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 املؤمتر
 والثالثون التاسعة الدورة

 2015 يونيو/حزيران 13 - 6 روما،

 امليثاق العاملي للرتبة –الشراكة العاملية من أجل الرتبة 

 

 موجــز

امليثاق العاملي للرتبة( يف دورته احلادية والعشرين اليت ُعقدت يف شهر )اعتمد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 

. وتناول هذا الصك الذي مّتت املصادقة عليه دوليًا بشكل حمدد موردًا طبيعيًا أساسيًا وسّلط الضوء 1981نوفمرب/تشرين الثاني 

لحة ملواجهة تدهور الرتبة وخدمًة لصون على مبادئ رئيسية وخطوط توجيهية للعمل من قبل جمموعة واسعة من أصحاب املص

الرتبة. وُبذلت اجلهود على مّر السنني للرتويج للدفع األساسي للميثاق على املستويات كافة. فغداة إنشاء الشراكة العاملية من 

اعُترب أنه من ، 2012، وبعد تكريسها رمسيًا من قبل جملس الفاو يف شهر ديسمرب/كانون األول 2012أجل الرتبة يف نهاية سنة 

األنسب تقييم ما إذا كان امليثاق، بصيغته األصلية، ال يزال يواكب عصره من حيث تعاطيه مع قضايا الرتبة وسياقاتها نظرًا إىل 

مرور الوقت منذ نشأته. ويف الواقع، فإّن اجلهاز االستشاري الرئيسي للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة، أي 

)جمموعة اخلرباء(، أقّر بأّن نص امليثاق حباجة إىل حتديث. فجرت  رباء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبةجمموعة اخل

مشاورات موّسعة مع اجملتمع الدولي املعين بالرتبة للمساعدة يف هذه العملية ومتّكنت جمموعة اخلرباء من عرض نص معّدل 

. ويف ضوء التغيريات اإلضافية 2014أجل الرتبة يف اجتماعها الثاني يف شهر يوليو/متوز على اجلمعية العامة للشراكة العاملية من 

والدورة اخلمسني بعد  1اليت أجرتها اجلمعية العامة، ُأقّر امليثاق العاملي للرتبة من قبل الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة

 (.2014املائة للمجلس )ديسمرب/كانون األول 

 املؤمترتخذه يذي ُيقرتح أن اإلجراء ال

 إّن املؤمتر مدعّو إىل اعتماد مشروع القرار املرفق طيه للمصادقة على النسخة املراجعة من امليثاق العاملي للرتبة.

 توجيه أّي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: ميكن

 السيد جماهد عاشوري

 مدير شعبة األراضي واملياه

 53843 06570 39+اهلاتف: 
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 العملية -أواًل

 

 مباشرة عن تفكريها بإجياز مستخدمة لغة جمموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبةتعّبر  -1

 ومعّبرة: 

سنة من اآلن البلدان األعضاء يف  30"هناك حاجة ملحة إىل حتديث الرؤية واملبادئ التوجيهية كما عّبرت عنها قبل 

الواردة يف امليثاق صاحلة وإن كانت حباجة  الثالث عشرة(. وال تزال املبادئ 1981الفاو يف امليثاق العاملي للرتبة )الفاو، 

ديدة إىل حتديث وتنقيح يف ضوء املعارف العملية اجلديدة املكتسبة على مّر ثالثني عامًا، خاصة يف ما يتعلق بالقضايا اجل

فاقمت خالل العقود املاضية، ومنها مثاًل تلوث الرتبة وتداعياته على البيئة والتكيف مع تغري املناخ تاملستجدة أو اليت 

وال بد من وضع أولويات جديدة للعمل والتخفيف من تأثرياته وتأثريات الزحف احلضري على توافر الرتبة ووظائفها. 

جتارب املاضي واستخالص العرب من مواطن الفشل واألخطاء اليت ساهمت يف اإلبقاء وأنشطة متابعة أيضًا باالستفادة من 

 من الرتبة على حنو غري مستدام." على مشكلة عاملية تتمثل يف تدهور الرتبة واستخدام املوارد املتاحة

 

 اجلديد ويف ضوء ما تقّدم، تناولت جمموعة اخلرباء بصورة ملموسة أكثر ما ينبغي أن يتضّمنه النص  -2

ومت إنشاء جمموعة فرعية لإلشراف على عملية للميثاق ورّكزت على اجلوانب احملددة اليت ينبغي صياغتها من جديد. 

 الصياغة هذه. 

 

وباختصار، جرى تصويب الرتكيز الكبري يف املراحل األوىل على التخطيط الستخدام األراضي وتقييم األراضي؛  -3

 ومت تسليط الضوء على مراجع ومفاهيم رئيسية حديثة أكثر مثل إطار خدمات النظم اإليكولوجية بعد اكتساب فهم 

نتائج مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية وإبرم جمموعة  أوسع له؛ وُسّجلت تطورات كربى يف الفرتة الفاصلة منها مثاًل

واسعة من االتفاقات اجلديدة وعمل جلنة األمن الغذائي العاملي؛ وإعادة تنظيم اخلطوط التوجيهية للعمل وتوسيع 

 نطاقها لكي تراعى فيها جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة.

 

 آفاق املستقبل -ثانيًا

 

ُيعرض امليثاق العاملي للرتبة بعد إعادة صياغته على مؤمتر املنظمة إلقراره بصورته النهائية. وكما يف سنة  -4

، ونظرًا إىل رمزيته الواسعة ومغزاه من الناحية السياسية، ُأعّد مشروع قرار هو معروض اآلن على املؤمتر للموافقة 1981

 . 2015امن مع االحتفال بالسنة الدولية للرتبة عليه. وجتدر اإلشارة إىل أّن هذا التوقيت يتز

 

وبانتظار صدور نتائج املناقشات يف املؤمتر، سوف تسعى األمانة إىل ضمان أكرب وقع وتنفيذ ممكنني للميثاق  -5

املراجع على املستويات كافة، انطالقًا من صانعي السياسات وصواًل إىل القيمني على تطبيق السياسات اخلاصة بالرتبة 

تصال مع األطراف الفاعلة الرئيسية املمكنة اليت تتيحها الشراكة يف البلدان واألقاليم، مبا يف ذلك من خالل قنوات اال

 العاملية من أجل الرتبة، وذلك يف سياق السنة الدولية للرتبة واليوم العاملي للرتبة. 



3 C 2015/31  

 

 

 2015القرار رقم .../

 امليثاق العاملي للرتبة املراجع 
 

 إّن املؤمتر،
 

( الذي اعُتمدت مبوجبه النسخة 1981عشرون، نوفمرب/تشرين الثاني )الدورة احلادية وال 8/81قراره رقم  إذ يستذكر

 األوىل من امليثاق العاملي للرتبة؛
 

بارتياح إىل املبادرة احلسنة التوقيت لألجهزة التابعة للشراكة العاملية من أجل الرتبة املنشأة حديثًا، أال وهي  إذ يشري

، لتقييم صالحية امليثاق املستمرة ولوضع نص الدولية املعنية بالرتبة جمموعة اخلرباء الفنية احلكوميةاجلمعية العامة و

 مراجع يعكس بشكل أفضل الواقع ويتصدى للقضايا والسياقات املتصلة بالرتبة؛
 

باالجتاهات الراهنة للموارد القّيمة من الرتبة يف مجيع األقاليم واليت من شأنها أن تقّوض بشكل خطري حتقيق  إذ يقّر

الغايات املتفق عليها بالنسبة إىل استئصال اجلوع والتنمية املستدامة والتشديد بالتالي على احلاجة امللحة األهداف و

 لعكس االجتاهات املقلقة؛ 
 

إعطاء مزيد من الدفع للتوصل بشكل ملموس أكثر إىل مزيد من التعاون واألنشطة وتعبئة املوارد على املستوى أّن  إذ يعي

، كما هو مكّرس يف الشراكة العاملية من أجل الرتبة ويف ةالرتبة ودعم التدابري الفعالة لصون الرتبالدولي لتعكس تدهور 

مبادرات أخرى، سوف يستفيد جدًا من وجود ميثاق حمّدث للمساعدة على نشر املبادئ واخلطوط التوجيهية اخلاصة 

 بالرتبة على نطاق واسع لكي يبادر أصحاب املصلحة كافة إىل العمل؛ 
 

مع احلاجة إىل ميثاق حمّدث يعكس أيضًا املستجدات الرئيسية على مستوى السياسات والتطورات املفاهيمية  إذ يتفق

 املتعلقة بالرتبة، كما حصل يف الفرتة الفاصلة منذ اعتماد النسخة األوىل؛
 

عوة إىل إدارة املوارد العاملية من اليت تتيحها السنة الدولية للرتبة "تربة سليمة حلياة صحية" للد إذ يستفيد من الفرصة

 الرتبة على حنو مستدام؛
 

أكتوبر/تشرين األول  3 –سبتمرب/أيلول  29مشورة جلنة الزراعة يف دورتها الرابعة والعشرين ) إذ يأخذ بعني االعتبار

 (؛2014ديسمرب/كانون األول  5-1( وجملس الفاو يف دورته اخلمسني بعد املائة )2014
 

 مبوجب هذا القرار النسخة املراجعة من امليثاق العاملي للرتبة؛ يعتمد -1
 

منظومة األمم املتحدة ومجيع املنظمات الدولية املعنية بالعمل بشكل حثيث على الرتويج للمبادئ  يوصي -2

واخلطوط التوجيهية املنصوص عليها يف امليثاق وبدعم ترمجتها على شكل سياسات سليمة وأنشطة ملموسة على 

 ملستويات كافة: الوطين واإلقليمي والدولي منها. ا
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 امليثاق العاملي للرتبة
 

 الديباجة -أواًل

 

الرتبة عنصر أساسي للحياة على األرض، لكن الضغوط البشرية على موارد الرتبة أخذت تصل حدودًا  -1

كما أنها توفر دعامة قّيمة حرجة. فاإلدارة احلريصة للرتبة هي أحد العناصر الضرورية لضمان زراعة مستدامة، 

 لضبط املناخ وسبياًل إىل محاية خدمات النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي.

 

تقّر الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة الذي عقد يف ريو دي جانريو  -2

األهمية االقتصادية واالجتماعية لإلدارة اجليدة ، "املستقبل الذي نتوخاه"، ب2012)الربازيل( يف يونيو/حزيران 

لألراضي، مبا يف ذلك الرتبة، وخصوصًا مساهمتها يف النمو االقتصادي والتنوع البيولوجي والزراعة املستدامة 

 واألمن والغذائي والقضاء على الفقر ومتكني املرأة والتصدي لتغري املناخ وحتسني توفر املياه.

 

 املبادئ -ثانيًا

 

األتربة مورد متكني رئيسي حيتل موقعًا مركزيًا يف خلق جمموعة من السلع واخلدمات اليت تشكل جزءًا  -3

ال يتجزأ من النظم اإليكولوجية ورفاهية اإلنسان. وللحفاظ على موارد الرتبة العاملية أو تعزيزها أهمية جوهرية 

أمن الطاقة أن تلبى وفقًا للحقوق السيادية لكل دولة إذا كان لالحتياجات اإلنسانية الشاملة من األغذية واملياه و

وملواردها الطبيعية. ويالحظ بشكل خاص أّن الزيادات املتوقعة يف إنتاج األغذية واأللياف والوقود الضرورية 

 لتحقيق األمن الغذائي وأمن الطاقة ستؤدي إىل ضغط متزايد على الرتبة.

 

ني عمليات عدة يف الزمان واملكان، ولذا فإنها بدورها متنوعة يف األتربة نتاج أفعال وتفاعالت معقدة ب -4

الشكل واخلصائص ويف مستوى خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها. وتتطّلب اإلدارة اجليدة للرتبة فهم هذه 

لى القدرات املختلفة للرتبة وتشجيع استخدام األراضي استخدامًا حيرتم جمموعة القدرات هذه بغية القضاء ع

 الفقر وحتقيق األمن الغذائي.

 

تكون إدارة الرتبة مستدامة يف حال احملافظة على خدمات الدعم واإلمداد والتنظيم واخلدمات الثقافية  -5

اليت توفرها الرتبة أو تعزيزها دون املساس بصورة ملحوظة إما بوظائف الرتبة اليت متّكن هذه اخلدمات أو التنوع 

للقلق خباصة التوازن بني خدمات الدعم واإلمداد لإلنتاج النباتي وبني خدمات التنظيم البيولوجي. ومن املثري 

 اليت توفرها الرتبة لضمان جودة املياه ومدى توافرها وللرتكيبة اجلوية لغازات الدفيئة.
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نوعة عادة، جيري تنفيذ القرارات املتعلقة بإدارة الرتبة حمليًا يف ظّل ظروف اجتماعية واقتصادية مت -6

تنوعًا كبريا. ويتطلب وضع تدابري حمددة مناسبة ليتبناها صانعو القرارات احملليني مبادرات مشرتكة بني 

االختصاصات وعلى مستويات متعددة يقوم بها العديد من أصحاب املصلحة. ومن هنا فإن التزامًا قويًا بتضمني 

 املعرفة احمللية األصلية أمر حاسم األهمية. 

 

إىل حد كبري جمموعة اخلصائص الكيمائية والبيولوجية واملادية املوجودة يف الرتبة املعنية يف تتحكم  -7

الوظائف احملددة لتلك الرتبة. ومن الضروري لتحقيق االستدامة معرفة احلالة الفعلية لتلك اخلصائص ودورها 

 صنع اإلنسان. سواء كان التغيري طبيعيًا أم من –يف وظائف الرتبة وتأثري التغيري عليها 

 

األتربة خمزن أساسي للتنوع البيولوجي العاملي الذي ميتد من الكائنات احلية الدقيقة إىل احليوان  -8

والنبات. ويؤدي هذا التنوع البيولوجي دورًا أساسيًا يف دعم وظائف الرتبة وبالتالي دعم السلع واخلدمات املتصلة 

ذا، من الضروري حلماية هذه الوظائف احلفاظ على التنوع البيولوجي بالرتبة اليت يوفرها النظام اإليكولوجي. ل

 للرتبة. 

 

خدمات نظام إيكولوجي ذات صلة  –سواء كانت تدار إدارة نشطة أم ال  –تقدم األتربة على أنواعها  -9

خيفض بضبط املناخ العاملي وبتنظيم املياه على نطاقات متعددة. ومن شأن حتويل وجهة استخدام األراضي أن 

خدمات السلع العامة العاملية اليت توفرها الرتبة. وليس باإلمكان تقييم تأثري عمليات التحويل احمللية واإلقليمية 

يف وجهة استخدام األراضي بشكل موثوق إال يف سياق تقييمات شاملة ملساهمة األتربة يف خدمات النظام 

 اإليكولوجي اجلوهرية. 

 

ذاته إىل إنقاص وظائف الرتبة وقدرتها على دعم خدمات النظام اإليكولوجي  يؤدي تدهور الرتبة يف حد -10

اهلامة أهمية جوهرية لرفاهية اإلنسان أو إىل القضاء على هذه الوظائف والقدرات. وإّن احلد قدر املستطاع من 

بة على أنواعها التدهور الكبري يف الرتبة أو القضاء عليه عنصر أساسي للحفاظ على اخلدمات اليت تقدمها الرت

 وهي أكثر جدوى من حيث الكلفة مقارنة بإعادة تأهيل الرتبة بعد تدهورها.

 

ميكن، يف بعض احلاالت للرتبة اليت شهدت تدهورا يف وظائفها األساسية ومساهمتها يف خدمات النظام  -11

أن يزيد املساحة املتاحة االيكولوجي أن تسرتجعها من خالل تطبيق تقنيات إعادة تأهيل مناسبة. ومن شأن هذا 

 لتقديم اخلدمات دون أن يستدعي حتويل وجهة استخدام األراضي.
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 خطوط توجيهية للعمل -ثالثًا

 

يتمثل اهلدف الشامل بالنسبة إىل األطراف كافة ضمان اإلدارة املستدامة لألتربة وإعادة تأهيل األتربة  -12

 املتدهورة أو إعادتها إىل ما كانت عليه قباًل. 

 

من الدول وكذلك،  –تتطّلب اإلدارة احلسنة للرتبة االستناد يف اإلجراءات املتخذة على املستويات كافة  -13

إىل فهم  –من اهليئات العامة واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واجملموعات والشركات حسب قدراتها، 

مبادئ اإلدارة املستدامة للرتبة واملساهمة يف حتقيق عامل حمايد بالعالقة مع تدهور األراضي يف سياق التنمية 

 املستدامة.

 

جمموعات أصحاب املصلحة التالية،  األطراف الفاعلة مجيعًا، وعلى وجه التحديد كل جمموعة من -14

 مدعوة إىل النظر يف اإلجراءات التالية:

 

 اإلجراءات من قبل األفراد والقطاع اخلاص -ألف

 

يتعني على األفراد كافة الذين يستخدمون الرتبة أو يديرونها العمل كقّيمني على الرتبة لضمان أن تكون  –أواًل 

 احليوية إدارة مستدامة للحفاظ عليه لألجيال املقبلة.إدارة هذا املورد الطبيعي ذي األهمية 

 

 القيام بإدارة الرتبة إدارة مستدامة يف إنتاج السلع واخلدمات.  –ثانيًا 

 

 اإلجراءات من قبل اجملموعات والوسط العلمي -باء

 

 نشر املعلومات واملعارف املتعلقة بالرتبة.  -أواًل

 

 املستدامة للرتبة لتجنب إحلاق ضرر بالوظائف الرئيسية للرتبة.التأكيد على أهمية اإلدارة  -ثانيا

 

 اإلجراءات من قبل احلكومات -جيم

 

 تشجيع اإلدارة املستدامة للرتبة إلدارة مناسبة لكافة أنواع الرتبة املوجودة والحتياجات البلد املعين. –أواًل 
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سسية املشّجعة لإلدارة املستدامة للرتبة من خالل االقتصادية واملؤ-السعي إىل خلق الظروف االجتماعية -ثانيًا 

تذليل العقبات. وينبغي السعي إىل إجياد سبل ووسائل متّكن من ختطي العقبات اليت حتول دون اعتماد اإلدارة 

املستدامة للرتبة واملتعلقة حبيازة األراضي وحقوق املستخدمني وبإمكان احلصول على اخلدمات املالية والربامج 

فية. ويشار يف هذا الصدد إىل "اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي التثقي

والغابات ومصايد األمساك يف سياق األمن الغذائي الوطين" اليت اعتمدتها جلنة األمن الغذائي العاملي يف مايو/أيار 

2012. 

 

املشاركة يف إعداد مبادرات تثقيفية وبناء قدرات مشرتكة بني االختصاصات وعلى مستويات عّدة  -ثالثًا 

 لتشجيع مستخدمي األراضي على اعتماد اإلدارة املستدامة للرتبة.

 

دعم برامج البحوث اليت توفر أساسًا علميًا سليمًا لتطوير اإلدارة املستدامة للرتبة وتطبيقها من قبل  -رابعًا 

 ستخدمني النهائيني. امل

 

إدراج مبادئ وممارسات اإلدارة املستدامة للرتبة يف توجيهات السياسة العامة ويف التشريعات على  -خامسًا 

 شتى املستويات احلكومية، مما يؤدي يف احلالة املثلى إىل وضع سياسة وطنية خاصة بالرتبة. 

 

 التخطيط للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من تأثرياته النظر صراحة يف دور ممارسات إدارة الرتبة يف -سادسًا 

 واحلفاظ على التنوع البيولوجي. 

 

وضع وتنفيذ أنظمة للحد من تراكم امللوثات ما فوق مستويات حمددة للحفاظ على صحة اإلنسان  -سابعًا 

فتشكل تهديدًا لإلنسان ورفاهيته ولتسهيل معاجلة الرتبة امللوثة اليت تتخطى امللوثات فيها هذه املستويات 

 والنبات واحليوان.

 

 تطوير نظم وطنية للمعلومات عن الرتبة واملساهمة يف وضع نظام عاملي للمعلومات عن الرتبة. -ثامنًا 

 

 وضع إطار مؤسسي وطين لرصد تنفيذ اإلدارة املستدامة للرتبة وحالة موارد الرتبة بشكل عام. -تاسعًا 
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 اإلجراءات من قبل املنظمات الدولية  -دال

 

تيسري وضع ونشر تقارير جديرة باالعتماد والثقة عن حالة موارد الرتبة العاملية وبروتوكوالت اإلدارة  -أواًل 

 املستدامة للرتبة.

 

راقبة تنسيق اجلهود لتطوير نظام عاملي للمعلومات عن الرتبة يتميز بدقة عالية وضمان دجمه مع نظم امل -ثانيًا 

 األرضية العاملية األخرى. 

 

مساعدة احلكومات، بناء على الطلب، على وضع التشريعات واملؤسسات والعمليات املناسبة اليت  -ثالثًا 

 متّكنها من ابتكار األساليب املناسبة لإلدارة املستدامة للرتبة وتطبيق تلك األساليب ورصدها.


