانة السنة الدولية  مبا يف ذلك ترريح السفراء

  مإا يكفإي مإن    حلشد األمانة الي تبذهلا هود للج االستجابةإىل هات املاةحة اتحمتملة مجيع اجل ةدعووميكن للجمعية العامة

صإادر  املتإأمني التمويإل الكإايف مإن     علإى  تشإجيع البلإدان نفسإها    إضافة إىل   لسنة الدولية للرتبةاملوارد من خارج امليزانية ل

   .ليةاتحم
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 0امللحق 

  86/323من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  مقتطف

 (3102ديسمرب/كانون األول  31)املعتمد يف 

 

 اليوم العاملي للرتبة والسنة الدولية للرتبة

 

 

  إن اجلمعية العامة

 31املإ رخ   80/062و 0116كإانون األول/ ديسإمرب    02املإ رخ   22/011قراري اجلمعيإة العامإة    إذ تؤكد من جديد

 86/0161املتعلقني بإعنن السنوات الدوليإة  وقإرار اجمللإال االقتصإادي واالجتمإاعي       3118كانون األول/ديسمرب 

 01إىل  0املتعلق بالسنوات الدولية واحتفاالت الذكرى السنوية  وال سيما الفقإرات مإن    0161متوز/يوليه  32امل رخ 

  اللتإان تنصإان علإى أنإه     04 و 02من مرفقه املتعلق باملعايري املتفق عليها إلعنن السنوات الدولية  وكذلك الفقرتان 

 ويلها ينبغي أال تعلن سنة دولية قبل إجراء الرتتيبات األساسية لتنظيمها ومت

 

األساس الذي تقوم عليه التنمية الزراعية والوظائف األساسية للنظإام اإليكولإوجي واألمإن     يإىل أن الرتبة ه وإذ تشري

 الغذائي  ومن ثم فالرتبة عامل أساسي الستمرار احلياة على وجه األرض 

 

داد السإكان  وأن االعإرتاف   يف مواجهإة الضإغوا النامجإة عإن تزايإد أعإ       يبأن استدامة الرتبة عامل أساس وإذ تسلم

بأهمية اإلدارة املستدامة للرتبة والدعإإإوة إىل تعزيزها ودعمها  ميكن أن يسهم يف تهيئة تربإة حإحيحة   إا يسإهم     

 بالتالي يف إجياد عامل ينعم باألمن الغذائي ونظم إيكولوجية مستقرة ومستَغلَّة على ةحو مستدام 

 

30  وجدول أعمال القرن (1)والتنمية إىل إعنن ريو بشأن البيئة وإذ تشري
  وبرنامج مواحإلة تنفيإذ جإدول أعمإال     (2)

30القرن 
  وخطة تنفيذ نتائج م متر القمة العاملي للتنمية املسإتدامة  (4)  وإعنن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة(3)

                                        
  اجمللإد األول  القإرارات الإي ااإذها     0113حزيران/يونيإه   04-2جإانريو   م متر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميإة  ريإو دي   تقرير   (1)

   املرفق األول.0 والتصويب(  القرار A.12.I.6)منشورات األمم املتحدة  رقم املبيع  امل متر
 املرجع نفسه  املرفق الثاني.  (2)
   املرفق.01/3-القرار دإ  (3)
 3113أيلول/ سبتمرب  4 -آب/أغسطال  38تقرير م متإر القمة العاملي للتنميإإة املستدامإة  جوهانسربغ  جنإوب أفريقيإا    (4)

   املرفق.0والتصويإإإإإب(  الفصل األول  القرار  E.03.II.A.1)منشإإإإورات األمإإإإم املتحإإإإدة  رقإإإم املبيع 

http://undocs.org/ar/A/RES/53/199
http://undocs.org/ar/A/RES/61/185


3 GSPPA: II/2014/10 

 

ملإ متر األمإم املتحإدة للتنميإة املسإتدامة       )خطة جوهانسربغ للتنفيذ( وما ُقطع فيها من التزامات  والوثيقة اخلتامية 

  (5)“املستقبل الذي نصبو إليه”املعنونة 

 

واالجتماعيإة  وااحإة مإن     بأهمية اإلدارة السليمة لألراضي  مبا يف ذلك الرتبة  من الناحيتني االقتصإادية  وإذ تقر

من الغذائي والقضاء علإى الفقإر ومتكإني    حيث إسهامها يف النمو االقتصادي والتنوع البيولوجي والزراعة املستدامة واأل

املرأة والتصدي لتغري املناخ وحتسني توافر املياه  وت كد أن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف ظواهر تشكل حتإديات  

 ذات بعد عاملي وما زالت تعوق على ةحو خطري التنمية املستدامة جلميع البلدان  وال سيما البلدان النامية 

 

احلاجة املاسة إىل إذكاء الإوعي والتشإجيع علإى إدامإة املإوارد اتحمإدودة مإن الرتبإة  علإى مجيإع            وإذ تدرك أيضًا

 املستويات  باالستعانة بأفضل املعلومات العلمية املتاحة واالستناد إىل ركائز التنمية املستدامة مجيعها   

 

يسهما يف إذكاء الإوعي مبسإألة التصإحر وتإدهور     إىل أن اليوم العاملي للرتبة والسنة الدولية للرتبة ميكن أن  وإذ تشري

األراضي واجلفاف  مبا يتوافق مع هدف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلإدان الإي تعإاني مإن اجلفإاف      

 أفريقيا  الشديد و/أو من التصحر  وااحة يف

 

أنه  هلذه األسباب  جيوز استثناًء اإلعإنن يف وقإت واحإد عإن سإنة دوليإة ويإوم عإاملي بشإأن نفإال            وإذ تعرتف

 املوضوع املتعلق بالرتبة  دون أن يشكل ذلك سابقة 

 

مإ متر منظمإة األمإم املتحإدة      3102متوز/يوليإه   33اللذين ااإذهما يف   2/3102و  4/3102إىل القرارين  وإذ تشري

  (6)دورته الثامنة والثنثنيلألغذية والزراعة يف 

 

 سنة دولية للرتبة؛ 3102كانون األول/ديسمرب يومًا عامليًا للرتبة  وأن تعلن عام  2أن جتعل من يوم  تقرر - 0

مجيع الدول األعضاء وم سسات منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية  وكإذلك   تدعو - 3

اليوم العاملي للرتبة والسإنة الدوليإة للرتبإة    االحتفال باجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية واألفراد  إىل 

 مبا يليق باملناسبتني؛  

مية والدولية املعنية واملنظمات غإري احلكوميإة والقطإاع اخلإاص واجلهإات      احلكومات واملنظمات اإلقلي تدعو - 2

 املعنية األخرى إىل تقديم التربعات لنحتفال باليوم العاملي للرتبة والسنة الدولية للرتبة؛

                                        
   املرفق.88/366القرار   (5)
 33-02  الإدورة الثامنإة والثنثإون  رومإا      ألمم املتحدةل ألغذية والزراعةام متر منظمة    تقريرألمم املتحدةل ألغذية والزراعةاظر: منظمة ان  (6)

 (.C 3102/PER) 3102حزيران/يونيه 
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بإة   منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة إىل تيسإري تنفيإذ اليإوم العإاملي للرتبإة والسإنة الدوليإة للرت        تدعو - 4

بالتعاون مع احلكومات وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحإة التصإحر يف البلإدان الإي تعإاني مإن اجلفإاف        

الشديد و/أو من التصحر  وااحة يف أفريقيا  ومع املنظمات اإلقليمية والدوليإة املعنيإة األخإرى واجملتمإع     

مرفإق قإرار اجمللإال االقتصإادي واالجتمإاعي       املدني وعموم اجلمهور  آخذة يف اعتبارها األحكام الإواردة يف 

  ويف إطار الشراكة العاملية من أجل الرتبة  وتدعو أيضًا منظمة األمإم املتحإدة لألغذيإة والزراعإة     86/0161

إىل إطنع اجلمعية العامة على ما ُيحرز من تقدم يف تنفيذ هذا القرار  مبا يف ذلك تقييم اليإوم العإاملي والسإنة    

 الدولية؛

على ضرورة تغطية تكاليف مجيع األنشطة الي قد تنشأ عن تنفيذ هذا القرار من التربعات  رهنإًا مبإا    تشدد -2

 يتوافر وما ُيقدَّم من تربعات؛

إىل األمني العام أن ُيطلع مجيع الدول األعضاء على هذا القرار بهدف تشجيعها على القيإام باألنشإطة    تطلب -8

 ملي للرتبة والسنة الدولية للرتبة.النزمة لنحتفال باليوم العا
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 3امللحق 

 5102السنة الدولية للرتبة 

 "تربة سليمة حلياة مفعمة بالصحة"
 

 خطة العمل املبدئية
 

 أهداف السنة الدولية للرتبة -أواًل

 

سإنة  بعد قرابة ثنث سنوات مإن املشإاورات املكثفإة       أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها الثامنة والستني

(. وستكون السنة الدولية للرتبة منربا رئيسيا إلذكاء الوعي بأهمية الرتبإة  A/RES/68/232السنة الدولية للرتبة ) 3102

 .  ووظائف النظام اإليكولوجي األساسيةبالنسبة لألمن الغذائي 

 لرتبة على النحو التالي:وقد حددت األهداف الرئيسية للسنة الدولية ل
 

 حليإاة  بالنسإبة  لرتبإة  الإي تضإطلع بهإا ا   األدوار األساسية توعية كاملة بيع أححاب املصلحة توعية مج

 اإلنسان؛  

  مع آثار تغري املنإاخ  املساهمات البارزة للرتبة يف حتقيق األمن الغذائي والتكيف بالكامل التوحل إىل اإلقرار

حدة الفقر وحتقيإق التنميإة   من تخفيف المات النظم اإليكولوجية األساسية  و  وخدوطأتها والتخفيف من

 املستدامة؛ 

 ؛ بشكل مستدامومحايتها  فعالة إلدارة موارد الرتبةالجراءات اإلسياسات والنهوض بال 

 لضإمان تربإة   رتبإة دارة املسإتدامة لل اإليف أنشإطة   كإبري بشكل االستثمار ضرورة ب اتتوعية حانعي القرار  

 مستخدمي األراضي والفئات السكانية؛ ختلف ملسليمة 

  ؛ 3102عام وخطة التنمية ملا بعد التنمية املستدامة  بالتنسيق مع عملية أهدافحتفيز املبادرات 

  على مجيع املسإتويات  ورحدها الرتبة املتعلقة بنظم جلمع املعلومات التعزيز السريع للقدرات والالدعوة إىل

 لعاملية واإلقليمية والوطنية(.)ا

 

 أمانة السنة الدولية للرتبة والرتتيبات األخرى  -ثانيا

 

إىل  - يف إطار الشراكة العامليإة مإن أجإل الرتبإة     -كما هو حمدد يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  فإن الفاو مدعوة 

تيسري االحتفال باليوم العاملي للرتبية والسنة الدولية للرتبة. وواقإع األمإر أنإه ل الرتويإج لكإن احلإدثني حتإت مظلإة         

كذا  فإن الشراكة العاملية ستعمل  باالررتاك مع مكتب الشإراكات والإدعوة وتنميإة    الشراكة العاملية من أجل الرتبة. وه

 القدرات  كأمانإة للسإنة الدوليإة للرتبإة  مإع السإعي إىل ضإمان مسإاعدة الوحإدات األخإرى يف الفإاو )انظإر أدنإاه(.             
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قائمإة  والخباريإة   اإلنشرات ال)موقع خمصص  ولنشر الشراكة العاملية الرئيسية أن األدوات وستعمل األمانة على ضمان 

 السنة الدولية.  نشط أهدافشكل عنمية( ستدعم باإلواد املو  كتيباتالالربيدية  و

 

 عملية املشاركة الشاملة على مجيع املستويات -ألف

 

بإة( علمإا   ستحاا أجهزة احلوكمة يف الشراكة العاملية )اجلمعية العامة وفريق اخلرباء الفين احلكومي الدولي املعين بالرت

إسإداء املشإورة  عنإد االقتضإاء. وإن رإبكة الشإراكات       علإى  بالتطورات املتصلة بالسنة الدولية للرتبة  وسإتكون قإادرة   

لتبإادل األفكإار واخلإربات      ملموسإة قنإوات  سإتتيح    الشإراكة العامليإة  يف إطإار  إقامتهإا  الي جيري   لرتبةلاإلقليمية 

 اإلقليمي.على املستوى ية االحتفال لعمومناقشة 

 

وينبغي للشراكات اإلقليمية للرتبة  على وجإه اخلصإوص  أن تضإطلع بإدور مهإم يف مناقشإة الفإرص املتاحإة لتنظإيم          

تقإدميها  لبلدان األكثإر تقإدما   ي ميكن لأثر أكرب( وحتديد املساهمات العينية الحتقيق األنشطة بشكل مشرتك )من أجل 

 ي تواجه قيودا مالية كبرية.إىل البلدان املوجودة يف نفال اإلقليم وال

  

تنفيإذ أنشإطة    إىلالسإنة الدوليإة   من اختيار رإعار  انطنقا كامل  بشكلمل سسات الوطنية بطبيعة احلال إرراك اوينبغي 

يف خمتلإف  ذات الصلة بالشإراكة العامليإة اجلاريإة    من العمليات ستفاد يف هذا الصدد  سيوحمددة على الصعيد الوطين. 

 ملموسة.  السنة الدولية بإسهامات  ملساهمة يفا فعنوالي عرضت مبوجبها البلدان   قاليماأل

 

نشإاء جلإان وطنيإة    الرتويإج إل  اثلإة  ستسإعى األمانإة إىل    هي املمارسة املتبعإة بالنسإبة لفعاليإات    كما وبشكل أعم  و

اجملتمع املإدني  أيضإا بإ  واالتصإال   الشإراكة العامليإة  مسإاعدة رإركاء   التمإاس  )االحتفإال بالسإنة الدوليإة    وإقليمية قبل 

مإع   فتكّيإ توتنفيإذ بإرامج   إعإداد  اإلرإراف علإى   مإن أجإل   الرتبإة(  جمال مع مصلحة مباررة يف الي هلا وامل سسات 

 .ةلياتحم الظروف

 

 اللجنة التوجيهية -باء

 

  إنشاء جلنإة توجيهيإة تتإألف مإن جمموعإة      3104رهنا مبوافقة اجلمعية العامة للشراكة العاملية يف يوليو/متوز سيتم  

متنوعة من رركاء الشراكة العاملية وغريها من الكيانات امل يدة  وذلك من أجل اإلرراف علإى تنفيإذ األنشإطة يف سإياق     

 السنة الدولية.  

 ويقرتح أن تشمل هذه اللجنة ما يلي: 

 الذي ت ديه هذه البند مإن أجإل إضإفاء الطإابع      املمثلية الدائمة لتايلند لدى الفاو )بالنظر إىل الدور الرائد

 امل سسي على السنة الدولية للرتبة واليوم العاملي للرتبة(؛
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            رؤساء اجملموعات اإلقليمية يف الفإاو )أفريقيإا  وآسإيا  وأوروبإا  وأمريكإا النتينيإة والبحإر الكإاري

 والشرق األدنى  وأمريكا الشمالية  وجنوب غرب اتحميط اهلادئ( 

  املفوضية األوروبية 

  االحتاد الدولي لعلوم الرتبة 

  مجعية علوم الرتبة األمريكية 

 املنتدى الريفي العاملي 

 ( احلركة الدولية للمزارعني الريفينيVIA CAMPESINA) 

 عنيرااملنظمة العاملية للمز 

  الرابطة الدولية لصناعات األمسدة 

  ملكافحة التصحراتفاقية األمم املتحدة أمانة 

 السنة الدولية للرتبة أمانة. 

 

 فريق املهام الداخلي التابع للشراكة العاملية من أجل الرتبة -جيم

 

فريق املهام التابع للشراكة العاملية الذي أنشئ م خرا والذي يشمل  ثلني من معظم وحدات الفإاو املعنيإة إىل   ب سيستعان

مكتب املدير جانب رعبة األراضي واملياه  مثل: رعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات  ورعبة املناخ والطاقة واحليازة  

رد الطبيعية والبيئة  ورعبة تقييم الغابات وإدارتها وحونها  ورعبة اقتصإاديات  إلدارة املعنية بإدارة املوالالعام املساعد 

التنمية الزراعية  والفريق املعين باالتصال باجلهات املاةحة وحشد املإوارد  ومكتإب االتصإاالت والشإراكات والإدعوة       

 داخل املنظمة.ات من أجل حشد اإلسهام وذلك منومكتب االتصاالت  ومكتب الش ون القانونية واألخنقية  

 

 األنشطة املتوخاة للسنة الدولية للرتبة  -ثالثا

 ترشيح سفراء السنة الدولية للرتبة -ألف

 

صب يف مصلحة السنة الدوليإة  يأيضا أن لذلك يعترب ترريح  السفراء   ارسة رائعة بالنسبة للسنوات الدولية  وينبغي 

كون هناك سفراء ميثلون مجيع أقاليم العامل  فإنإه ميكإن النظإر يف تررإيح     للرتبة. ولبلوغ هذه الغاية  وبينما يقرتح أن ي

 الشخصيات التالية:  

   آسيا:  ثل عن العائلة امللكية التايلندية؛ 

  أمريكا الشمالية: السيدHoward W. Buffett  م سسة(ttoofBB ) 

  أفريقيا: سعادةAkinwunni Ayo Adesina  )وزير زراعة نيجرييا( 

  :سعادة جنوب غرب اتحميط اهلادئMichael Jeffery . 
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 إطالق السنة الدولية للرتبة -باء

 

 2سينظم حدث رمسي إلطنق السنة الدولية خنل الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة )نيويورك( يوم 

تنظم فعاليات متزامنة يف املقر الرئيسإي للفإاو يف   ليتزامن مع أول يوم عاملي رمسي للرتبة. وس 3104ديسمرب/كانون األول 

 روما ويف بانكوك. 
 

 إنشاء جائزة الرتبة العاملية -جيم

 

هدف تقدير ومكافأة العمل اجليد الي يضإطلع بإه األفإراد يف    بينبغي أن يكون جلائزة الرتبة العاملية أهمية رمزية عالية 

الطإابع امل سسإي علإى هإذه اجلإائزة مإن خإنل اجلمعيإة العامإة          ى ضفحون موارد الرتبة وإدارتها السليمة. وسيجمال 

 ندية.ت رعاية العائلة امللكية التايلحت هاللشراكة العاملية ويقرتح وضع
 

 جمموعة األنشطة األخرى اليت ستنظمها و/أو تدعمها -دال

 أمانة السنة الدولية للرتبة

 

   3104يونيإإو/حزيران  02-6ة العإاملي:  حإإدث حتضإريي خإإنل الإدورة العشإإرين ملإ متر الرتبإإ   تنظإيم  

  ؛جيجو  كوريا

        إطنق السنة الدولية للرتبة يف أمريكا النتينية والبحر الكإاري   خإنل مإ متر الرتبإة النتينيإة والبحإر

    كوزكو  بريو؛3104 /تشرين الثانينوفمرب 02-1الكاري : 

    معإإرض خمتلفإإة يف فعاليإإات لتوعيإإة وتنظإإيم  لاملشإإاركة مإإن خإإنل أنشإإطةExpoMilano 2015. 

  رعار عمل م قت(؛)  مل متر  الرتبة واألمن الغذائي: حتالف رئيسيتنظيم او

  3102 /حزيرانيونيإإو 21يف الفإإاو ملإإ متر الإإدورة التاسإإعة والإإثنثني   حإإدث جإإان  خإإنل   تنظإإيم 

 التقرير العاملي ملوارد الرتبة(؛حدار )مبا يف ذلك إ

  (؛على سبيل املثال يوم األغذية العامليك) فعالياتة يف خمتلف القضايا الرتبإدراج  

  م متر حول اإلدارة املستدامة للرتبةتنظيم “Congreso Suelos 2015 Por el Manejo Sostenible del 

Suelo”    هافانا  كوبا؛3102 /حزيرانيونيو 2-3خنل الفرتة سيعقد    

  تتعلق بالرتبة؛جوانب خمتلفة وحمددة إقليميا عاجلة مل ية/ الصيفالشتويةاملدارس تنظيم  

 املصإاطب  ومراقبإة   صون الرتبة املناسبة لمارسات بشأن امل ةإقليمي تنظيم عروض إيضاحية /حلقات عمل(

 لرتبإة )إرإراك امل سسإات الوطنيإة    تعاني من تإدهور رإديد يف ا  يف مناطق جتريبية وغري ذلك(   األخاديد

  جلامعات(؛وا املعنية بالرتبة

 نيوالإوطني  نيالرتبة املتدهورة )إرراك أححاب املصلحة الإدولي صنح الست ةإقليميجتريبية  تنظيم عمليات 

 رراد؛اإلخدمات تقديم ل إىل مدارس مفتوحة لتدريب املزارعني وحّوت( لتنيواتحملي
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  مثإل املإدارس لتبيإان أهميإة املإادة العضإوية للرتبإة          تجريب السإماد يف األمإاكن العامإة   لتنظيم عمليات

ذلإك   اقإرتان واستخدام املخلفات جنبا إىل جنب مع أثرها على الرتبة إلنتاج األغذيإة أو األليإاف )ميكإن    

  كتيبات للسماد على مستوى األسرة(؛إعداد ونشر ب

  لرتبة؛مدارس املزارعني بشأن إدارة سنمة اتنظيم  

  ية عن الوظائف احلرجة للرتبإة مإن خإنل تنظإيم محإنت مفتوحإة يف احلإدائق أو        عروض إيضاحتقديم

  ق التعليمية )املدارس واجلامعات(؛الساحات  بالتعاون مع السلطات الوطنية املعنية بالرتبة واملراف

 ل محنت وطنية وإقليمية مستهدفة؛نشر احلقائق العلمية من خن   

  اجليدة والسيئة املتعلقة بإدارة الرتبة )الزراعة واحلراجة واملراعي(.إنتاج فيلم عن كل من املمارسات 
 

 األنشطة اليت سينظمها خمتلف الشركاء )أمثلة( -هاء
 

  .أسبوع الرتبة العاملي الثالث  برلني  أملانيا 

    فاغينينغني  هولندا. 3102أغسطال/آب  36-32م متر عن  علوم الرتبة يف عامل متغري   

   غوتنغن  أملانيا. 3102سبتمرب/أيلول  34-31الندوة الدولية اخلامسة بشأن املادة العضوية للرتبة   

  .)إحدار طوابع بريدية يف بلدان خمتلفة )مثل النمسا واسبانيا 

  .تنظيم معرض عن الرتبة من قبل مركز الفن املعاحر والعامل الطبيعي 

 سيستخدمها املزارعون يف أقاليم خمتلفة.   جمموعات بسيطة وغري مكلفة لتقييم حالة الرتبة ترويج 

          إنشاء قاعدة بيانات كجزء من املوقإع الشإبكي للسإنة الدوليإة للرتبإة للمسإاعدة يف إدارة الفعاليإات الإي

 ينظمها الشركاء.
 

 اإلجراءات املتخذة على مستوى السياسات -واو
 

  للنسخة املنقحة للميثاق العاملي للرتبإة ونشإرها بعإد ذلإك       التاسعة والثنثني هيف دورت  الفاوإقرار م متر

 على نطاق واسع. 
 

 العمل يف جمال االتصاالت -زاي
 

 تواحل إعنمي واسع النطاق طوال السنة. ضمان اصيص حفحة على ربكة اإلنرتنت ورعار و 

  تعلق بالفعاليات الرئيسية. تتنظيم السلطات الوطنية مل مترات ححفية 

            يوتيإوب    أرإرطة إعداد مواد اتصإال مإع تضإمينها أمثلإة حمليإة وإقليميإة مإن الإنهج الناجحإة )مثإل

( لإإلدارة  وغإري ذلإك  تلفزيونيإة/ إذاعيإة    وأرإرطة  خمصصإة   إنرتنإت  وكتيبات  ومقاالت أو حإفحات  

 املستدامة للرتبة. 

  ستخدم يف املدارس.تمواد كل والشباب  ألطفافائدة االرتبة لبتعلق تكتب إعداد 
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 اختتام السنة الدولية للرتبة -حاء

 

يف  3102 /كانون األولديسإمرب  2يف مع اليإوم العإاملي للرتبإة    حدث الختتام السنة الدولية للرتبة بالتزامن م يتوقع تنظي

حتإت   عإدُ ُي   الإذي  يف العإامل الرتبإة  موارد  حالة حدار املقرر ألول تقرير عن اإلمع ذلك . وسيتزامن الرئيسي للفاوقر امل

 من كبار علماء الرتبة.وباالستعانة بإسهامات وفريق اخلرباء الفين احلكومي الدولي املعين بالرتبة رعاية 

 

 ما بعد السنة الدولية للرتبة -طاء

 

املسإتدامة ملإوارد   املستمرة وحقبة جديدة من اإلدارة ظهور يف السنة الدولية للرتبة بشكل كبري  ساهمت أنحيدونا األمل يف 

تإأثري  ذات ملموسة ومشاريع عامليإة   اتاستثمارة حافظتعزيز للسنة الدولية هلذه الغاية  ينبغي أيضا ودودة. اتحمالرتبة 

 : من أجلوحشدها ملناقشة املوارد  اثاليربا مكون منأن ت من رأن السنة الدوليةفهكذا  طويل. وعلى املدى ال

  رتبةأطباء ال برامج    

 الرتبةصنح ستالعاملية والوطنية الربامج وال   

 حونهادارة الرتبة ووالربامج العاملية والوطنية إل. 

 

 اآلثار املالية وتعبئة املوارد  -رابعًا

 

اخلاحة  من الواضح أنه  هااملنظمة قصارى جهودها لتيسري السنة الدولية للرتبة بفضل مواردفيه ستبذل  يف الوقت الذي

هإو مشإار   كمإا  و. عملية االحتفالسيتعني بذل جهود استباقية حلشد املوارد من خارج امليزانية )حسابات األمانة( لدعم 

بارإرة مإع   م  هإا أيضإا  عربرمبإا  واألقاليم املساهمات العينية  داخل املتاحة لتقديم فرص سيتم استكشاف ال  إليه أعنه

الي توليهإا اجلمعيإة   همية إىل األنظرا ولرتبة. اخلاحة باطريق الشراكات اإلقليمية ن عأو العاملية  الشراكةرركاء فرادى 

ا ذنجإاح هإ  متامإا ب ملتإزمني  الشإراكة العامليإة   رإركاء  أن يظل   من املتوقع الشراكة العامليةطار العامة لألمم املتحدة إىل إ

 األساسي لبناء الوعي. رب املن

 

: تتمثل يف املرفإق املسإمى  رئيسية لتعبئة املوارد سفإن األداة المن جدول األعمال   6إطار البند ت هو مشار إليه حتكما و

  .ولوائحها املنظمة قواعدمبوجب أنشئ ي ذ  الةاملاةحاجلهات متعدد منهاج الرتبة السليمة  

 

 

 


