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A 

 المؤتمر
 األربعون الدورة

 2017 تموز/يوليو 8-3 روما،
 الزراعة للجنة والعشرين الخامسة الدورة تقرير
 )2016 أيلول/سبتمبر 30-26روما، (

 

 موجز
 
 .وتوصيات تائجن من إليه توصلت ما إىل واملؤمتر اجمللس عناية الزراعة للجنة والعشرون اخلامسة الدورة تلفت 

 المجلس عناية تستدعي التي المسائل
 
 :إىل خاص شكلب عنايته وتُلفت وتوصيات نتائج من الزراعة جلنة إليه توصلت ما إقرار إىل مدعو اجمللس إنّ  
 

 14و 12 الفقرتان املناخ، تغري جمال يف والزراعة األغذية منظمة بعمل اخلاصة االسرتاتيجية •
 ، احليوانيــة والثروة راعــةالز  لتنميــة بــالتغــذيــة املتصــــــــــــــلــة التــداعيــات: بــالتغــذيــة املعين الثــاين الــدويل املؤمتر متــابعــة •

 18 الفقرة
 20 الفقرات امليكروبــات، مضـــــــــــــــادات مقــاومــة جمــال يف والزراعــة األغــذيــة منظمــة عمــل عن املعلومــات آخر •

 22و 21و
 25و 24 الفقرتان االسرتاتيجي، اإلطار سياق يف والزراعة األغذية قطاع يف والزراعة األغذية منظمة عمل •
 27 الفقرة املستدامة، احليوانية الثروة بشأن العاملي األعمال جدول •
 اخلطوط مشــــــــروع" لكذ يف مبا الرتبة، أجل من العاملية للشــــــــراكة العامة للجمعية والرابعة الثالثة الدورتني تقريرا •

 )فيها للنظر جيم املرفق يف الواردة والوثيقة 31و 30 الفقرتان( ،"للرتبة املستدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية
  34و 33 الفقرتان عاملياً، املهمة الزراعي الرتاث نظم •
 )ج(و) ب( 35 الفقرة مستدام، ملستقبل مغذية بذور: للبقول الدولية السنة •
 38و 37 الفقرتان الزراعي، االبتكار خالل من املستدامة الريفية التنمية حتقيق •
 42و 41و 40 الفقرات ،2020 لعام الزراعي للتعداد العاملي الربنامج •
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 )د(و) ب( 44 الفقرة ،2030 لعام املستدامة التنمية وخطة الزراعة •
 )د(و) ج(و) ب(و) أ( 45 الفقرة ،الزراعـــة للجنـــة والعشــــــــــــــرين الرابعـــة الـــدورة توصــــــــــــــيـــات تنفيـــذ عن تقرير •

 )و(و) ه(و
 47 الفقرة للجنة، السنوات املتعدد العمل برنامج •
 48 الفقرة للنحل، العاملي باليوم االحتفال •
 50 الفقرة النباتية، للصحة الدولية السنة •
 52 الفقرة لإلبليات، الدولية السنة •

 المؤتمر عناية تستدعي التي المسائل
 
 :إىل خاص شكلب عنايته وتُلفت وتوصيات نتائج من الزراعة جلنة إليه توصلت ما إقرار إىل مدعو املؤمتر إنّ  
 

 13 الفقرة املناخ، تغري جمال يف والزراعة األغذية منظمة بعمل اخلاصة االسرتاتيجية •
  21و 20 الفقرتان امليكروبات، مضادات مقاومة جمال يف والزراعة األغذية منظمة عمل عن املعلومات آخر •
 اخلطوط مشــــــــروع" لكذ يف مبا الرتبة، أجل من العاملية للشــــــــراكة العامة للجمعية والرابعة الثالثة الدورتني تقريرا •

 30 الفقرة ،"للرتبة املستدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية
 ).ج(و) ب( 35 الفقرة مستدام، ملستقبل مغذية بذور: للبقول الدولية السنة •
 ).ج( 44 الفقرة ،2030 لعام املستدامة التنمية وخطة الزراعة •
 أيار/مايو 20 يف للنحل عاملي بيوم االحتفال بشـــــأن قرار مشـــــروع( 48 الفقرة للنحل، العاملي باليوم االحتفال •

 )سنة كل  من
 الدولية بالســنة لالحتفال 2020 ســنة ختصــيص بشــأن قرار مشــروع( 50 الفقرة النباتية، للصــحة الدولية الســنة •

 )النباتية للصحة
 .52 الفقرة لإلبليات، الدولية السنة •

 والمؤتمر المجلس قبل من اتخاذها المقترح اإلجراءات
 
  .الزراعة للجنة والعشرين اخلامسة الدورة تقرير إقرار إىل مدعوان واملؤمتر اجمللس إن 

 :إىل الوثيقة هذه مضمون عن استفسارات أي توجيه ميكن
 

Robert G. Guei 
 الزراعة جلنة أمني

 +39 06570 54920: اهلاتف
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 مقدمة
 
 الفرتة خالل )املنظمة( والزراعة األغذية ملنظمة الرئيســــــي املقر يف والعشــــــرين اخلامســــــة دورهتا الزراعة جلنة عقدت -1

 ذلك يف مبا ،1 اللجنة يف األعضاء من 129 أصل من عضواً  115 الدورة حضر وقد. 2016 أيلول/سبتمرب 30 إىل 26 من
 قلة،املســت الســيادة ذات مالطا ونظام وفلســطني، الرســويل، والكرســي املنظمة، يف أعضــاء 5 مراقب بصــفة وشــارك. وزراء 7
 قـائمـة على االطالع وميكن. حكوميـة غري منظمـات 7و حكوميـة، دوليـة منظمـات 5و املتحـدة، األمم منظمـات من 3و

 ./http://www.fao.org/about/meetings/coag/coag-25/documents/ar: التايل العنوان على الوثائق وقائمة املشاركني
 
 يدالســــــــــــــ معايل ألقى كما.  اللجنة أمام كلمة  للمنظمة، العام املدير ســــــــــــــيلفا، دا غرازيانو جوزيه الســــــــــــــيد وألقى -2

Monty Patrick Jones، الســـــــــــــيد فخامة عن نيابة رئيســـــــــــــية كلمة  الغذائي، واألمن والغابات الزراعة وزير Ernest Bai 

Koroma، الربوفيســــــــــــــور وأعقبه. ســــــــــــــرياليون مجهورية رئيس Joachim von Braun، أملانيا يف التنمية حبوث مركز مدير 

(ZEF)، االبتكارو  املستدامة التنمية وأهداف العامل يف والغذائية الزراعية التحوالت بشأن رئيسية كلمة  ألقى الذي. 
 
 دســتور من 2 املادة من 9و 8 الفقرتني مبوجب الدورة هذه يف يشــارك األورويب االحتاد بأنّ  علما اللجنة وُأحيطت -3

 .املنظمة
 
 والربازيل ونيسياوإند وأفغانستان وأسرتاليا الروسي االحتاد من كل  من مؤلفة صياغة جلنة مبساعدة اللجنة وحظيت -4

 األمريكية تحدةامل والواليات وماليزيا والكونغو وكوســــــــــــتاريكا) الرئيس( وقربص وفرنســــــــــــا والعراق والصــــــــــــني وزامبيا ورومانيا
 .واليابان

 
 "لإلبليات الدولية الســــــــــنة - دولية ســــــــــنة/ عاملي ليوم اقرتاحات" املعنون 3-16 البند إدراج على اللجنة ووافقت -5
 .للدورة مينالز  واجلدول األعمال جدول واعتمدت القوميات، املتعددة بوليفيا دولة اقرتحته حسبما األعمال، جدول يف
 
 بالتنوع املرتبطة القضــــــــــــــايا) أ(: التالية الوثائق ،19 البند إطار ضــــــــــــــمن تناقش، أن على أيضــــــــــــــا اللجنة ووافقت -6

 جلنة إنشــــــــاء اقرتاح وعرض) ب( البيولوجي، التنوع اتفاقية يف األطراف ملؤمتر عشــــــــر الثالث االجتماع ضــــــــوء يف البيولوجي
 .احليوانية بالثروة خمتصة فرعية

 
 .باء املرفق يف األعمال جدول ويرد -7

  

                                                           
 .ألف املرفق انظر  1
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 2المناخ تغير مجال في والزراعة األغذية منظمة بعمل الخاصة االستراتيجية
 
 تؤديه الذي نوعه من يدالفر  العاملي الدور تعكس أ�ا إىل مشــريةً  املناخ بتغري اخلاصــة باالســرتاتيجية اللجنة رّحبت -8

 .ملناخا تغري يطرحها اليت والتحديات والزراعة األغذية قطاعي يف عملها نطاق بني القائمة الصلة يف املنظمة
 
 التآزر أوجه تســـــــتكشـــــــف وأن البيولوجي بالتنوع تتصـــــــل قضـــــــايا االســـــــرتاتيجية تشـــــــمل أن إىل اللجنة وتطّلعت -9

 .البلدان بني التعاون كذلك  توطد وأن التأثريات، حدة من والتخفيف التكّيف بني
 

 االسرتاتيجي إلطارا ضمن سُتدرج املناخ بتغري اخلاصة باالسرتاتيجية املتصلة العمل خطة أنّ  إىل اللجنة وأشارت -10
 أجل من املوظفني حيث من وقدرات موارد من املنظمة يف يلزم ملا تفصــــــــيل إعدادها عند العمل خطة يف وســــــــريد. املراجع
 .االسرتاتيجية تنفيذ

 
 بناءً  لدان،الب مبســــــاعدة املعنيني، املصــــــلحة أصــــــحاب مع بالتعاون املنظمة، تقوم أن أمهية على اللجنة وشــــــّددت -11

 مشــرتكة ومتكاملة يمةســل زراعية �ج وجود يكفل مبا الفنية وقدراهتا املؤســســية وعملياهتا أطرها تعزيز أجل من طلبها، على
 الكـامنـة وقـدراتـه فالتكيّ  جمـال يف الزراعي القطـاع احتيـاجـات تلبيـة ذلـك يف مبـا املنـاخ، لتغري للتصــــــــــــــدي القطـاعـات بني

 .باريس اتفاق قتطبي أجل من البلدان لتلك وطنياً  احملددة املسامهات يف جاء ما حنو على التأثريات حدة من للتخفيف
 

 احليوانية الثروة ذلك يف مبا الزراعة، قطاع يف البيولوجي التنوع مســـــــــــألة تعميم والبلدان املنظمة إىل اللجنة وطلبت -12
 اللجنــة وطلبــت. اتــهتــأثري  من والتخفيف املنــاخ تغري مع التكيف ويف اإليكولوجيــة النظم خــدمــات يف ملســـــــــــــــامهتهــا للرتويج

 مســـألة ،2018 نةســـ خالل املقبلة اجتماعاهتا يف الغابات، وجلنة األمساك مصـــايد جلنة أيضـــا ولكن الزراعة، جلنة تعاجل بأن
 .قطاعات لعدة شاملة مسألة باعتبارها البيولوجي التنوع تعميم

 
 املنظمــة عمــلب الصــــــــــــــلــة ذات القرارات يف املقبلــة، العــاديــة دورتــه يف ينظر، أن املنظمــة مؤمتر إىل اللجنــة وطلبــت -13
 عشــــــر الثالث االجتماعو  املناخ تغّري  بشــــــأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف لألطراف والعشــــــرون الثاين املؤمتر اختذها اليت

 القادمة األجل ملتوســــــــــــــطةا اخلطة بشــــــــــــــأن مداوالته يف ذلك يف مبا البيولوجي، بالتنوع املتعلقة االتفاقية يف األطراف ملؤمتر
 .القادم وامليزانية العمل وبرنامج

 
 يُناقش أن على املناخ، غريبت تعىن املستقبل يف خمصصة فرعية جلنة إنشاء إمكانية يف البحث على اللجنة واتفقت -14
 .املقبلة دورهتا يف اللجنة على لعرضه متهيداً  الزراعة جلنة مكتب إطار يف املوضوع هذا

 
 .املناخ بتغري اخلاصة االسرتاتيجية بشأن املقدمة التعليقات مراعاة األمانة إىل اللجنة وطلبت -15
 

                                                           
 ./Rev.7/2016COAG/1 الوثيقة  2
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 :بالتغذية المعني الثاني الدولي المؤتمر متابعة
 3الحيوانية والثروة الزراعة لتنمية بالتغذية المتصلة التداعيات

 
 بأمهية احليوانية، الثروةو  الزراعة قطاعي يف بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر متابعة ســـــــــــياق يف اللجنة، ســـــــــــّلمت -16

 االعتبار بعني األخذ عم للتغذية املراعي املســـــتدام الزراعة �ج وأقّرت للســـــكان التغذوية املتطلبات تلبية يف الزراعة مســـــامهة
 .الغذائي النظام مراحل مجيع

 
 الوطنية الزراعية والربامج الســــياســــات يف التغذية مراعاة على البلدان التغذية، بأمهية منها إقراراً  اللجنة، وشــــّجعت -17

 منتظمة رحليةم تقارير إصــــــــــــدار أيضــــــــــــا املنظمة إىل وطلبت اجلنوب، بلدان بني التعاون خالل من ذلك يف مبا واإلقليمية،
 .الربامج تنفيذ تقرير خالل من
 

 املعنيني املصــــــــــلحة وأصــــــــــحاب املتحدة لألمم التابعة األخرى الوكاالت مع بالتعاون املنظمة، إىل اللجنة وطلبت -18
 وإدراجها يةللتغذ للرتويج احمللية واجملتمعات احلكومية املؤســــــــــســــــــــات قدرات تعزيز عملية دعم ،2030 عام خطة إطار ويف
 .والتدريب الزراعة بإدارة اخلاصة الربامج يف
 

 والزراعة األغذية منظمة عمل عن المعلومات آخر
 4الميكروبات مضادات مقاومة مجال في

 
 ةمقــاومــ جمــال يف والزراعــة األغــذيــة منظمــة عمــل عن املعلومــات آخر" املعنونــة بــالوثيقــة علمــاً  اللجنــة أخــذت -19

 ســــــــنوات مخس مدهتا اليت العمل خطة بإعداد ورّحبت ،4/2015 املؤمتر قرار إليه دعا ما حنو على" امليكروبات مضــــــــادات
 .الربامج تنفيذ تقرير خالل من التنفيذ بشأن منتظمة حتديثات مع
 

 احليوان صــحةل العاملية واملنظمة العاملية الصــحة منظمة مع النشــط تعاو�ا مواصــلة على املنظمة اللجنة وشــّجعت -20
 تعزيز ذلك يف امب امليكروبات، مضــادات مقاومة بشــأن املتحدة األمم إعالن تنفيذ يف اآلخرين املعنيني املصــلحة وأصــحاب

 .القطاعات متعددة و�ج" واحدة صحة" بنهج باالستعانة واألقاليم البلدان قدرات
 

 البلدان ىلإ بالنســــــــــــــبة املتناول ويف جديدة و�ج أدوات وضــــــــــــــع املعنيني والشــــــــــــــركاء املنظمة إىل اللجنة وطلبت -21
 وأفضــــــــــــــل وكمةاحل وحتســــــــــــــني واملراقبة، الوعي تعزيز على الرتكيز مع وتنفيذها وطنية عمل خطط إعداد يف ومســــــــــــــاعدهتا

 .املمارسات
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 عملها لدعم داماملســـــــــــت للتمويل آليات إلجياد املنظمة تبذهلا اليت باجلهود منها إقراراً  املنظمة، اللجنة وشـــــــــــّجعت -22
 برنامج يف امليكروبات مضـــادات مبقاومة اخلاصـــة األنشـــطة إىل األولوية إســـناد على امليكروبات، مضـــادات مقاومة جمال يف

 .2019-2018 للفرتة املقبل وامليزانية العمل
 

 والزراعة األغذية قطاع في والزراعة األغذية منظمة عمل
 5االستراتيجي اإلطار سياق في

 
 وأثنت 2015-2014 الفرتة خالل والزراعة األغذية قطاعي يف إجنازات من حتقق مبا بارتياح علماً  اللجنة أخذت -23

 األغذية قطاعي يف املســــــــــــــتقبل يف املنظمة عمل على تؤثر أن املتوقع من واليت إليها املشــــــــــــــار واالجتاهات التطورات على
 .والزراعة

 
 والواردة الزراعةو  األغذية قطاعي يف املنظمة عمل إىل بالنســــــبة إليها املشــــــار الرئيســــــية باألولويات اللجنة ورّحبت -24
 األجل ةاملتوسط اخلطة وإعداد االسرتاتيجي اإلطار مراجعة لدى مراعاهتا يتعّني  أوليات وهي ،COAG/2016/2 الوثيقة يف

 .2021-2018 للفرتة
 

 عناية الءإي مع العلمية واألســــــــــــس األدلة على والقائم املعياري عملها تعزيز مواصــــــــــــلة إىل املنظمة اللجنة ودعت -25
 واإلحصـاءات وامليكنة، وجيالبيول والتنوع املناخ وتغّري  املسـتدام واإلنتاج البيولوجية والتكنولوجيا اإليكولوجية للزراعة خاصـة

 حابأصــــ متعددة شــــراكات خالل من العمل هذا وســــينفذ. اجلنســــني بني واملســــاواة والشــــباب يةوالتغذ األغذية وســــالمة
 اخلاص طاعالق منظمات مع واملشــاركة اجلنوب بلدان بني للتعاون خاصــة عناية إيالء مع قطاعات، لعدة وشــاملة املصــلحة
 .املدين واجملتمع

 
 6المستدامة الحيوانية الثروة بشأن العالمي األعمال جدول

 
 بشأن العاملي عمالاأل جلدول املتغّري  الطابع إىل نظراً  مناسب هيكل هو املقرتح احلوكمة هيكل أنّ  اللجنة اعتربت -26

 .املستدامة احليوانية الثروة
 

 متعاونة ةبراجمي وجهة مصــــــلحة صــــــاحبة دولية حكومية جهة بصــــــفتها أكرب دور تأدية إىل املنظمة اللجنة ودعت -27
 حتســــــــني إىل باإلضــــــــافة البلدان، بني التعاون وتوطيد به تضــــــــطلع الذي األمانة دور تعزيز وكذلك الفنية، اخلربات توفري يف

 .األقاليم بني التوازن
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 اللجنة فإن العاملي، األعمال جلدول األول اهلدف متثل احليوانية الثروة لقطاع املســــــــــــــتدامة التنمية أنّ  إىل ونظرا -28
 .املستدامة التنمية بأهداف تربطها اليت الصالت مالءمة أكدت

 
 ة،الترب أجل من العالمية للشراكة العامة للجمعية والرابعة الثالثة الدورتين تقريرا
 "7للتربة المستدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية الخطوط مشروع" ذلك في بما

 
 الرتبة أجل من يةالعامل للشــــــــــــــراكة العامة للجمعية والرابعة الثالثة الدورتني بتقريري بارتياح علماً  اللجنة أخذت -29

 أجل من العاملية راكةالشـــــــ إىل كذلك  وطلبت. للرتبة املســـــــتدامة باإلدارة والنهوض الرتبة تدهور مكافحة يف احملرز وبالتقدم
 .الزراعة جلنة إىل احملرز التقدم عن التقارير رفع تواصل أن الرتبة

 
 تتضـــّمن اليت" لرتبةل املســـتدامة اإلدارة بشـــأن الطوعية التوجيهية اخلطوط مشـــروع" املعنونة بالوثيقة اللجنة ورّحبت -30

 للجمعية لرابعةا الدروة يف اعُتمد ما حنو على للرتبة املســـــــــــــتدامة اإلدارة لتعزيز أدلة وعلى علمية أســـــــــــــس على تقوم مبادئ
 .العاملية للشراكة العامة

 
 جملس فيها ينظر لكي "للرتبة املســتدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية اخلطوط مشــروع" املعنونة الوثيقة اللجنة وأقّرت -31

 ).جيم املرفق يف الواردة الوثيقة انظر( 2016 األول كانون/ديسمرب يف املنظمة
 

 للرتبة العضــــــــــوي نللكربو  العاملية اخلريطة وإعداد بالرتبة املتعلقة للمعلومات العاملي النظام إنشــــــــــاء اللجنة وأيّدت -32
 .واردامل تعبئة إىل اهلادفة جهودها مواصلة الرتبة أجل من العاملية للشراكة العامة اجلمعية وناشدت ،2017 حبلول

 
 8عالمياً  المهمة الزراعي التراث نظم

 
 مســــــــــامهته ىلإ نظراً  عاملياً  املهمة الزراعي الرتاث نظم بشــــــــــأن والبلدان املنظمة به تقوم الذي العمل اللجنة أيّدت -33
 .البيئية واالستدامة الغذائي األمن وحتقيق البيولوجي التنوع وصون املستدامة الزراعة ضمان يف
 

 الزراعي لرتاثا بنظم معنية علمية استشارية جمموعة إنشاء ذلك يف مبا املقدمة، باملعلومات علماً  اللجنة وأخذت -34
 هدافهاأ ضـــــــمن عاملياً  املهمة الزراعي الرتاث نظم وأنشـــــــطة برنامج مواءمة مواصـــــــلة على املنظمة وشـــــــجعت. عاملياً  املهمة

 .واإلقليمي القطري املستويني على التنفيذ آليات خالل من االسرتاتيجية
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 9مستدام لمستقبل مغذية بذور: للبقول الدولية السنة
 

  :اللجنة إنّ  -35
 

 املناخ تغّري  مع لّتكّيفوا البيئة ومحاية التغذوية والصـحة الغذائي واألمن االسـتدامة حتقيق يف البقول مبسـامهة أقّرت )أ(
 .آثاره من والّتخفيف

 عامة وعي مبســــتوى االرتقاء على للعمل) 2016( للبقول الدولية الســــنة فرصــــة اغتنام على احلكومات وشــــّجعت )ب(
 البقول تاجإن زيادة على للتشــــــــــــــجيع وتطبيقها املالئمة الســــــــــــــياســــــــــــــات ووضــــــــــــــع للبقول، العديدة باملنافع الناس

 .واستهالكها

 ذلك يف امب البقول، جمال يف العمل مواصـــــــلة املعنيني املصـــــــلحة أصـــــــحاب ومجيع واألعضـــــــاء املنظمة إىل وطلبت )ج(
 .2016 عام بعد ما هلا الرتويج

 
 10الزراعي االبتكار خالل من المستدامة الريفية التنمية تحقيق

 
 حتديات مبواجهة تعلقي ما يف خاصـــــــةً  املســـــــتدامة، الريفية التنمية لتحقيق الزراعية االبتكارات بأمهية اللجنة أقّرت -36

 بيئة هتيئة إىل باحلاجة اللجنة وأقّرت. الريف يف الفقر حّدة من التخفيف أجل من الريف يف والنســــــــــــــاء الشــــــــــــــباب عمالة
 .بالنجاح العملية هذه تتكّلل لكي القطري املستوى على ةمتكينيّ 

 
 إليها شـــــــارامل للمجاالت طبقاً  الزراعية االبتكارات نظم جمال يف عملها مواصـــــــلة على املنظمة اللجنة وشـــــــّجعت -37
 .االسرتاتيجي اإلطار ضمن أكرب بقدر دجمها وعلى (COAG/2016/6) الوثيقة يف
 

 رتاتيجياهتااســـــــ وضـــــــع على احمللية واجملتمعات البلدان مســـــــاعدة يف أكرب دوراً  املنظمة تؤدي بأن اللجنة وأوصـــــــت -38
 ملزارعنيا مع شـــــراكة ضـــــمن لالحتياجات، شـــــاملني وتقييم تشـــــخيص إجراء خالل من الزراعية االبتكارات بنظم اخلاصـــــة

 قاريرت رفع عن فضـــالً  اآلخرين، املصـــلحة وأصـــحاب واإلرشـــاد البحوث ومؤســـســـات اخلاص والقطاع األكادميية واألوســـاط
 .اللجنة إىل منتظمة مرحلية
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 202011 لعام الزراعي للتعداد العالمي البرنامج
 

 2020 لعام الزراعي للتعداد العاملي الربنامج وضـــــــع أجل من املنظمة به تضـــــــطلع الذي الرائد الدور اللجنة أيّدت -39
 .2025-2016 الفرتة لخال البلدان خمتلف يف الزراعي التعداد عمليات إلجراء به االسرتشاد سيتمّ  برنامج وهو له والرتويج

 
 جبميع صـــــــــــــدر الذي 2020 لعام الزراعي للتعداد العاملي الربنامج من األول اجملّلد مضـــــــــــــمون على اللجنة وأثنت -40

 وتوزيع حلراريا االحتباس غازات انبعاثات/البيئة غرار على جديدة مواضــــــــــــــيع بإضــــــــــــــافة ورّحبت للمنظمة الرمسية اللغات
 العاملي نامجالرب  من الثاين اجمللد إصـــــــدار إىل املنظمة كذلك  ودعت. باحليازة يتعّلق ما يف األســـــــر ضـــــــمن اإلدارية القرارات
 جراءإل التشــــــــــــــغيلية اجلوانب بشــــــــــــــأن موّحدة توجيهية خطوطاً  البلدان إلعطاء قريب وقت يف 2020 لعام الزراعي للتعداد
 .التعداد

 
 2020 لعام يالزراع للتعداد العاملي للربنامج التوجيهية اخلطوط اســــتخدام على املنظمة أعضــــاء اللجنة وشــــّجعت -41

 املتصــلة املراجع رتشــاط عن فضــالً  الدويل، املســتوى على مقارنتها على والقدرة التعداد عمليات نتائج اتســاق على حرصــاً 
 .املنظمة مع املفصلة ونتائجها التعداد بعملية

 
 البلدان يف الزراعي لتعدادا إجراء تعيق اليت الرئيســية القيود أحد يُعدّ  الكافية املوارد إىل االفتقار بأنّ  اللجنة وأقّرت -42

 املنظمة لصــدد،ا هبذا اللجنة، وشــّجعت. األدلة إىل باالســتناد القرارات صــنع على ســلبية تأثريات من لذلك ما مع النامية،
 بلدان بني التعاون خالل من ذلك يف مبا واملنهجيات، التكنولوجيات تشــــــاطر وعلى والتدريب الفنية املســــــاعدة توفري على

 .الزراعي التعداد عملية إلجراء النامية للبلدان الدعم تقدمي إىل الشركاء أيضاً  ودعت. اجلنوب
 

 الزراعي والتعداد جهة من والســــــكين الســــــكاين التعداد بني أمنت رابط وجود أمهية على الضــــــوء اللجنة وســــــّلطت -43
 .الريفية سراأل عيش لسبل شامل حتليل إجراء من والتمكن التكاليف وخفض التآزر أوجه من لالستفادة أخرى جهة من
 

 203012 لعام المستدامة التنمية وخطة الزراعة
 

 :اللجنة إنّ  -44
 

 ضـــرورة على وشـــّددت املســـتدامة التنمية أهداف حتقيق أجل من الزراعة به تضـــطلع الذي الرئيســـي بالدور أقّرت )أ(
 والبيئي، االجتماعيو  االقتصادي البعد: وهي لالستدامة، الثالثة األبعاد بني توازناً  حتقق اليت اإلجراءات تشجيع

 .األمساك ومصايد واحلراجة الزراعة قطاعات ضمن أكرب حنو على مندرجة تكون واليت
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 خلاصــــةا والرتتيبات الســــياســــات بشــــأن للحوار كأســــاس  املنظمة وضــــعتها اليت اخلمســــة العناصــــر على وصــــادقت )ب(
 القطاعات ربوع مجيعها املســـــتدامة التنمية أهداف عرب املســـــتدامة التنمية مســـــارات لتحديد والضـــــرورية باحلوكمة

 .هبا املتصلة القيمة سالسل امتداد وعلى

 خريناآل املصـــــــــــــلحة وأصـــــــــــــحاب روما يف مقارها توجد اليت والوكاالت املنظمة يف األخرى الفنية اللجان ودعت )ج(
 وأكثر أقوى األمساك ومصــــايد واحلراجة الزراعة مســــامهة تكون لكي والتنســــيق التعاون توطيد يف قدماً  املضــــي إىل

 .2030 عام خطة يف فعالية

 العناية إيالء عم البلدان قدرات وبناء الالزمة واملعلومات البيانات توفري يف أكرب بدور املنظمة اضـــــــــطالع وأيّدت )د(
 .2030 عام خطة تنفيذ لدى اإلقليمية احملددة واألولويات واالتفاقات للتحديات الواجبة

 
 13الزراعة للجنة والعشرين الرابعة الدورة توصيات تنفيذ عن تقرير

 
  :اللجنة إنّ  -45
 

 اتباع يف الســــــتمرارا األمانة إىل وطلبت والعشــــــرين الرابعة دورهتا توصــــــيات تنفيذ عن التقرير إىل بارتياح أشــــــارت )أ(
 .املستقبل يف التقارير من النوع هذا

 للتمويل املتاحة اراتاخلي يف للنظر العضوية مفتوحة رمسية غري عمل جمموعة بإنشاء مكتبها تكليف على ووافقت )ب(
 ســـالمة جمال يف ةالعلمي باملشـــورة اخلاص العاملية الصـــحة ومنظمة املنظمة بني املشـــرتك للربنامج واملســـتدام الكايف

 املناســب لرئاســيا اجلهاز على توصــياهتا ولعرض الغذائي، الدســتور هيئة توصــيات إىل باالســتناد وذلك األغذية،
 .2018-2017 الفرتة خالل فيها للنظر املنظمة يف

 ريةالصــــــــــــــغ احليازات ألصــــــــــــــحاب الفين ودعمها األغذية ســــــــــــــالمة جمال يف عملها تكثيف املنظمة إىل وطلبت )ج(
 .اآلفات ومبيدات لألمسدة اآلمن االستخدام خيص ما يف احمللي املستوى على

 .الصغرية اجملرتات نطاعو  الستئصال العاملي الربنامج تنفيذ عن الربنامج جلنة إىل تقرير رفع األمانة إىل وطلبت )د(

 للربامج شــــــــرالع الســــــــنوات بإطار يتعلق ما يف املســــــــتدامة األغذية نظم بشــــــــأن عملها تعزيز املنظمة إىل وطلبت )هـ(
 .تحدةامل األمم عن الصادر املستدامة واإلنتاج االستهالك بأمناط املتعلقة

 .األسريّة بالزراعة اخلاصة أنشطتها يف احملرز التقدم عن التقارير رفع يف االستمرار املنظمة إىل وطلبت )و(
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 14للجنة السنوات المتعدد العمل برنامج
 

 املقرتح الســــــــــــــنوات املتعــــدد العمــــل برنــــامج على ووافقــــت 2015-2014 الفرتة بتقرير علمــــاً  اللجنــــة أخــــذت -46
 .2019-2016 للفرتة

 
 .ملموسة اتومؤشر  غايات وضع خالل من السنوات املتعددة العمل برامج حتسني ينبغي أنه إىل اللجنة وأشارت -47
 

 دولية سنة/عالمي ليوم اقتراحات
 

 15للنحل العالمي باليوم االحتفال
 

 األمم منظومة يف للنحل عاملي بيوم االحتفال بشـــــــــــأن ســـــــــــلوفينيا حكومة من املقدم االقرتاح على اللجنة وافقت -48
 لُحيا أن على دال، املرفق ضـــــــــــــمن الوارد النحو على املؤمتر قرار مشـــــــــــــروع وأقّرت ســـــــــــــنة كل  من أيار/مايو 20 يف املتحدة

 .عليه للموافقة عنياألرب دورته يف املنظمة مؤمتر وعلى فيه للنظر املائة بعد واخلمسني اخلامسة دورته يف اجمللس على
 

 والزراعة ذائيالغ واألمن البيولوجي التنوع جماالت يف النحل يؤديه الذي احلاســـــــــــــم بالدور منها إقراراً  اللجنة، وإن -49
 البلــدان شــــــــــــــّجعــت النحــل، أعــداد برتاجع الوعي رفع إىل للحــاجــة منهــا وإدراكــا الغــذائيــة، واإلمــدادات العيش وســــــــــــــبــل

 .اجلنوب بلدان بني التعاون خالل من ذلك يف مبا النحل، تربية إىل الرامية أنشطتها مواصلة على
 

  16النباتية للصحة الدولية السنة
 

 الدولية بالســــــنة لالحتفال 2020 ســــــنة ختصــــــيص أجل من فنلندا حكومة من املقدم االقرتاح على اللجنة وافقت -50
 ُحيال أن لىع هاء، املرفق ضــــــــمن الوارد النحو على املؤمتر قرار مشــــــــروع وأقّرت املتحدة األمم منظومة يف النباتية للصــــــــحة

 .عليه للموافقة عنياألرب دورته يف املنظمة مؤمتر وعلى فيه للنظر املائة بعد واخلمسني اخلامسة دورته يف اجمللس على
 

 واألمن البيولوجي والتنوع الزراعية التنمية إىل بالنســـــــــــــبة النباتية للصـــــــــــــحة احلامسة باألمهية منها إقراراً  اللجنة، وإن -51
 ووضــــــــــــــع التوحيدو  اجلنوب بلدان بني التعاون خالل من ذلك يف مبا الدويل، التعاون توثيق إىل دعت والتغذية، الغذائي
 اآلخرين املصلحة أصحاب وسائر البيولوجي التنوع واتفاقية العاملية التجارة ومنظمة املنظمة من كالً   كذلك  ودعت املعايري،

 .النباتية الصحة تطوير ويف هبا االحتفال يف املسامهة وإىل النباتية للصحة الدولية السنة دعم إىل
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  17لإلبليات الدولية السنة
 

 خاصـــــــــــةً  يش،الع وســـــــــــبل الفقر من واحلد الغذائي األمن إىل بالنســـــــــــبة اإلبليات بأمهية منها إقراراً  اللجنة، أيّدت -52
 .لإلبليات دولية سنة ختصيص مبدأ القاحلة، األراضي يف
 

 اإلعالن بشــأن 2013 عام يف الصــادرة املنظمة ســياســة يف احملددة اإلجراءات اتباع ضــرورة على اللجنة وشــّددت -53
 .هبا واالحتفال الدولية السنوات عن

 
 القادمة الدورة انعقاد ومكان موعد

 
 العام املدير أن وإىل 2018 عام يف روما يف سُتعقد الزراعة للجنة والعشرين السادسة الدورة أن إىل اللجنة أشارت -54

 .املرعية لإلجراءات ووفقاً  اللجنة رئيس مع بالتشاور النهائي املوعد سيحدد
 

 للجنة والعشرين السادسة الدورة مكتب أعضاء انتخاب
 

 .للجنة رئيساً  املنظمة، لدى لسويسرا الدائم املمثل ،François Pythoud السيد بالتزكية اللجنة انتخبت -55
 

) اهلادئ احمليط ربغ جنوب( أســـرتاليا: اللجنة مكتب يف كأعضـــاء  التالية الســـتة البلدان بالتزكية اللجنة وانتخبت -56
 والبحر لالتينيةا أمريكا دول جمموعة( وكوبا) أفريقيا( والكامريون) آسيا( والصني) األدىن الشرق( اإلسالمية إيران ومجهورية
 ).الشمالية أمريكا( األمريكية املتحدة والواليات) الكارييب

 
 أخرى مسائل أية

 
 املتعلقة فاقيةاالت يف األطراف ملؤمتر املقبل عشــــــــر الثالث االجتماع بشــــــــأن املتاحة املعلومات إىل اللجنة أشــــــــارت -57

 مســــــألة أن إىل أيضــــــاً  وأشــــــارت. )COAG/2016/INF/8 الوثيقة( املكســــــيك يف عقده املقرر من الذي البيولوجي بالتنوع
 .ملناخا بتغري اخلاص األعمال جدول بند إطار يف معاجلتها ّمتت قد الزراعة قطاع يف البيولوجي التنوع مراعاة

 
 وثيقــة عــدادإ وطلبــت احليوانيــة، بــالثروة معنيــة فرعيــة جلنــة إنشـــــــــــــــاء إىل الــداعي بــاالقرتاح علمــاً  اللجنــة وأحــاطــت -58

 .القادمة دورهتا يف اللجنة على وعرضها أساسية معلومات
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الزراعة لجنة أعضاء - ألف المرفق
 

 )عضو منظمة( األورويب حتاداال
 الروسي االحتاد
 إثيوبيا

 األرجنتني
 األردن
 إريرتيا

 إسبانيا
 أسرتاليا
 إستونيا
 إسرائيل
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 املتحدة العربية اإلمارات
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 أنغوال
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 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا

 آيسلندا
 إيطاليا

 باراغواي
 باكستان
 الربازيل
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 فاسو بوركينا
 بوروندي

 بولندا
ـــــــة( بــــولــــيــــفــــيـــــــا  املــــتــــعـــــــددة - دول
 )القوميات

 بريو
 بيالروس

 تايلند
 تركيا
 تشاد

 التشيك
 توغو
 تونس
 اجلزائر
 أرمينيا

 الوسطى أفريقيا مجهورية
 اإلسالمية إيرانمجهورية 
 الدومينيكية اجلمهورية
 السورية العربية اجلمهورية
 الدميقراطية الكونغو مجهورية
 املتحدة تنزانيا مجهورية
 كوريا  مجهورية
 قراطيةالدمي الشعبية كوريا  مجهورية
 اليوغوســــــــــــــالفيــة مقــدونيــا مجهوريــة
 السابقة
 أفريقيا جنوب
 الدامنرك
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
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 النكا سري
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 سلوفاكيا
 سلوفينيا
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 السودان
 السويد
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 سرياليون
 شيلى
 الصني
 العراق
 عمان
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 غامبيا
 غانا

 غواتيماال
 غينيا
 االستوائية غينيا
 فرنسا

 الفلبني
 )ةالبوليفاري مجهورية( فنزويال
 فنلندا
 نام فييت
 قربص
 قطر
 فريدى كابو

 الكامريون
 كرواتيا
 كندا
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 كوبا
 ديفوار كوت

 كوستاريكا
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 الكونغو
 الكويت
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 مقّدمة -1
 
 العاملية راكةالشــــــ إطار يف شــــــاملة عملية خالل من للرتبة املســــــتدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية اخلطوط ُوضــــــعت 

 لطائفة للرتبة تدامةاملس اإلدارة بشأن عامة وسياساتية فنية توصيات يوفّر مرجعاً  تكون أن إىل هتدف وهي. الرتبة أجل من
 روما،( الرتبة أجل من العاملية للشــــــــــــــراكة الرابعة العامة اجلمعية واعتمدت. امللتزمني املصــــــــــــــلحة أصــــــــــــــحاب من واســــــــــــــعة

 عشــــــــــــــرينوال اخلـامســــــــــــــة دورهتـا يف والزراعـة األغـذيـة ملنظمـة الزراعـة جلنـة وأقرهتـا التوجيهيـة، اخلطوط) 2016 أيـار/مـايو 25
 ).ـــــــــــــــــــــــ روما،(ـــــــــــــــــــــــــــ  دورته يف املنظمة جملس أخرياً  عليها وصادق ،)2016 أيلول/سبتمرب روما،(
 
 املنطقية واملربرات األساسية املعلومات 1-1
 
 وحياة يكولوجيةاإل للنظم حيوية وخدمات ســــــــلعاً  يســــــــتضــــــــيف متجدد وغري أســــــــاســــــــياً  طبيعياً  مورداً  الرتبة تعترب 

 الكيلومرتات الفآ وتنّقي تصـــّفي وهي والوقود، واأللياف، واألعالف، احملاصـــيل، إلنتاج جوهري عنصـــر والرتبة. اإلنســـان
 الكربون أكسيد ثاين عاثاتانب تنظيم على للكربون، رئيسياً  خمزناً  بوصفها أيضاً، الرتبة وتساعد. سنة كلّ   املياه من املكّعبة
 اإلدارة من جزأيت ال جزء للرتبة املســــــــــــــتدامة واإلدارة. املناخ لتنظيم حموري عامل وهو احلراري، االحتباس غازات من وغريه

 وحتسني الغذائي، مناأل وتعزيز والريفية، الزراعية والتنمية الفقر، استئصال على للعمل أساس وكذلك لألراضي، املستدامة
 .التغذية

 
 .20الرتبة يف العاملية األغذية من املائة يف 95 زهاء وينتج ،العامل يف 19، 18للكربون بري جتّمع أكرب الرتبة وتشــّكل 

 اإليكولوجية لنظمل الرئيســـــــية اخلدمات لصـــــــون ومســـــــاراً  املناخ، تغّري  مع للتكّيف قّيمة أداة للرتبة املســـــــتدامة اإلدارة وتعترب
 النظم خـــــدمـــــات لخال من للمجتمع الرتبـــــة توفّرهـــــا اليت بثمن تقـــــدر ال اليت القيمـــــة إىل وبـــــالنظر. البيولوجي والتنوّع

 ويوّلد. زيادهتاو  اخلدمات هذه دعم طريق عن االســـــتثمار على مرتفعاً  عائداً  للرتبة املســـــتدامة اإلدارة تضـــــمن اإليكولوجية،
 املزارعني صــغارل ســّيما ال متعددة، واقتصــادية اجتماعية منافع واســع، نطاق على للرتبة املســتدامة اإلدارة ممارســات اعتماد
 .مباشر كلبش الرتبة موارد على معيشتهم سبل تعتمد الذين العاملي، الصعيد على الزراعيني املنتجني وكبار

 
 حنو أنّ  تظهر ،أخرى دراســـــــــــــــات ويف العــامل، يف الرتبــة موارد حــالــة تقرير يف مؤخراً  توفّرت اليت البّينــات أنّ  إالّ  

 اإلدارة ممارســــــات بفعل أي ،22، 21شــــــديدة أو معتدلة بصــــــورة تدهوراً  يشــــــهد العامل مســــــتوى على الرتبة من املائة يف 33

                                                           
 .2004 والزراعة، األغذية منظمة. اجلافة األراضي تربة يف الكربون احتباس  18
  2000 ،املناخ بتغري املعين الدويل احلكومي الفريق. السياسات لصانعي موجز. والغابات األراضي، استخدام تغيري األراضي، استخدام  19
 ).4-3 الصفحتان(

 .2015 والزراعة، األغذية منظمة الصحية، األغذية إلنتاج أساس السليمة الرتبة  20
 الصفحة( 2015 روما، ،بةبالرت  املعنية الدولية احلكومية الفنية اخلرباء وجمموعة والزراعة األغذية منظمة. الرئيسي التقرير. العامل يف الرتبة موارد حالة  21

 ).عشرة التاسعة
 2011 لندن، ،Earthscanو روما، والزراعة، األغذية منظمة .للخطر املعّرضة النظم إدارة. والزراعة لألغذية العامل يف واملياه األراضي من املوارد حالة  22
 ).113. ص(
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 للزراعة الصـــاحلة األراضـــي تربة من طن مليار 75 البالغة الســـنوية اخلســـارة أنّ  يقّدر العاملي، الصـــعيد وعلى. املســـتدامة غري
 احلدّ  يف أيضــــــاً  اخلســــــارة هذه وتســــــهم .23الزراعي اإلنتاج يف كخســــــارة  ســــــنة كلّ   أمريكي دوالر مليار 400 حوايل تكّلف

 تآكل بفعل حلبوبا إنتاج يف الســـــــــــنوية اخلســـــــــــائر وقّدرت. وتدويرها واملياه، واملغذيات الكربون ختزين على الرتبة قدرة من
 .طن مليون 7.6 بـ الرتبة

 
 لشـــــراكةا إنشـــــاء إىل أخرى، أمور مجلة بني من العامل، مســـــتوى على الرتبة حالة بشـــــأن املتزايدة الشـــــواغل وأّدت 

 منظمة مؤمتر واعتماد ،)2015( للرتبة الدولية الســــــــــــــنة عن املتحدة لألمم العامة اجلمعية وإعالن الرتبة، أجل من العاملية
 جمموعة 2030 ملعا املســـــــــــتدامة التنمية خطة اعتمدت أوســـــــــــع، ســـــــــــياق ويف. للرتبة املنّقح العاملي امليثاق والزراعة األغذية

 الخ عامل إلرســــــــــــــاء ســــــــــــــعياً  املتدهورة، الرتبة ترميم إىل اآليلة تلك بينها من ،2015 عام يف الصــــــــــــــلة ذات األهداف من
 وتقّلل ياً،تدرجي الرتبة جودة حتســـــــــني تتيح الصـــــــــمود، على قادرة زراعية ممارســـــــــات وتنفيذ األراضـــــــــي، تدهور حاالت من
 املناخ تغّري  مع التكّيف إىل الرامية اجلماعية اجلهود يف كبرية  بصورة للرتبة املستدامة اإلدارة وتسهم. حدّ  أدىن إىل تلّوثها من

 األمم باتفاقية خاص وحن على تتصـــــــــــــل وبالتايل البيولوجي، التنوّع وتعزيز التصـــــــــــــّحر، مكافحة ويف وطأته، من والتخفيف
 التنوّع شــــــــــــــأنب املتحدة األمم واتفاقية التصــــــــــــــّحر، ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية املناخ، تغّري  بشــــــــــــــأن اإلطارية املتحدة

 .البيولوجي
 
. السياساتية توجيهاتال يف للرتبة املستدامة اإلدارة وممارسات مبادئ إدماج إىل للرتبة املنّقح العاملي امليثاق ويدعو 

 يتماشــــــــــــى امب هذه الطوعية التوجيهية اخلطوط وضــــــــــــع االســــــــــــتجابة، معرض يف الرتبة، أجل من العاملية الشــــــــــــراكة وقّررت
 .للرتبة املستدامة باإلدارة املتمّثل الشامل هدفها مع
 
 ألهدافا 1-2
 
 أســــــــــس على ائمةق مبادئ تقدمي: يلي ما يف للرتبة املســــــــــتدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية اخلطوط أهداف تتمّثل 

 كيفية  بشــأن املصــلحة ابأصــح لســائر توجيهات ولتوفري للرتبة، املســتدامة اإلدارة لتعزيز عموماً  ومقبولة عملياً  مثبتة عملية
 لمواردل عمومية أكثر إلدارة أو الغابات، أو الرعي، أو الزراعة، ألغراض ذلك كان  ســـواء ممارســـات، إىل املبادئ هذه ترمجة

 .الطبيعية
 
 والنطاق لطبيعةا 1-3
 
ل. قانونياً  مةملز  ليســــــت وهي طوعية، بطبيعة للرتبة املســــــتدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية اخلطوط تتســــــم   وتفصــــــّ

. العامل يف الرتبة موارد حالة يرتقر  يف املقّدمة البّينات االعتبار يف األخذ مع للرتبة، املنّقح العاملي امليثاق يف الواردة املبادئ
 حنو على املدارة لرتبةل األســـــاســـــية الســـــمات ذلك يف مبا للرتبة، املســـــتدامة لإلدارة الفنية اجلوانب التوجيهية اخلطوط وتعاجل

                                                           
 األراضي، لتدهور االقتصادي الوضع بشأن املبادرة. لألراضي املستدامة اإلدارة خالل من اإلجيابية واملكافآت املزدهرة األراضي: األراضي قيمة  23

 ).80. ص( 2015
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 الزراعة على األّول ملقاما يف الطوعية التوجيهية اخلطوط وترّكز. ملواجهتها احملتملة واحللول الرئيســــــــــية والتحديات مســــــــــتدام،
 العديد أنّ  من بالرغم والوقود، واألخشــــــــــــــاب، واألعالف، واأللياف، األغذية، إنتاج بأّ�ا واســــــــــــــع نطاق على ُحتّدد اليت
 .املدارة وغري ملدارةا الرتبة نظم توفّرها اليت اإليكولوجية النظم خدمات على هام تأثري هلا وصفها متّ  اليت املبادئ من
 
لة، توصــيات تقّدم أن التوجيهية اخلطوط من يتوّقع وال   القرارات صــنع مليةع هبا لتســرتشــد صــُّممت أّ�ا إالّ  مفصــّ

 العاملية اجلهود يف املســـــــــامهة منها واهلدف. الصـــــــــلة ذات املســـــــــتويات مجيع على بالســـــــــياق حتديداً  واملرتبطة االســـــــــرتاتيجية
 .املستدامة التنمية يف الرتبة أمهية بفعل والفقر اجلوع استئصال باجتاه والوطنية واإلقليمية

 
 املستهدف اجلمهور 1-4
 
 مهوراجل يشـــــمل املصـــــلحة، أصـــــحاب من واســـــعة لطائفة عليه واحلصـــــول فهمه يســـــهل مرجع توفري خالل ومن 

 الســــــياســــــات، انعيوصــــــ احلكوميني، املســــــؤولني: للرتبة املســــــتدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية للخطوط املســــــتهدف احملتمل
 ءالشــــــــركاو  اإلرشــــــــاد، خدمات جمال ويف الزراعيني واملســــــــتشــــــــارين واألراضــــــــي، الغابات على والقّيمني والرعاة، واملزارعني،
 .ذلك إىل وما األكادميية، واألوساط اخلاص، والقطاع املدين، واجملتمع اإلمنائيني،

 
 للرتبة املستدامة اإلدارة تعريف 1-5
 
 للرتبة املنّقح العاملي امليثاق يف الوارد 3 للمبدأ وفقاً  للرتبة املســــــــــــــتدامة اإلدارة تعّرف التوجيهية، اخلطوط هذه يف 

  :التايل النحو على
 

 واخلــدمــات والتنظيم واإلمــداد الــدعم خــدمــات على احملــافظــة حــال يف مســــــــــــــتــدامــة الرتبــة إدارة تكون"
 هذه متّكن اليت لرتبةا بوظائف ســـواء ملحوظة بصـــورة املســـاس دون تعزيزها أو الرتبة توفرها اليت الثقافية

 لإلنتاج اإلمدادو  الدعم خدمات بني التوازن خباصــــــــــة للقلق املثري ومن. البيولوجي بالتنوع أو اخلدمات
 اجلويـة للرتكيبـةو  توافرهـا ومـدى امليـاه جودة لضــــــــــــــمـان الرتبـة توفرهـا اليت التنظيم خـدمـات وبني النبـايت
  ."احلراري االحتباس لغازات

 
 :التايل النحو على التعريف يف إليها املشار الرتبة ووظائف اإليكولوجية النظم خدمات أنواع تفصيل وميكن 
 

  الرتبة؛ وتكوين املغذيات، وتدوير األّويل، اإلنتاج الدعم خدمات تشمل •

 ؛اخلام األرض ومواد واملياه؛ واألخشــــــــــــــاب، والوقود، واأللياف، باألغذية، اإلمداد التموين خدمات وتتضــــــــــــــّمن •
  الوراثية؛ واملوارد واملوائل السطح؛ واستقرار

 املناخ، بطوضــــــــــــــ الكربون، واحتجاز وجودهتا، املائية اإلمدادات قبيل من جوانب تنظيم التنظيم خدمات وتعين •
  الرتبة؛ وتآكل الفيضانات ومكافحة



C 2017/21 6   جيم

 

 .الرتبة استخدام عن املتأتية والثقافية اجلمالية املنافع الثقافية اخلدمات وتلحظ •
 
 :التالية بالسمات للرتبة املستدامة اإلدارة وترتبط 
 

  والرياح؛ املياه بفعل الرتبة لتآكل ضئيلة معّدالت -1

  اجلذور؛ منو وكذلك ارة،واحلر  واملياه، اهلواء، حلركة مادياً  سياقاً  وتوفريها) الرتبة تراص مثالً ( الرتبة قوام تدهور عدم -2

  الرتبة؛ حلماية) إخل النباتية، والبقايا النباتات، زراعة عرب مثالً ( كافٍ   سطحي غطاء وجود -3

  احمللية؛ للبيئة األمثل املستوى من قربه احلاالت أفضل ويف الرتبة، يف العضوية املواد خمزون زيادة أو استقرار -4

 اخلســــائر من وللحدّ  ا،حتســــينهم أو وإنتاجيتها الرتبة خصــــوبة على للحفاظ كافية  بصــــورة وتدفقها املغذيات توفّر -5
  البيئة؛ تتكّبدها اليت

   الرتبة؛ يف والقلوية للتمّلح ضئيلة مستويات -6

 لتلبية فّعالة ةبصــور  وختزينها) الري قبيل من إضــافية مائية مصــادر من أو األمطار هطول جراء مثالً ( املياه تســّرب -7
   فائض؛ أي تصريف وضمان النباتات متطلبات

  بيئة؛وال واإلنسان واحليوانات بالنباتات الضرر تلحق اليت تلك أي للملّوثات، السامة دون مستويات -8

  البيولوجية؛ الوظائف من كاملة  جمموعة الرتبة يف البيولوجي التنوّع توفري -9

 واألليــاف، واألخشـــــــــــــــاب والوقود واألعالف األغــذيــة إلنتــاج مثلى مســــــــــــــتلزمــات على الرتبــة إدارة نظم اعتمــاد -10
  آمنة؛ بصورة واستخدامها

 .راضياأل الستخدام املسؤول التخطيط خالل من حدّ  أدىن إىل الرتبة من املياه تسّرب مستوى واخنفاض -11
 
 للتربة المستدامة اإلدارة تحقيق أمام التحديات -2
 
 الرتبـة أنواع ســــــــــــــتجـابـاتا ختتلف لـذلـك، ونتيجـة. متنّوعـة وبيولوجيـة وفيزيـائيـة كيميـائيـة  بســــــــــــــمـات الرتبـة تتمّتع 

 تاللاالخ وجه يف صـــــــــــمودها وكذلك اإليكولوجية، النظم خدمات لتوفري الكامنة قدرهتا حيث ومن اإلدارة، ملمارســـــــــــات
 املســـــــتدامة اإلدارة قيقحت تعيق رئيســـــــية هتديدات عشـــــــرة العامل يف الرتبة موارد حالة تقرير وحّدد. التدهور خلطر وتعّرضـــــــها

 توازن وعدم بة،الرت  يف العضــــــــــــــوي الكربون وخســــــــــــــارة والرياح، املياه بفعل الرتبة تآكل: التهديدات هذه وتشــــــــــــــمل. للرتبة
ها، وتلّوثها، الرتبة، ومتّلح الرتبة، يف املغذيات  الرتبة، وتراص الرتبة، مســام ســدادوان للرتبة، البيولوجي التنوّع وخســارة وحتمضــّ

 بالرغم جلغرافية،ا الســــــــــــــياقات حبســــــــــــــب واالجتاه الكثافة حيث من املتفاوتة التهديدات هذه وختتلف. باملياه واإلشــــــــــــــباع
 .للرتبة املستدامة اإلدارة حتقيق هبدف مجيعاً  معاجلتها ضرورة من
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 :ذلك يف مبا لدولية،ا بااللتزامات والوفاء العاملية، التحديات مواجهة يف للرتبة املستدامة اإلدارة تسهم أن وينبغي 
 

 باشـرةم غري أو مباشـرة بصـورة تسـهم أن للرتبة املسـتدامة لإلدارة ميكن حيث ،2030 لعام املسـتدامة التنمية خطة •
  عليها؛ املتفق والغايات األهداف من العديد حتقيق يف

  ؛)التناميب عددهم اآلخذ للسكان الغذائي األمن وضمان التغذية وسوء اجلوع إل�اء( اجلوع على القضاء حتّدي •

 احلادي ملؤمترا اعتمده الذي باريس اتفاق ضــــــــــــــوء يف ســــــــــــــّيما ال وطأته، من والتخفيف املناخ تغّري  مع التكّيف •
 للتغّري  للتصــــدي وياً ق التزاماً  ميّثل والذي املناخ، تغّري  بشــــأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف لألطراف والعشــــرون
  العملية؛ هذه يف الزراعة إىل مهم دور وإسناد املناخي،

 تدهور االتح من خال عامل إرساء إىل املسعى سّيما ال اجلفاف، آثار من والتخفيف التصّحر مبكافحة االلتزام •
 املتحدة األمم اقيةاتف يف لألطراف عشـــــر الثاين املؤمتر حبســـــب للجميع احملتملة باملنافع العلم أخذ مع األراضـــــي،

  التصحر؛ ملكافحة

 لنظما خـدمـات وتوفري البيولوجي التنوّع على للحفـاظ هـام أعمـال جـدول على تشــــــــــــــّدد اليت آيشــــــــــــــي أهـداف •
  اإليكولوجية؛

 مصــــايدو  األراضــــي، حليازة املســــؤولة احلوكمة بشــــأن الطوعية التوجيهية اخلطوط مبوجب األراضــــي حيازة ضــــمان •
 .الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات، األمساك،

 
 تتعّزز ســـــبان،احل يف أعاله ورد ما أخذ ومع. للرتبة املســـــتدامة اإلدارة لتعزيز كربى  فرص إىل الســـــياق هذا ويشـــــري 

 :التالية األساسية اإلجراءات طريق عن للرتبة املستدامة اإلدارة لتدعيم املؤاتية البيئة
 

 تعزيزها أو للرتبة املستدامة لإلدارة وداعمة شاملة بيئية/زراعية سياسات وضع •
 

 حبيث والبيئية، اعيةالزر  بالسياسات للرتبة املستدامة اإلدارة لتعزيز الشاملة السياسات ربط ذلك، أمكن حيثما ينبغي،
 حســب بة،للرت  املســتدامة اإلدارة إلدماج وجدت، إن الســياســات، هذه اســتعراض وميكن. متعددة منافع تنفيذها يدرّ 

 .االقتضاء
 

 للرتبة املستدامة اإلدارة تشجيع إىل اهلادفة اإلجيابية واحلوافز املسؤول االستثمار زيادة •
 

 الغذائي األمن نةجل ملبادئ وفقاً  ذلك، أمكن حيثما للرتبة، املســــتدامة اإلدارة يف املســــؤول االســــتثمار زيادة ينبغي 
 املصـــلحة صـــحابأل إجيابية حوافز منح إمكانية حبث وميكن. األغذية ونظم الزراعة يف املســـؤولة لالســـتثمارات العاملي
 .اإليكولوجية النظم خدمات بقيمة اإلقرار مع للرتبة، املستدامة اإلدارة مبادئ ينّفذون الذين

 
 األراضــــي، يازةحل املســــؤولة احلوكمة بشــــأن الطوعية التوجيهية للخطوط وفقاً  لألراضــــي اآلمنة احليازة حقوق تعزيز •

 والغابات األمساك، ومصايد
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 األراضـــي إىل لنفاذا حقوق وتعترب. عدمه أو لألراضـــي اآلمنة للحيازة حقوق بوجود للرتبة املســـتدامة اإلدارة تتأثّر 
 لتمكنيو  األراضـــــــــي، مســـــــــتخدمي جانب من ســـــــــليم حنو على للرتبة املســـــــــتدامة اإلدارة لتنفيذ مهماً  عامالً  وحيازهتا

 .األجل الطويل التخطيط
 

 الرتبة حنو املوّجهة البحوث وتوطيد تعزيز •
 

 العمل من اوشــــــــــــركائه الوطنية البحوث برامج لتمكني بالرتبة اخلاصــــــــــــة البحوث يف االســــــــــــتثمار زيادة من بد ال 
 توفّرها ليتا اإليكولوجية النظم خدمات زيادة يف يواجهو�ا اليت املعّوقات حتديد أجل من األراضـــــــــي مســـــــــتخدمي مع

 .وتذليلها) الرتبة إنتاجية أي( الرتبة
 

 الرتبــة ذلــك يف امبــ( املتــدهورة الرتبــة تــأهيــل إعــادة/وترميم حــدّ  أدىن إىل منــه التقليــل أو الرتبــة تــدهور من الوقــايــة •
 )تارخيياً  املتدهورة

 
 حفظ ُ�ج طريق نع ســــــّيما ال للرتبة، املســــــتدامة اإلدارة باســــــتخدام حدّ  أدىن إىل الرتبة تدهور من التقليل ينبغي 

 إعادة خالل من اً،أيضـــــــــــــ أولوية ترميها أو/و الرتبة تأهيل إعادة عملية تكون أن من بد وال. جناحها أثبتت اليت الرتبة
 .حالياً  واملهّددة تارخيياً  السليمة اإلنتاجية نظم من وغريها الزراعة نظم يف سّيما ال املتدهورة، األراضي إىل اإلنتاجية

 
 الفّعالة التثقيف برامج تعزيز •

 
 أمهيتها بإبراز ذلك أيبد أن وميكن. االقتضـــــــاء حســـــــب الرتبة، بشـــــــأن) الرمسي وغري الرمسي( التثقيف تعزيز ينبغي 

 جمال يف القدرات نميةت تعزيز من بد وال. مهنية أكثر مســــــتويات ليبلغ التثقيف نطاق وتوســــــيع الدراســــــية، املناهج يف
 .دواتواأل األساليب أحدث بشأن بتحيينات املهنيني من أكرب عدد يزّود حبيث للرتبة، املستدامة اإلدارة

 
 اإلرشاد خدمات يف مالئم حنو على للرتبة املستدامة اإلدارة مشول ضمان •

 
 .للرتبة املستدامة باإلدارة اخلاصة واملمارسات املبادئ الزراعي اإلرشاد خدمات تعّزز أن ينبغي

 
 الرتبة بشأن املعلومات نظم تعزيز/إنشاء •

 
 اإلدارة جمال يف تدخل يّ أل للتخطيط مسبقاً  شرطاً  حالتها تقييم يكون أن ينبغي للرتبة، احلية الطبيعة إىل بالنظر 

 اخلاصــة الظروف لفهم يةأســاســ) احمللية املعارف ذلك يف مبا( الرتبة بشــأن واملعلومات البيانات وتعترب. للرتبة املســتدامة
 إنشــــاء االقتضــــاء، عند ويتوجب. اإلنتاجية لزيادة التدخالت توجيه أجل من وكذلك وظائفها، يف واالجتاهات بالرتبة
 شــــــأن ومن. ةالرتب حالة لرصــــــد وطيدة قدرات على احلصــــــول هبدف تعزيزها، أو الرتبة بشــــــأن للمعلومات وطنية نظم
 أجل من العاملية الشـــــــراكة تعزيزه تتوّىل  الذي الرتبة بشـــــــأن للمعلومات العاملي النظام يف أيضـــــــاً  تســـــــهم أن النظم هذه
 .الرتبة

 
 الرتبة جمال يف الدويل التآزر/التعاون تعزيز •
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 ميكن الغــايــة، هلــذهو . واملعلومــات والتكنولوجيــا، املعــارف، تبــادل الرتبــة جمــال يف الــدويل التعــاون يعّزز أن ينبغي 
 والتعاون ،"نوباجل بلدان" بني والتعاون ،"واجلنوب الشــــــــمال بلدان" بني التعاون تشــــــــمل متنّوعة ترتيبات اســــــــتخدام

 ."الثالثي"
 

  للرتبة املستدامة اإلدارة ممارسات بشأن االتصاالت تعزيز •
 

 فريتو  بغرض ونشــــرها للرتبة املســــتدامة اإلدارة ممارســــات تعزيز ،2015 للرتبة الدولية الســــنة جلهود مواصــــلةً  ينبغي، 
 .اإليكولوجية بالنظم متصلة مهمة خدمات

 
 للتربة المستدامة لإلدارة التوجيهية الخطوط -3
 
 وينبغي. املســــــــــــــتدامة ارهتاإد تعيق اليت بالرتبة احملدقة للتهديدات للتصــــــــــــــدي الفنية التوجيهية اخلطوط يلي ما يف 

 .حتديداً  ســــــياقبال متصــــــل أســــــاس على يطّبق فنياً  مرجعاً  بل اجلّيدة، املمارســــــات من كاملة  قائمة بوصــــــفها إليها ينظر أال
 .تكميلية أدوات لتوفري حمددة فنية كتّيبات  الحقاً  تعدّ  وقد

 
 حدّ  أدىن إىل الرتبة تآكل من لتقليلا 3-1
 
 مســــــــــــــتوى على للرتبة ماأله التهديد بأّنه والرياح املياه بفعل الرتبة تآكل العامل يف الرتبة موارد حالة تقرير حّدد 

 حتتوي اليت طحيةالســــــــــــــ الرتبة طبقات خبســــــــــــــارة الرتبة تآكل ويتســــــــــــــّبب. توفّرها اليت اإليكولوجية النظم وخلدمات العامل
 الســــطحية تحت للرتبة احملتمل والتعّرض الرتبة آلفاق الكاملة أو اجلزئية واخلســــارة واملعدنية، العضــــوية للمغذيات جتّمع على
 املياه جودة تدينو  والعامة، اخلاصــــــــــة التحتية بالبنية الضــــــــــرر إحلاق قبيل من املوقع خارج آلثار وكذلك النمو، من حتدّ  اليت

ب  وغريها واحلراثة يا،البقا غطاء أو النبايت الغطاء اخنفاض طريق عن اإلنســـان، أنشـــطة جرّاء الرتبة تآكل ويتســـارع. والرتســـّ
 .احلصر ال ملثالا سبيل على األرض، وانزالق الرتبة زحف إىل يؤدي مبا الرتبة استقرار وتقّلص امليدانية، العمليات من
 

 احملاصـــيل إلنتاج راضأ إىل املروج حتويل أو الغابات إزالة قبيل من األراضـــي اســـتخدام يف التغيريات تفادي ينبغي •
 هلا التخطيط من دب ال أو الرتبة، يف الكربون وخسارة السطحي الغطاء بإزالة تتسبب حيث سليم، غري حنو على

  حمتمة؛ كانت  إن مالئمة بصورة وتنفيذها بعناية

 الرتبة ســطح ميحت اليت العضــوية وغري العضــوية البقايا من غريها أو النامية النباتات غطاء على احلفاظ من بد ال •
 طريق عن رثاحل وعدم احلراثة، من األدىن واحلدّ  التقشيش، قبيل من مالئمة تدابري تنفيذ خالل من التآكل، من

 اإليكولوجية النهجو  التغطية، حماصيل وزراعة األعشاب، ملبيدات احملدود االستخدام إىل االنتباه مع املباشر الَبذر
 والزراعة لشــــــريطية،ا والزراعة احملاصــــــيل، وتناوب املســــــتمر النبايت والغطاء املركبات، مرور حبركة والتحّكم الزراعية،
   الرعي؛ وكثافة للمخزون املالئمة واملعّدالت الواقية، واألحزمة احلرجية،

 خالل من حدّ  أدىن إىل نسـبياً  االحندار الشـديدة واألراضـي املنحدرات على املياه بفعل التآكل من التقليل ينبغي •
 والزراعة عات،قطا يف احملاصــــــــــــيل ترتيب غرار على وســــــــــــرعته، الســــــــــــطحي اجلريان معّدالت خفض تتيح تدابري
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 املنحـــــدرات بني واحلواجز احلرجيـــــة، والزراعـــــة املقحمـــــة، والزراعـــــة احملـــــاصــــــــــــــيـــــل، وتنـــــاوب الكفـــــاف، خط يف
 جماريو  وصـــــيانتها، املصـــــطبات وبناء ،)الصـــــخرية واحلدود التســـــامقية، واحلواجز األعشـــــاب، من قطاعات مثالً (

  بالنباتات؛ املغطاة العازلة القطاعات أو العشبية املياه

 ملياه،ا وجتميع رطبة، وأراض عازلة، وقطاعات للمياه، عازلة مناطق إنشـــــاء/ اســـــتخدام من بد ال االقتضـــــاء، عند •
 هبا املتصـــــــــــلة لّوثاتوامل واملغذيات الرتبة جزيئات تصـــــــــــدير من حدّ  أدىن إىل للتقليل للتغطية املزروعة واحملاصـــــــــــيل

  الضارّة؛ اآلثار من املصبات مناطق ومحاية الرتبة، نظام من

 وطــأتــه من فيفوالتخ الرتابيــة، العواصــــــــــــــف ذلــك يف مبــا الريــاح، بفعــل التــآكــل من حــدّ  أدىن إىل التقليــل ينبغي •
 .الرياح عةسر  خلفض) احلجرية اجلدران( االصطناعية أو) واجلنبات األشجار( النباتية الرياح مصّدات خالل من

 
 الرتبة يف العضوية املادة حمتوى عزيزت 3-2
 
 الرتبة وتشــــــــــــّكل. هاتدهور  من والوقاية الرتبة وظائف على احلفاظ يف حمورياً  دوراً  الرتبة يف العضــــــــــــوية املادة تؤدي 

 خالل من تغّريه أةوط من والتخفيف املناخ ضبط يف حاسم بدور وتضطلع األرض، على العضوي للكربون األكرب التجّمع
 الرتبـة يف ويـةالعضــــــــــــــ املـادة تعترب الســــــــــــــبـب، وهلـذا. الكربون واحتجـاز احلراري االحتبـاس غـازات انبعـاثـات بني التبـادالت

 العضـــــوية للمادة مليةالعا املخزونات اســـــتقرار ضـــــمان من بد وال وطأته، من والتخفيف املناخ تغّري  مع للتكّيف اســـــرتاتيجية
 استخدام أو مالئم ريغ حنو على األراضي استخدام بفعل الرتبة يف العضوي الكربون خسارة تتسبب أن وميكن. زيادهتا أو

 يفضــــــــي أن ملحيت ما تآكلها، وزيادة وقوامها، الرتبة جودة برتاجع احملاصــــــــيل أو الرتبة إدارة خيص ما يف ســــــــيئة ممارســــــــات
 زيادة إىل مالئمة بصـــــورة الرتبة وإدارة األراضـــــي اســـــتخدام يؤدي أن ميكن أخرى، جهة ومن. اجلو يف الكربون انبعاث إىل

 أكســـيد ثاين زيادة أثر من التخفيف يف جزئي حنو على يســـهم قد الذي الرتبة جودة وحتســـني الرتبة، يف العضـــوي الكربون
 .اجلوي الغالف يف الكربون

 
 بالنّقاطات الريّ  يلقب من( أســـاليب اســـتخدام خالل من للنباتات املياه توفّر زيادة عرب احليوية الكتلة إنتاج زيادة •

 اســتخدام فعالية متعظّ ) التبخري النتح بفعل املياه خســارة أو الرتبة رطوبة ورصــد الري؛ وجدولة الدقيق؛ الرش أو
 تطبيقات موازنةو  التغطية، حماصـــــــيل واســـــــتخدام املغذيات، وتســـــــّرب الرتبة تآكل من حدّ  أدىن إىل تقّلل أو املياه

 والزراعة حلرجيةا الزراعة وتعزيز النباتية، الدعامات وحتســــــــني العضــــــــوية، للتعديالت الفّعال واالســــــــتخدام األمسدة
  والتشجري؛ التحريج إعادة وتنفيذ الشريطية،

  إخل؛ واملراعي، والغابات، العشبية، املستنقعات يف بالكربون الغنية العضوية الرتبة محاية •

 عوضــاً  يالرع خالل من األعالف واســتخدام احملاصــيل، بقايا إدارة: قبيل من ممارســات عرب العضــوية املادة زيادة •
 وتطبيق آلفات،ل املتكاملة واإلدارة الرتبة خلصوبة املتكاملة اإلدارة وتطبيق العضوية، الزراعة وممارسة احلصاد، عن

 النبايت رشالف وتطبيق العضــــــــــــوي، الســــــــــــماد واســــــــــــتخدام بالكربون، الغنية األخرى املخّلفات أو احليواين الروث
  للرتبة؛ دائم غطاء توفري أو
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 يهدف أن يينبغ احلالة هذه ويف األراضي، إدارة من يتجزأ ال جزءاً  كانت  إذا إالّ  احلرائق، تفادي املستحسن من •
 بـد ال بيعيـاً،ط حـدثـاً  احلرائق انـدالع يكون وحني. الرتبـة وظـائف خســــــــــــــائر من احلـدّ  إىل وكثـافتـه احلرق توقيـت

 يكون حيثما ق،احلري بعد النبايت الغطاء إعادة وتشــــــــجيع التآكل من حدّ  أدىن إىل للتقليل خطوات يف النظر من
  .عملياً  ذلك

 اجملّهزة شـــــــريةالب واملخّلفات احليواين الروث قبيل من العضـــــــوية، املســـــــتلزمات مصـــــــادر جلميع األمثل االســـــــتخدام •
  سليم؛ حنو على

 احلراثة ممارسات من واحلدّ  البور، نباتات أنواع وحتسني التغطية، حماصيل قبيل من لإلدارة ممارسات اعتماد ينبغي •
  كاٍف؛  عضوي بغطاء الرتبة متّتع لضمان احلي، السياج أو استخدامها، عدم أو

 تخداماس زيادة دون من عدمها أو احلراثة من األدىن احلدّ  ممارسة خالل من العضوية املادة حتّلل معّدالت خفض •
  األعشاب؛ مبيدات

 .لاحملاصي مزيج حتسني أو) البقول فيها مبا( البقولية اخلضر وزراعة احملاصيل، تناوب تطبيق •
 
 ودوراهتا الرتبة مغذيات توازن دعيمت 3-3
 
 اجلذور اتصـــال ةســـلســـل يف املغذيات ديناميكيات على خاصـــة بصـــورة االســـتخدام وفعالية الكفاية مفاهيم تنطبق 

 وظروفها، احمللية الرتبة مساتو  احملاصيل، احتياجات على النباتات تغذية تقوم أن وينبغي. والنباتات واملغذيات واملياه بالرتبة
 األمسدة ذلك يف مبا اإلضــــافات عرب أو املغذيات تدوير إعادة خالل من النباتات تغذية تعزيز وميكن. الطقس أمناط وعلى

 الفوســــــفات مثالً ( أّولية مصــــــادر تشــــــمل اليت الرتبة على التعديالت من وغريها العضــــــوية، واألمسدة املعدنية،) الكيميائية(
 إلدارة مالئمني وَ�ج نظام اختيار املهم ومن). الصحي الصرف محأة من املتأيت الفوسفور مثالً ( ثانوية ومصادر) الصخري
 .هلا حمّدد الستخدام األرض مالءمة تقييم جانب إىل النباتات، مغذيات

 
 إنتاج: تشــــــــــــــمل وهي حمّددة مبعامل النباتات احتياجات لتلبية باملغذيات واملتوازن الكايف اإلمداد منافع وتتمّتع 

 احملّدد غرايفاجل الســـــياق يف املثلى اإلمكانيات بقدر مســـــتويات على والوقود واألخشـــــاب، واأللياف، واألعالف، األغذية،
 واألمسدة عضـــــوية، ريوغ عضـــــوية لتعديالت اخلارجي والتطبيق اآلفات، مكافحة تدابري إىل احلاجة وتقليص منها؛ قريبة أو

 الرتبة يف الكربون احتجاز وتعزيز الزراعية؛ الكيميائية للمواد املالئم غري االســــــــــــتخدام عن الناجم التلّوث اخنفاض املعدنية؛
 .الرتبة إىل وإعادهتا احليوية الكتلة إنتاج خالل من
 
 القيمة يفو  الغالل يف اخنفاض وإىل الالزم، املســـــــــتوى دون النباتات منو إىل األســـــــــاســـــــــية املغذيات نقص ويؤدي 

 النرتوجني ســـــــــــّيما ال( املغذيات فائض فقدان) أ( يلي مبا الرتبة يف املغذيات فائض عواقب وتتمّثل. للمحاصـــــــــــيل التغذوية
 زيادة) ب( املائية؛و  الربية اإليكولوجية والنظم املياه جودة وتدهور باألترفة يتســـــــــــبب ما الزراعية، احلقول من) والفوســـــــــــفور

 املياه إىل نرتوجنيال من متنّقلة أشــكال تســّرب) ج( اجلو؛ إىل الرتبة من النرتوجني، أكســيد احلراري، االحتباس غاز انبعاث
 .احملاصيل رداءة) د(و اإلنسان؛ صحة على حمتملة آثار مع البشري، االستهالك ألغراض املستخدمة
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 املادة تعزيز أو صــــون خالل من عليها واحلفاظ الطبيعية املغذيات ودورات الطبيعية الرتبة خصــــوبة حتســــني ينبغي •
 اســـتخدام قبيل من الرتبة صـــون ممارســـات طريق عن الرتبة خصـــوبة حتســـني يتحقق أن وميكن. الرتبة يف العضـــوية

 خبفض ملقرتنةا التغطية وحماصــــيل احليواين، والروث األخضــــر والســــماد البقولية، اخلضــــر مع احملاصــــيل تناوب �ج
 وتدار. احلرجية الزراعة وكذلك األعشــــــــــــــاب، مبيدات اســــــــــــــتخدام من للحدّ  عناية إيالء ومع عدمها، أو احلراثة
 احملصـــــــــولية نظمال أو واحليوانية احملصـــــــــولية النظم غرار على املتكاملة النظم يف حنو أفضـــــــــل على املغذيات دورات

  واحلرجية؛ واحليوانية

 تعديالت تطبيق يلقب من تدابري اعتماد طريق عن املغذيات اســــــــــــــتخدام فعالية من املثلى النتيجة حتقيق يتوّجب •
 التجيري، وعوامل العضــــــوي الســــــماد مثالً ( الســــــياق مع ومكّيفة متوازنة تكون الرتبة على عضــــــوية وغري عضــــــوية

 تدوير إعادة إىل باإلضــــــــــــــافة ،)التحّلل البطيئة أو البطيئة األمسدة مثالً ( االبتكارية املنتجات أو/و) التوايل على
  املغذيات؛ واستخدام

 االســتهالك تعزيزو  اخلســائر من للحدّ  مالئمة وتوقيتاهتا ونســبها وأنواعها األمسدة تطبيق أســاليب تكون أن ينبغي •
 األجل طويل ســـــــعىم يكون وأن والنباتات، للرتبة حتاليل على ذلك يقوم أن وينبغي. احملاصـــــــيل ملغذيات املتوازن

  األمد؛ قصري إجراء من بدالً 

  لتخصيبها؛ التخطيط عند الرتبة إىل دقيقة مغذيات إضافة إمكانية يف النظر جيب •

 العضـــوية عديالتللت والرشـــيد الدقيق االســـتخدام ذلك يف مبا النباتية، للمغذيات عملية مصـــادر اســـتخدام ينبغي •
 البيولوجية، نتجاتوامل التعديالت هذه وتشــــمل. الزراعية البيولوجية واملنتجات العضــــوية، غري واألمسدة واملعدنية،

 النفاياتو  األخضر، والسماد العضوية، واألمسدة احملاصيل، وبقايا الصلب، أو الصلب، شبه أو السائل، الروث
 بــــد وال .الرتبــــة على واللقــــاحــــات والتعــــديالت احليويــــة، الطــــاقــــة إنتــــاج من املتــــأيت النظيف والرمــــاد املنزليــــة،

 خرىأ مقيــّدة عوامــل أثر من للتخفيف جهود مع فعــاليتهــا، زيــادة أجــل من التــدابري، هــذه تتصـــــــــــــــاحــب أن من
 املقبولة توياتاملســــــ ذلك يف مبا( التعديالت هلذه اآلمن االســــــتخدام ضــــــمان وينبغي). املياه يف النقص قبيل من(

  ؛)العمال وصحة امللّوثات، من

 توجيهات ذلك وفّري حيث واســـــــــتخدامها، امليدانية والتقييمات النبايت والنســـــــــيج الرتبة اختبارات اعتماد يتوّجب •
 وامللوحة، لنباتية،ا باملغذيات واملتصـــــــلة احملاصـــــــيل إنتاج يف املقّيدة العوامل وتصـــــــويب تشـــــــخيص حيث من قّيمة

 ورصد ستنريةم قرارات الختاذ أساسية التوصيات هذه وتعترب. احلموضة درجات وتطّرف الصوديوم، نسبة وزيادة
   احملرز؛ التقّدم

  البول؛ وترّسب وايناحلي الروث من املثلى النتائج لتحقيق والرعي احليوانية الثروة حركة إدارة جيب االقتضاء، عند •

 هذا يف املغذيات ســـتخدامال املثلى الفعالية لضـــمان مســـبقاً  شـــرطاً  احلمضـــية الرتبة يف التجيري عوامل تطبيق يعترب •
 وكذلك لعضــــــوي،ا الســــــماد قبيل من عضــــــوية تعديالت تطبيق إمكانية يف النظر جيب حني يف الرتبة، من النوع

  األنواع؛ من وغريها القلوية بالرتبة يتعّلق ما يف واحملاصيل للرتبة املالئمة اإلدارة

 بصورة البوتاسي سمادال أو الصخري الفوسفات غرار على طبيعياً  تظهر اليت املعدنية األمسدة موارد توزيع وينبغي •
 .ستقبلامل ألجيال املعدنية املستلزمات من كافية  لكميات املستمر التوفّر لضمان واسرتاتيجية فّعالة
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 آثارمها من والتخفيف حدّ  أدىن إىل منهما والتقليل والقلوية التمّلح من لوقايةا 3-4
 
 ارتفاع نتيجة وهو. ةالرتب يف املياه يف الذوبان الســـهلة والكالســـيوم واملغنيســـيوم الصـــوديوم أمالح تراكم هو التمّلح 

 الري مثالً ( اناإلنســـــ صـــــنع من هي اليت والعمليات الداخلية، األراضـــــي إىل البحر مياه وتســـــّرب التبخري، النتح معدالت
 .العتبات ضبع ختّطى إن بالكامل، احملاصيل إنتاج على ويقضي احملاصيل، غالل من التمّلح ويقّلل). السليم غري

 
  التبّخر؛ خسائر من للحدّ  السطحي الغطاء من املثلى النتائج حتقيق ينبغي •

 وجيب. مليداينا التطبيق وأســــــــــاليب والتوزيع، النقل، حتســــــــــني خالل من الري مياه اســــــــــتخدام فعالية زيادة ينبغي •
 أمتتة حتاشــي من بد الو . الرتبة على مباشــرة املياه وتطّبق منخفض، بضــغط تعمل اليت التطبيق أســاليب اســتخدام

  التبّخر؛ خسائر من للحدّ  للمحاصيل العلوي القسم على املياه وتطبيق املائية اإلمدادات

  التمّلح؛ لمشاك لتفادي الفّعال والتصريف النباتات لنمو املياه من يكفي ما الري إدارة تضمن أن ينبغي •

  املياه؛ حتلية ينبغي اإلمكان، وعند الري؛ مياه جودة ورصد اختبار جيب •

. الرتبة وملوحة وفيةاجل املياه منسوب ارتفاع ملراقبة وصيانتها السطحي وحتت السطحي للتصريف نظم إقامة جيب •
  املناطق؛ هذه يف املياه لتوازن معّمق فهم على النظم هذه تصميم يقوم أن وينبغي

 املتمّلحة الرتبة اســــــــــــــتصــــــــــــــالح ميكن ناجعاً، خياراً  الوقاية تعد ومل األســــــــــــــاس، يف متدهورة الرتبة كانت  حال يف •
 امللوحة، لتتحمّ  أصــــــناف وزراعة لألمالح، املباشــــــر التســــــّرب قبيل من التقنيات من متنّوعة جمموعة باســــــتخدام

 التعديالت خدامواســـــت الكيميائي، والتحســـــني الرعوية، الزراعية النظم يف الســـــتخدامها امللحية النباتات وتدجني
 .العضوية

 
 حدّ  أدىن إىل منه والتقليل الرتبة تلّوث من لوقايةا 3-5
 
 الظروف تتغّري  حني تطلقها أن أيضــــــــــــــاً  ميكن وإمنا مفعوهلا، وتلغي وتصــــــــــــــلحها، امللّوثات الرتبة تنّقي أن ميكن 
 للحفاظ ســـبيل فضـــلأ الرتبة تلّوث من الوقاية تبقى وبالتايل،). احلموضـــة درجات اخنفاض مع الثقيلة املعادن إطالق مثالً (

 .املستدامة التنمية ألهداف وفقاً  واألغذية الرتبة سالمة على
 
 لزراعية،ا املســــــــــــــتلزمات ذلك يف مبا املصــــــــــــــادر من متنّوعة جمموعة خالل من الرتبة إىل امللّوثات تدخل أن ميكن 

 واإلدارة لعرضـــــية،ا واالنســـــكابات والري، الفيضـــــانات ومياه اجلوية، والرتســـــبات األراضـــــي، على الثانوية املنتجات وتطبيق
 حال يف التلّوثو  الرتاكم ويظهر. الوســـائل من وغريها احلضـــرية، املناطق يف الصـــحي الصـــرف ومياه للنفايات الســـليمة غري

 اإلنتاجية واخنفاض اتيةالنب السمية السلبية النتائج تشمل وقد. الرتبة نظام من إزالته معّدل معّني  ملّوث إضافة معّدل جتاوز
 احليوانو  اإلنســـــان صـــــحة على املخاطر وزيادة الرواســـــب، نقل خالل من املوقع خارج واملناطق املياه وتلّوث عنها، الناجم

 .األغذية سلسلة يف الرتاكم طريق عن
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 صحة على للحفاظ حمددة مستويات دون امللوثات تراكم من للحد أنظمة وتنفيذ وضع على احلكومات ُتشجَّع •
  ؛املستويات هذه فيها امللوثات تتخطى اليت امللوثة الرتبة معاجلة ولتسهيل ورفاهه، اإلنسان

 لتحديد امللّوثات ستوياتم وتقييم ورصد اختبار يليها أساسية، مستويات حتديد احمللية الرتبة تلّوث إدارة تقتضي •
 اإلمجالية، التكلفة تقدير كذل يف مبا ومعاجلتها، املخاطر تقييم تطبيق وينبغي. ملّوثة تكون أن حيتمل اليت املواقع

 اإليكولوجية؛ والنظم اإلنسان على املخاطر من احلدّ  أجل من

 املناســــــبة لعنايةا إيالء من بد وال. امللّوثات انتشــــــار عن النامجة الضــــــارة لآلثار عرضــــــة األكثر الرتبة حتديد ينبغي •
  الرتبة؛ هذه يف امللّوثات حجم من للحدّ 

 للجمهور؛ امللّوثة الرتبة مواقع بشأن معلومات إتاحة جيب •

  واألعالف؛ األغذية إلنتاج امللّوثة الرتبة تستخدم أال ينبغي •

 ملخّلفاتا من غريها أو املعاجلة الصــــــــــــــحي الصــــــــــــــرف مياه من تدويرها املعاد املغذيات واختبار جتهيز يتوّجب •
 واملغذيات مللّوثاتا من آمنة مستويات على احتوائها لضمان سليمة، بصورة الرتبة على كتعديالت  تستخدم اليت

 حيصـــــــى ال خطرياً  ديداً هت الغريبة العضـــــــوية احليوية املواد تطرح أن ميكن املثال، ســـــــبيل وعلى. النباتات يف املتوفّرة
  اإلنسان؛ وصحة الرتبة خلصوبة عنه رجوع وال

 ومبيدات األمسدة يقتطب بعد املقشـــور غري األرز زراعة من الفائضـــة املياه تدفقات من حدّ  أدىن إىل التقليل ينبغي •
 .املوقع خارج اآلثار لتاليف اآلفات

 
 حدّ  أدىن إىل منه والتقليل الرتبة حتّمض من الوقاية 3-6
 
 الكاتيونات ةبإزال اإلنســــــــــــــان صــــــــــــــنع من هو الذي الغابات وتربة الزراعية الرتبة حتّمض األّول، املقام يف يرتبط، 

 ملراعي ألمسدةا مســــــتلزمات مثالً ( والكربيت النرتوجني مســــــتلزمات يف الزيادة أو للرتبة العازلة القدرة وخســــــارة األســــــاســــــية
 حمتوى أو/و احلموضة درجات عزل على املنخفضة القدرة ذات الرتبة وتعترب). اجلوي الغالف يف الرتّسب البقولية، اخلضر

 والقابلة القدمية رتبةال مثالً ( للَتجويَة القابلة املعادن من متدن مســــــــــتوى على حتتوي حني شــــــــــيوعاً  األكثر األملنيوم من عالٍ 
 ).بالكوارتز غنية مواد من املكّونة والرتبة بشدة، للتجوية

 
 اســـــتخدام خالل من الســـــطحية وحتت الســـــطحية الرتبة محوضـــــة من حدّ  أدىن إىل والتقليل الرتبة محوضـــــة رصـــــد •

  ؛)النظيف والرماد الزراعي، واجلبس اجلري، قبيل من( املالئمة التعديالت

  العضوية؛ والتعديالت لألمسدة متوازنة تطبيقات •

 .احملّمضة األمسدة ألنواع املالئم االستخدام •
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 وتعزيزه للرتبة البيولوجي التنوّع على حلفاظا 3-7
 
 رئيســــــــــــــية دواراً أ الرتبة يف األجســــــــــــــام وتؤدي األرض، على البيولوجي التنوّع خزانات أكرب من واحداً  الرتبة توفّر 

 وظــائف على فــاظللح املطلوب البيولوجي التنوّع درجــة عن القليــل ويعرف. اإليكولوجيــة اخلــدمــات من العــديــد توفري يف
 إحراز إمكانية إىل شــــريت النووي احلمض وحتليل والكيميائية البيولوجية للتقنيات اجلديدة األدوات أنّ  إال األســــاســــية، الرتبة
 .اجملال هذا يف مهم تقّدم

 
 اإليكولوجية الســمّية مثالً ( البيولوجية املؤشــرات ذلك يف مبا الرتبة، يف البيولوجي للتنوّع رصــد برامج انتهاج ينبغي •

  الطبيعية؛ املواقع يف املبكر اإلنذار وإشارات) احمللي اجملتمع يف

 توفري خالل من اتعزيزه أو البيولوجي لتنّوعها الداعمة الرتبة يف العضــــــــــــــوية املادة مســــــــــــــتويات على احلفاظ جيب •
 وإضـــــــافة ملغذيات،ا على املثلى واإلضـــــــافات ،)املتعددة احملاصـــــــيل التغطية، حماصـــــــيل مثالً ( الكايف النبايت الغطاء

 النباتات على واحلفاظ التمّلح، وتفادي الرتبة، اختالل من حدّ  أدىن إىل والتقليل خمتلفة، عضــــــــــــــوية تعديالت
  ترميمها؛ أو الشجرية واألحزمة السياجات قبيل من

 السلوك مدّونة يف ةاملشمول التوصيات على الزراعية النظم يف اآلفات مبيدات واستخدام ترخيص يرتكز أن ينبغي •
 املتكاملة اإلدارة تشــــــــــــــجيع من بد وال. الصــــــــــــــلة ذات الوطنية واألنظمة اآلفات مبيدات إدارة بشــــــــــــــأن الدولية

 لآلفات؛ العضوية أو

 اجلراثيم،( اجلذرية طرياتوالف امليكروبية، واللقاحات للنرتوجني، املثّبتة البقولية األنواع اســــــــتخدام تشــــــــجيع ينبغي •
 لرتبةل املفيدة والكربى واملتوســــــــــــــطة الصــــــــــــــغرى األجســــــــــــــام من وغريها األرض، ودود ،)اجلذرية والقطع اخليوط،

 تعزيز اللخ من الغازية، العمليات خماطر من للحدّ  عناية إيالء مع االقتضاء، حسب) اخلنافس جمموعات مثالً (
  الرتبة؛ خدمات يف االختالل خطر وتفادي احمللي البيولوجي التنوّع استخدام

  للرتبة؛ لوجيالبيو  التنوّع مفاضلة وبالتايل اإليكولوجية، النظم يف النبايت البيولوجي التنوّع ترميم •

 ومواطن لشجريةا والسياجات احلقل، حدود وصون املقحمة، والزراعة احلقول، يف احملاصيل تناوب تشجيع ينبغي •
  البيولوجي؛ التنوّع

 األراضــي ســتخداما بتخطيط رهناً  الكبري البيولوجي التنوّع ذات األراضــي اســتخدام يف تغيري أي يكون أن وجيب •
 الصـــكوك من وغريها ،التصـــّحر ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية البيولوجي، التنوّع اتفاقية مع يتماشـــى أن وينبغي
 .الوطين القانون ومع الصلة، ذات الدولية

 
 الرتبة مسام انسداد من حدّ  أدىن إىل لتقليلا 3-8
 
 أنواع مجيع على كذل عن الناجم الرتبة مســام وانســداد التحتية والبنية املســتوطنات ألغراض األراضــي حتويل يؤثّر 

 الغذائي واألمن ةاألغذي إلنتاج أمهيتها بســـــــبب للزراعة والصـــــــاحلة املنتجة الرتبة بشـــــــأن خاص قلق مدعاة ويشـــــــّكل الرتبة،
 للمدن احملاذية نتاجيةإ األكثر الرتبة على العمراين الزحف يؤثّر املواضع، من العديد ويف. التدوير اقتصاد وأهداف والتغذية،

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
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 الرتبة وظائف يعمج أو لبعض عنها عودة ال كبرية  خبســــارة األراضــــي وحتويل الرتبة مســــام انســــداد ويتســــبب. واملســــتوطنات
 .توفّرها اليت اإليكولوجية النظم وخدمات

 
 السياسات مراجعة نبغيي للزراعة، والصاحلة املنتجة الرتبة على احلفاظ ولضمان للرتبة، اإلمجالية القيمة إىل بالنظر •

 حســــب تحتيةال والبنية املســــتوطنات لتنمية األراضــــي اســــتخدام ختطيط وإجراءات الصــــلة ذات والقوانني القائمة
  االقتضاء؛

 لتشـــــــجيع دابريت تنفيذ ينبغي حّد، أدىن إىل األراضـــــــي حتويل من التقليل إىل والقوانني الســـــــياســـــــات هتدف حني •
 وترميم ثة،وامللوّ  املهجورة املناطق قبيل من اســـــــــتخدامها، وإعادة القائمة الصـــــــــناعية أو احلضـــــــــرية املناطق تكثيف
 للمقالع جياإليكولو  الرتميم تشـــــــــــــجيع من بد وال. املالئمة االســـــــــــــتصـــــــــــــالح تدابري تنفيذ بعد املتدهورة األحياء

  واملناجم؛

 العالية الكربون خمزونات ذلك يف مبا اإليكولوجية، النظم حيث من مهمة خدمات توفّر اليت الرتبة محاية يتوّجب •
 حتتية وبىن مســـــــــتوطنات إىل األراضـــــــــي حتويل من املرتفعة، الزراعية املالئمة أو الكبري البيولوجي والتنوّع الرتبة، يف

 .خاصة قوانني مبوجب
 
 آثاره من والتخفيف الرتبة تراص من لوقايةا 3-9
 
 الرتبة تراص يؤديو . املاشـــــــــــية ودوس اآلالت تفرضـــــــــــه الذي اإلجهاد بفعل الرتبة قوام بتدهور الرتبة تراص يرتبط 
 واحلدّ  الكبرية، املســــــام ةكثاف  وتفكيك احلصــــــى، تدمري عرب الرتبة هتوية تقليل إىل) تعطيلها أو املســــــام اســــــتمرارية من احلدّ (

 بفعل البذور اتوإنب اجلذور منو من احلدّ  يف الرتاص ويســـــــهم. أكرب ســـــــطحياً  جرياناً  يوّلد ما وتســـــــّرهبا، املياه تصـــــــريف من
 .سطحية قشرة بتكّون ويتسبب للرتبة البيولوجي التنوّع على ذلك فيؤثّر امليكانيكية، املقاومة

 
   املفرطة؛ أو السليمة غري احلراثة بفعل الرتبة قوام تدهور من الوقاية جيب •

 الرتبة على ّيماســــــ ال للغاية، الضــــــروري املســــــتوى إىل لتصــــــل املركبات مرور حركة من حدّ  أدىن إىل التقليل ينبغي •
 عمليــــات وإجراء املرور، حبركــــة للتحّكم نظم وإنشـــــــــــــــــاء العمليــــات، وتواتر عــــدد خفض خالل من العــــاريــــة،

  أعماقها؛ إىل وصوالً  مالئمة الرتبة رطوبة درجة تكون حني فقط حرجية/زراعية

 العجالت غطضــــــــــــــ ملراقبــة بنظم جتهيزهــا من بــد وال الرتبــة، قوة مع احلقــل يف واملركبــات اآلليــات تكييف جيــب •
 اســــتخدام حتاشــــي وينبغي ،)االحتكاك منطقة مثالً ( الرتبة ســــطح على الضــــغط من للحدّ  الوســــائل من غريها أو

) املرور حبركـــة التحّكم مثالً ( اآلالت حركـــة على قيود فرض جيـــب احلراجـــة، عمليـــات وخالل. الثقيلـــة اآلالت
 للقيادة اراتمســــ إنشــــاء ويتوّجب املادية؛ األضــــرار من الرتبة محاية على للمســــاعدة باحلصــــري التغطية واســــتخدام
  ذلك؛ أمكن حيثما املرور، حبركة والتحّكم

 جبذور تتمّتع رجيةح زراعية نباتات االقتضاء، وعند للرعي، ونباتات حماصيل، تشمل حمصولية نظم اختيار ينبغي •
  وتفكيكها؛ املرتاصة الرتبة اخرتاق على قادرة) وليفية كثيفة  جذرية نظم( قوية

  تقرارها؛اس وضمان الرتبة قوام لتحسني الرتبة يف العضوية املادة من كافية  كمية  على احلفاظ من بد ال •
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 لتهويتها، الرتبة ســاميةم لتحســني) الفطرية ســّيما ال( وامليكروبات العيانية احليوانية اجملموعات نشــاط تعزيز ينبغي •
  اجلذور؛ ومنو احلرارة، ونقل إليها، املياه تسّرب وضمان

 والتــآكــل؛ الــدوس من الرتبــة حلمــايــة املزروعــة النبــاتــات من كــاف  غطــاء على احلفــاظ ينبغي الرعويــة، النظم ويف •
 .التخزين معدالتو  احليوانات، وأنواع وتوقيته، الرعي كثافة  االعتبار يف احليوانية الثروة إدارة تأخذ أن وجيب

 
 الرتبة يف املياه إدارة حتسني 3-10
 
 الرتبة، يف النباتات يف توفّرةامل للمياه األمثل والتخزين الســريع، املياه تســّرب مســتدام حنو على تدار اليت الرتبة تتيح 

 جهة، فمن. املياه درةون التغدق مشــاكل تنشــأ الشــروط، هذه تســتوىف ال حني لكن. التشــّبع عند للمياه الفّعال والتصــريف
 وميكن بالتايل، اللالغ يقّلل ما النباتات، من للعديد جتذير مشــــــــــــــاكل إىل باملياه الرتبة بتشــــــــــــــّبع املتصــــــــــــــل التغّدق يؤدي

 امليـاه نـدرة تســــــــــــــبّـبت أن ميكن أخرى، جهـة ومن. الرتبـة يف الزئبق وميثيـل الزرنيخ قبيـل من ملّوثـات بتنقـّل يتســــــــــــــبـب أن
 .احملاصيل رداءة يف والرشح، السطحي، واجلريان التبّخر، بفعل املياه فيها تُفقد اليت املناطق يف تتجّلى اليت

 
 لتوفري افيةإضــــــــــــ تصــــــــــــريف نظم وجود من بد ال التبخري، النتح األمطار هطول يتجاوز حيث الرطبة املناطق يف •

 البنية احلســـــــنة بةالرت  يف ســـــــيّما ال القلق على هذا ويبعث. املغذيات اســـــــتهالك قبيل من اجلذور لوظائف التهوية
  املياه؛ احتباس على كبرية  بقدرة تتمّتع اليت

 هبدف جلوفيةا املياه منســـــوب ارتفاع ملراقبة وصـــــيانتها الســـــطحي وحتت الســـــطحي للتصـــــريف نظم إنشـــــاء جيب •
  احملتمل؛ التغدق آثار من التخفيف

 امليداين لتطبيقا وأســــــــــــاليب والتوزيع النقل حتســــــــــــني خالل من الري ملياه النباتات اســــــــــــتخدام فعالية زيادة ينبغي •
 وكذلك التخّلل، عن ةاملتأتي واخلســـــــائر التبّخر من حتدّ  اليت) الدقيق الرش أو املربمج التنقيط بواســـــــطة الري مثالً (

 واحتساب األصناف، أو واعباألن يتعّلق ما يف اخليارات وحتسني الرتبة، يف املياه احتياطي تقدير حتسني طريق عن
  أفضل؛ حنو على املياه تعبئة وكميات فرتات

 املياه اســـــــــــتخدام يةفعال من النتائج أفضـــــــــــل لتحقيق تدابري تنفيذ من بد ال اجلافة، األراضـــــــــــي يف الزراعة نظم يف •
 توفّر زيادة أجل نم املياه وجتميع) البور وأراضــي واألعالف، الســابقة، احملاصــيل مثالً ( الرتبة غطاء إدارة قبيل من

 يكفي ما وفّرت وضـــــــــمان الرتبة؛ ســـــــــطح من املياه تبّخر بفعل واخلســـــــــائر املياه جريان من واحلدّ  البذر؛ عند املياه
 اإلقرار بجي وخماطر مقايضـــــــــــات على التدابري هذه تنطوي ما وغالباً . احملاصـــــــــــيل منو من مرحلة كلّ   يف املياه من
  وإدارهتا؛ هبا

 والتوقيت ملالئمةا األصناف اختيار خالل من األمثل النحو على الرتبة من للمياه احملاصيل استخراج تعزيز ينبغي •
  الزراعية؛ للعملية املناسب

 .حمتملة ضارة ومواد مغذيات وجود لناحية الري مياه جلودة املنتظم والرصد •
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 وتقييمها واستخدامها للتربة المستدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية الخطوط نشر -4
 
 ودعم عزيزت على املصــــــــلحة أصــــــــحاب مجيع ُيشــــــــجَّع هذه، التوجيهية للخطوط الطوعية بالطبيعة املســــــــاس دون 

 الوطنية اهتموســـــــــــياق وقدراهتم، واختصـــــــــــاصـــــــــــاهتم، اجلماعية، أو الفردية الحتياجاهتم وفقاً  التوجيهية اخلطوط واســـــــــــتخدام
 املصلحة ابأصح جانب من مجاعية إجراءات التوجيهية للخطوط الناجح االستخدام ويتطّلب. التوايل على الصلة، ذات

 وانتهاجاً . دامةومســـــــت التكلفة، حيث من وفّعالة اجلنســـــــانية، لالعتبارات ومراعية وتشـــــــاركية، شـــــــاملة، بصـــــــورة املتعددين،
 .اءاالقتض حسب احمللية املعارف وكذلك بّينات على القائمة العلمية املعارف استخدام ينبغي املسار، هلذا

 
 ُتشــــــــــجَّع إ�اف لســــــــــكا�ا، والتغذية الغذائي األمن بتحقيق املتمثّلة األولية باملســــــــــؤولية الدول باضــــــــــطالع وإقراراً  

 :يلي مبا القيام على
 

  مها؛وتقيي للرتبة املستدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية اخلطوط استخدام تعزيز جهود قيادة توّيل  •

 حســــــــب واإلقليمية، والوطنية، احمللية، املســـــــــتويات على اجلماعي للعمل الصـــــــــلة ذات واألطر املنتديات إنشـــــــــاء •
  هذه؛ الطوعية التوجيهية اخلطوط لتعزيز القائمة املرافق استخدام أو االقتضاء،

 للرتبة ملستدامةا اإلدارة وإدماج مالئمة تعليمية ومؤسسات حبوث على تعتمد اليت الفّعالة اإلرشاد خدمات تعزيز •
  أنشطتها؛ يف

 اإليكولوجية مالنظ وخدمات الغذائي، األمن على الرتبة إدارة حتســــــــني وأثر التوجيهية اخلطوط اســــــــتخدام وتقييم •
 .املستدامة التنمية أهداف حتقيق إىل الرامية اجلهود وعلى الرتبة، بوظائف املتصلة

 
 جهزةأ من أو والزراعة األغذية منظمة من فين دعم على احلصــــــــول إىل الدول تســــــــعى قد اجملهود، هذا إطار ويف 

 اخلطوط لنشر أساسية الرتبة جمال يف اإلقليمية وشبه اإلقليمية الشراكات وتعترب. االقتضاء حسب أخرى، إقليمية أو دولية
 .استخدامها وتعزيز للرتبة املستدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية

 
 واملنظمات ية،الدول املالية واملؤســســات املتخصــصــة، املتحدة األمم وبرامج ووكاالت التنمية، يف الشــركاء وُيشــّجع 

 :على اإلقليمية
 

  هذه؛ الطوعية التوجيهية اخلطوط وتنفيذ نشر دعم •

 التكنولوجيا نقلو  املعارف، وتبادل القدرات، وتنمية املالية، واملســـاعدة الفين، التعاون تيســـري االقتضـــاء، وحســـب •
 .للرتبة املستدامة اإلدارة تعزيز هبدف

 
 :اآلخرين املصلحة أصحاب على يلي ما ويقرتح 
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 إدارة على كيزتر  مع التوجيهية اخلطوط اســــــــــــــتخدام تعزيز إىل الرتبة بإدارة املعنية اخلاص القطاع شــــــــــــــركات دعوة •
 حنو على للرتبة، ةاملســــــتدام اإلدارة على الســــــلبية اآلثار من حدّ  أدىن إىل والتقليل اإلجيابية اآلثار لتعظيم املخاطر
 وظروفها؛ بسياقها متصل

 ومناصـــــــرة براجمها،و  ســـــــياســـــــاهتا يف التوجيهية اخلطوط إدماج إىل الرتبة بإدارة املعنية املدين اجملتمع منظمات دعوة •
 املستدامة إلدارةا يف املسامهة هبدف أعضائها قدرات بناء على واملساعدة التوجيهية، للخطوط املالئم االستخدام

 للرتبة؛

 دجهو  تعزيز إىل اإلرشــــــــاد برامج أو/و ومنظمات األكادميية، واألوســــــــاط واجلامعات، البحوث، منظمات ودعوة •
 اإلدارة يف ةللمســــــامه املهارات وتنمية املعارف تبادل وتيســــــري اخلاصــــــة، ســــــياســــــاهتا يف التوجيهية اخلطوط إدماج

 .للرتبة املستدامة
 
 خمتلف يتعّلم يثح عاملياً  منتدى والزراعة، األغذية منظمة تســـتضـــيفها اليت الرتبة، أجل من العاملية الشـــراكة توفّر 

 صــــلتها وأوجه هذه، ةالتوجيهي اخلطوط تنفيذ باجتاه احملرز التقّدم ويقّيمون بعضــــاً، بعضــــهم جتارب من املصــــلحة أصــــحاب
 بالرتبة، املعنية يةالدول احلكومية الفنية اخلرباء وجمموعة الرتبة، أجل من العاملية الشــــــــــــــراكة أمانة وســــــــــــــتبلغ. وأثرها وكفاءهتا

 التوجيهية، خلطوطا تنفيذ يف احملرز التقّدم عن العاملية للشـــــــراكة العاملية اجلمعية للشـــــــراكة، االســـــــتشـــــــاري اجلهاز بوصـــــــفها
 .فيه ومسامهتها الرتبة إدارة حتسني على أثرها كذلك  وستقّيم

 
 إلقليمي،ا املســــــتوى على وتعزيزها التوجيهية اخلطوط نشــــــر جهود دعم املصــــــلحة أصــــــحاب ســــــائر على ويتعّني  
 .الرتبة أجل من اإلقليمية الشراكة خالل من سّيما ال
 
 التآزر أوجه عاســـــــــتطال ميكن للرتبة، املســـــــــتدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية اخلطوط اســـــــــتخدام تعزيز معرض ويف 

 .للرتبة املستدامة باإلدارة معنية صلة ذات أخرى مبادرات مع احملتملة والتعاون
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 للنحل العالمي اليوم - دال المرفق
 المؤتمر قرار مشروع

 
 المؤتمر، إن
 
ية معاجلة إىل امللّحة احلاجة يراعي إذ   ذلك عليها يينطو  اليت واملخاطر امللقحات لتنوّع العاملي الرتاجع قضــــــــــــــ

  الغذائية؛ واإلمدادات اإلنسان معيشة وسبل الزراعة استدامة إىل بالنسبة
 
 الرائد لدوروا املســــــــــــــتدامة، للزراعة التلقيح خدمات جمال يف املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة بعمل ويذّكر 

 اتفاقية أطلقتها ليتا املســــــتدام واســــــتخدامها امللقحات حلفظ الدولية املبادرة وتنســــــيق تيســــــري يف املنظمة به تضــــــطلع الذي
  ؛2002 عام يف البيولوجي التنوّع

 
 2016 شـــــــباط/ايرفرب  يف الصـــــــادر األغذية وإنتاج والتلقيح للملقحات املواضـــــــيعي التقييم الحســــــبان في ويأخذ 

  اإليكولوجي؛ النظام وخدمات البيولوجي التنوع جمال يف والسياسات للعلوم الدويل احلكومي املنرب عن
 
 األخرى حاتوامللق للنحل اهلامة املســــــــامهة وإىل التلقيح خدمات على العاملية الزراعية النظم اعتماد إىل ويشــــــير 

  ية؛الريف املناطق يف وظائف استحداث يف مسامهتها وبالتايل عاملياً، الزراعة وغالل اإلنتاج حتسني يف
 
 يعّزز مبا ة،والتغذي لألغذية املســــتدام اإلنتاج يف ومســــامهتها األخرى وامللقحات للنحل األســــاســــي الدور ويلحظ 

  اجلوع؛ صالواستئ الفقر وطأة من التخفيف يف ويسهم بالتنامي، عددهم اآلخذ العامل لسكان الغذائي األمن بالتايل
 
 نظمال ســــــــــــــالمة يف األخرى وامللقحات النحل يوفّرها اليت اإليكولوجية النظم خدمات مســــــــــــــامهة إىل ويشـــــــــــير 

 اإليكولوجي ثيفالتك تعزيز وبـــالتـــايل الوراثي، والتنوّع واألنواع، البيولوجي، التنوّع حـــالـــة صــــــــــــــون خالل من اإليكولوجيـــة
  املناخ؛ تغّري  مع التكّيف على واملساعدة األغذية، إلنتاج واملستدام

 
 بســــــبب ماســــــيّ  ال العوامل، من جمموعة بفعل للخطر األخرى وامللقحات النحل تعّرض بشــــــأن قلقه عن ويعرب 

 اآلفات، بيداتم واســتخدام املكثّفة، الزراعية واملمارســات األراضــي، اســتخدام يف التغيريات قبيل من اإلنســان أنشــطة آثار
د وتنميتهــا؛ وصــــــــــــــحتهــا، موائلهــا، هتــدد اليت املنــاخ، وتغّري  واألمراض واآلفــات التلّوث، وكــذلــك  النحــل صــــــــــــــلــة على ويؤكــّ

  والبيئية؛ ية،واالجتماع االقتصادية، األبعاد وحتديداً  املستدامة، للتنمية مجيعها الثالثة باألبعاد األخرى وامللقحات
 
 وامللقحات لنحلا حلماية اإلجراءات وتيسري وتعزيز املستويات مجيع على التوعية إذكاء إىل امللحة احلاجة ويدرك 

 أهداف تحقيقل مهم امللقحات خدمات تعزيز أنّ  احلســـبان يف األخذ مع وتنميتها، صـــحتها يف املســـامهة هبدف األخرى،
 املســـــتدامة، لزراعةا وتعزيز التغذية وحتســـــني الغذائي األمن وحتقيق اجلوع، اســـــتئصـــــال أهداف ســـــّيما ال املســـــتدامة، التنمية
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 التنمية خلطة رىاألخ األبعاد من العديد عن فضــــــــــــالً  البيولوجي، التنوّع خســــــــــــارة من واحلدّ  احملدودة الطبيعية املوارد ومحاية
  ؛2030 لعام املستدامة

 
 ســــائر على الوعي ةزياد يف كبري  حدّ  إىل يســــهم أن شــــأنه من للنحل عاملي بيوم الدويل اجملتمع احتفال بأنّ  ويقرّ  

  حلمايتها؛ اجلماعية واإلجراءات العاملية اجلهود ويعّزز األخرى، وامللقحات النحل أمهية بشأن املستويات
 
 خالل من لنحلل العاملي اليوم تنفيذ عن املتأتية لألنشــــــــــطة اإلضــــــــــافية التكاليف تغطية ضــــــــــرورة على ويشــــــــّدد 

  اخلاص؛ القطاع من ذلك يف مبا طوعية، مسامهات
 

 لألمم لعامةا اجلمعية على عرضــــــه بغرض املتحدة لألمم العام األمني إىل القرار هذا إحالة العام املدير من يطلب )1(
 .لنحلل عاملياً  يوماً  سنة كلّ   من أيار/مايو من العشرين إعالن إمكانية التالية دورهتا يف لتبحث املتحدة
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 النباتية للصحة الدولية نةالسّ  - هاء المرفق
 المؤتمر قرار مشروع

 
  المؤتمر، إن
 
 وجية،اإليكول النظم ووظائف األرض، على احلياة أشــــــكال كل  أســــــاس متثل الســــــليمة النباتات أن إىل يشـــــير إذ 

 األرض؛ على احلياة الستمرار حيوي عنصر أ�ا وإىل الغذائي، واألمن
 
 حبلول العامل سكانل املتزايد العدد إطعام أجل من للزراعة املستدام للتكثيف أساسية النباتية الصحة بأن يقرّ  وإذ 

 ؛2050 سنة
 
 والدعوة االعرتاف وأن الســكاين، النمو عن النامجة للضــغوط للتصــدي حاســم أمر النباتية الصــحة بأن يؤكد وإذ 

 باألمن ينعم عاملل النباتية املوارد ضــمان الدويل اجملتمع أراد ما إذا حامسة أمهية ذات مســائل النباتية للصــحة للرتويج والدعم
  ومستدامة؛ مستقرّة إيكولوجية نظم إىل استناداً  الغذائي

 
 وقضـــــــــايا النباتية، اتاآلف من البيولوجي والتنوع والغابات البيئة حيمي النباتية الصـــــــــحة على احلفاظ بأن يقرّ  وإذ 

 والفقر؛ التغذية وسوء اجلوع من للحدّ  املبذولة اجلهود ويدعم املناخ، تغري
 
 للصــــــحة تدامةاملســــــ اإلدارة تكفل إجراءات اختاذ عملية وتيســــــري وتشــــــجيع التوعية إىل امللّحة باحلاجة يذكرّ  وإذ 

 ؛2030 لعام عليها املتفق املتحدة لألمم املستدامة التنمية أهداف حتقيق يف املسامهة أجل من النباتية
 
 للرتويج جراءاتإ وتنفيذ اختاذ ويشجع منتدى يشكل أن شأنه من االحتفال من النوع هذا أن يف ثقته يضع وإذ 

 معاجلة يف النباتية حةالص بأمهية الوعي مستوى كذلك  يرفع وأن واستدامتها، العاملية النباتية املوارد لصون الداعمة لألنشطة
 البيئة؛ تواجه اليت والتهديدات والفقر اجلوع ذلك يف مبا العاملي، االهتمام ذات القضايا

 
 النظم وظائفو  الغذائي األمن إىل بالنســـــبة النباتية الصـــــحة بأمهية العام الرأي توعية إىل املاســـــة احلاجة يؤكد وإذ 

 اإليكولوجية؛
 
 هبا الوفاء سيتم يةالنبات للصحة الدولية السنة تنفيذ عن الناشئة لألنشطة اإلضافية التكاليف أن على يشدد وإذ 

 اخلاص؛ القطاع من ذلك يف مبا الطوعية، املسامهات من
 
 لألمم عــامــةال اجلمعيــة فيــه تنظر لكي املتحــدة لألمم العــام األمني إىل القرار هــذا إحــالــة العــام املــدير إىل يطلــب 

 .النباتية للصحة الدولية السنة 2020 سنة وتعلن املقبلة دورهتا يف املتحدة


