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 الزراعة جلنة
 والعشرون السابعةالدورة 

 2020أكتوبر/تشرين األول  2 – سبتمرب/أيلول 28

 تقرير الشراكة العاملية من أجل الرتبة
 

 موجز

 بصـــــــــفتها اجلهاز الرائســـــــــي الرتبة. وتعترب اجلمعية العامةل تشـــــــــّكل جلنة الزراعة اجلهاز الراعي للشـــــــــراكة العاملية من أج
 .للجنة الزراعة وخاضعة إلشرافها اتبعةللشراكة العاملية من أجل الرتبة  الرئيسي

يونيو/حزيران  7إىل  5منــذ الــدورة األخرية للجنــة الزراعــة، خالل الفرتة من اجتمــاعني هلــا اجلمعيــة العــامــة  قــد عقــدتو 
(االجتماع الثامن، الذي ُعقد بصـــــــــــــــورة  2020يونيو/حزيران  5إىل  3(االجتماع الســـــــــــــــابع) وخالل الفرتة من  2019

. وترد النتائج الرئيســـــــــية لالجتماعني املذكورين أعاله يف وثيقة جلنة على التوايل )19-افرتاضـــــــــية بســـــــــبب جائحة كوفيد
يف حني " عن الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة حالة تنفيذ التوصيات الصادرة" بعنوان COAG/2020/3 الزراعة

ميكن االطالع على التقريرين الكاملني على اإلنرتنت (االجتماع الســـــــــــــابع للجمعية العامة للشـــــــــــــراكة العاملية من أجل 
 اعددً على أّن أكيد على التوايل. وميكن التّ ) 2واالجتماع الثامن للجمعية العامة للشـــــــــــراكة العاملية من أجل الرتبة 1الرتبة

أي جمموعة  - من جانب جهازها االستشاري الفين الرئيسي ّفذمن األنشطة الرئيسية للشراكة العاملية من أجل الرتبة نُـ 
 .اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية ابلرتبة، أو مت االضطالع به حتت رعايته

إعادة : ةبية إعادة توفري الكربون يف الرت آلى إطالق ومن املهم تســـــــــليط الضـــــــــوء علابلنشـــــــــاط وكانت هذه الفرتة حافلة 
، والتقييمات العاملية لتلوث الرتبة والتنوع البيولوجي للرتبة، وأنشـــــــــــــــطة رســـــــــــــــم اخلرائط املتعلقة الكربون إىل الرتبة العاملية

الرتبة ابتباع �ج ذي توجه قطري. وكان من أهم األنشــــــــــــطة اليت  يفمبلوحة الرتبة واحتماالت عزل الكربون العضــــــــــــوي 
ضــطلع هبا خالل الفرتة املشــمولة ابلتقرير تقييم الشــراكة العاملية من أجل الرتبة (شــبه تقييم). وكانت التوصــية الرئيســية اُ 

األغذية والزراعة، ولكن  هي إعادة تنظيم الشــــــــــــراكة العاملية من أجل الرتبة كجهاز دســــــــــــتوري اتبع ملنظمة 3هلذا التقرير
 معلومات مفصـــــــلة عن اآلاثر املرتتبة على هذا االقرتاح. وســـــــلم األعضـــــــاء أبمهية ن تتاح أوًال أباجلمعية العامة أوصـــــــت 

                                                 
 .http://www.fao.org/3/ca5983en/ca5983en.pdfتقرير االجتماع السابع للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة.   1
 .http://www.fao.org/3/ca9726en/ca9726en.pdfتقرير االجتماع الثامن للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة.   2
 .2020 الشراكة العاملية من أجل الرتبة: اإلجنازات والتحد�ت وسبل املضي قدًما. االستعراض املتعلق ابلتقييم.  3

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/GSP_Stocktaking_Final.pdf. 

http://www.fao.org/3/ca5983en/ca5983en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9726en/ca9726en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/GSP_Stocktaking_Final.pdf
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م الشـــبكة املخربية العاملية للرتبة. بيد أنه مت التســـليم رصـــد تقدّ لإجراء مقار�ت بني املختربات لتقييم أداء خمتربات الرتبة و 
إجراء مقار�ت بني  يقن هذه احلواجز ميكن أن تعأبواجز دولية أمام تبادل عينات الرتبة ألغراض البحث، وبوجود ح

القرار بشأن التبادل " إحالةد األعضاء يف إطار الشبكة املخربية العاملية للرتبة. ولذلك فقد أيّ  فعالٍ  املختربات على حنوٍ 
 لشبكة املخربية العاملية للرتبة" إىل جلنة الزراعة.يف إطار ا حبثيةالدويل لعينات الرتبة ألغراض 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 لقيام مبا يلي:اإىل إن اللجنة مدعوة 

وكذلك التقدم  االجتماع السابع والثامن للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة يا بتقرير اإلحاطة علمً  •
 الرتبة وتعزيز اإلدارة املستدامة للرتبة.احملرز يف مكافحة تدهور 

األمانة توفري مزيد من املعلومات عن االنعكاسات القانونية واملالية، مبا يف ذلك أتثري مشاركة اجلهات الطلب إىل و  •
 يهاعلالفاعلة من غري الدول، لالقرتاح من خالل تقييم الشراكة العاملية من أجل الرتبة إلضفاء الطابع املؤسسي 

  ملنظمة األغذية والزراعة، ملواصلة النظر فيها.ا دستور�ً بارها جهازً ابعت
يف إطار الشبكة املخربية  "القرار بشأن التبادل الدويل لعينات الرتبة ألغراض البحث املصادقة علىالنظر يف و  •

 العاملية من أجل الرتبة.ا ملا طلبه االجتماع السابع للجمعية العامة للشراكة )، وفقً 1 امللحق( "العاملية للرتبة
دعم تنفيذ األدوات واملبادرات الرئيسية مثل مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو و  •

وإجراءات قياس الكربون العضوي يف الرتبة واإلبالغ  وبروتوكول خارطة عاملية للكربون العضوي للرتبةمستدام، 
، ومبادرة إعادة توفري الكربون يف الرتبة العامليةشاهد الطبيعية الزراعية، ضمن امل عنه والتحقق منه ورصده

 وبر�مج أطباء الرتبة العاملي، ضمن مجلة أمور أخرى.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Eduardo Mansur السيد

 مدير،
 األراضي واملياه 

 5978 5705 06 39+ اهلاتف:
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 آخر املعلومات عن الشراكة العاملية من أجل الرتبة -ًال أوّ 

 املســــــتدامة اإلدارة تعزيز يف املحوظً  اتقدمً  ،2012عام يف  إنشــــــائها منذ الرتبة أجل من العاملية الشــــــراكة أحرزت -1
 لرتبةمن أجل ا اإلقليمية الشــــــــــــراكات دعم خالل من خاصــــــــــــة العاملي األعمال جدول على الرتبة إدراج إىل والدعوة للرتبة

 أجل من العاملية الشـــــــــــــــراكة زتعزّ  ،2020إىل  2018من  الفرتة ويف .ابلرتبة املعنية الدولية احلكومية الفنية اخلرباء وجمموعة
 وتنظيم العامل، يف الرتبة موارد حالة تقرير يف حتديدها جرى واليت لرتبةحملدقة ابا العشرة التهديدات على ابلرتكيز عملها الرتبة

 طريق عن احللول للرتبة بتوفري البيولوجي والتنوع الرتبة، وآتكل الرتبة، وتلوث لرتبة،يف ا العضوي الكربون عن عاملية ندوات
 حنو على وإدارهتا األمسدة اســـــــتخدام بشـــــــأن الدولية الســـــــلوك للرتبة، ومدونة املســـــــتدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية اخلطوط
إضافة إىل ذلك،  .رئيسية أبنشطة ابلرتبة املعنية الدولية احلكومية الفنية اخلرباء جمموعة واضطالع )األمسدة مدونة( مستدام
على اســــــــتحداث أدوات لتســــــــهيل تبادل املعلومات والتجارب بني مجيع أصــــــــحاب  الشــــــــراكة العاملية من أجل الرتبةتعمل 

 على الرتبة حوكمة حتسني يف ستسهم ابلرتبة املتصلة والسياسات للتشريعات وهي منصة، SoiLEX قاعدةاملصلحة، مثل 
 التدريبية املواد مجيع توفري فيه وهو بر�مج للتعلم اإللكرتوين يتم EduSOILSوكذلك بر�مج  والعاملي، الوطين الصـــــــــعيدين

 اختاذ إىل األنشـــــطة خمتلف تأدّ  وقد. خمتلفة بلغات ا�ً جمّ  شـــــركائها، أحد أو الشـــــراكة العاملية من أجل الرتبة وضـــــعتها اليت
 تشــريعات أو للرتبة برامج أو ضــعت شــراكاتووُ  للرتبة وطنية مؤســســات العديد من األعضــاء أنشــأ حيث وطنية، إجراءات
 .اختاذ اإلجراءات املطلوبة إىل تؤدي الشراكة أن إىل يشري األمر الذي للرتبة، جديدة

 :يلي ماالتقرير اليت مشلها  2020 - 2018 الفرتة خالل حتققت اليت الرئيسية النتائج وتشمل -2

 3F4؛ابمللحإعداد خريطة الرتبة العاملية املتأثرة  •
عام رجئت إىل (أُ  6التنوع البيولوجي للرتبة بشأن أخرىو  2019يف عام  5حول آتكل الرتبة واحدةتنظيم ندوتني، و  •

 )؛19-بسبب جائحة كوفيد 2021
 الرتبة؛ وآتكل 8الرتبة وتلوث 7لرتبةيف ا العضوي الكربون بشأن السابقة للندوات اخلتامية الواثئق تنفيذو  •
 9F10؛وجائزة يوم الرتبة العاملي 9) العاملية للرتبةGlinkaجائزة غلينكا ( منحإنشاء و و  •
 وفروعها اإلقليمية؛ 11للرتبة العاملية املخربية تنفيذ أنشطة الشبكةو  •
اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة وتنفيذ  13الشبكة الدولية للرتبة السوداء، و 12العاملي الرتبة أطباء إنشاء بر�مجو  •

 13F14؛املستدامة للرتبة
                                                 

4  salinity/en-work/soil-of-partnership/areas-soil-http://www.fao.org/global. 
5  /symposium/ar-erosion-http://www.fao.org/about/meetings/soil. 
6  /symposium/ar-biodiversity-http://www.fao.org/about/meetings/soil. 
7  /mposium/arsy-carbon-organic-http://www.fao.org/about/meetings/soil. 
8  /pollution/ar-soil-on-symposium-http://www.fao.org/about/meetings/global. 
9  /day//ar-soil-orldhttp://www.fao.org/w. 

10  award/en-day-soil-day/world-soil-http://www.fao.org/world. 
11  harmonization/glosolan/en-action/5-partnership/pillars-soil-http://www.fao.org/global. 
12  /doctor/en-raising/soil-awareness-action/2-partnership/pillars-soil-http://www.fao.org/global. 
13  partnership/inbs-soil-http://www.fao.org/global. 
14  bl813e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/soil-salinity/en
http://www.fao.org/about/meetings/soil-erosion-symposium/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-organic-carbon-symposium/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/ar/
http://www.fao.org/world-soil-day/ar/
http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/en
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-doctor/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/inbs
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
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مدونة (خطة عمل لتنفيذ  مدونة الســـــــــلوك الدولية بشـــــــــأن اســـــــــتخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مســـــــــتدامتنفيذ و  •
 )؛وإدارهتا على حنو مستدام 15السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة

17Fوالكربون العضوي يف الرتبة؛ 17وجي للرتبةوالتنوع البيول 16تنظيم ندوات عن مدونة األمسدة،و  •

18 
 ؛)RECSOIL( إعادة توفري الكربون يف الرتبة العامليةمبادرة إطالق و  •
 الرتبة؛ تلوثبشأن  التقييم العامليتقرير إعداد و  •
 إعداد التقرير بشأن حالة املعارف عن التنوع البيولوجي للرتبة؛و  •
 ؛اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي للرتبةللمبادرة الدولية من أجل إعداد خطة عمل و  •
 ؛لحملاباملتأثرة إنشاء الشبكة الدولية للرتبة و  •
 .SoiLEX قاعدةإطالق  •

 هي كما يلي: 2021-2020األنشطة املقبلة للفرتة و  -3

 ابلتقييم؛املتصل والتقرير العاملي  لحملاملتأثرة ابالعاملية للرتبة  للخريطةوضع الصيغة النهائية  •
 العاملي وتنفيذه؛ الرتبة أطباء إطالق بر�مجو  •
هذه  وإطالق البلدان مســـــــــتوى على لرتبةيف االحتجاز الكربون العضـــــــــوي اخلريطة احملتملة  رســـــــــم على التدريبو  •

 ؛اخلريطة
 ؛إعادة توفري الكربون يف الرتبة العامليةإطالق مبادرة و  •
 تنظيم الندوة العاملية حول التنوع البيولوجي للرتبة؛و  •
 ؛لحملاباملتأثرة نظيم الندوة العاملية بشأن الرتبة تو  •
 التقييم العاملي لتلوث الرتبة والتنوع البيولوجي للرتبة؛ يإطالق تقرير و  •
 تنفيذ مدونة األمسدة؛و  •
 وجائزة يوم الرتبة العاملي؛ ) العاملية للرتبةGlinkaجائزة غلينكا ( منحو  •
 .EduSOILSإنشاء بر�مج و  •

الرتبة  أجل من العاملية ن الشــراكةأإىل تعبئة املوارد املالية حيث  مثة حاجة واضــحةتزايد عدد األنشــطة، إىل ا ونظرً  -4
 أجل من العاملية للشــــراكة املايل دعمهم ز�دة أعضــــاءها اجلمعية العامة �شــــدت . ولذلك،املســــامهات الطوعيةعلى  تعتمد
 .الرتبة

  

                                                 
15  er_Code_Plan_Action.pdfhttp://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/Fertiliz. 
16  /partnership/resources/events/detail/en/c/1273404-soil-http://www.fao.org/global. 
17  /partnership/resources/events/detail/en/c/1275159-soil-http://www.fao.org/global. 
18  /partnership/resources/events/detail/en/c/1277609-soil-http://www.fao.org/global. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/Fertilizer_Code_Plan_Action.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1273404/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1275159/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1277609/
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 الرتبة أجل من العاملية تقييم الشراكة -اثنًيا

 منذ ســنوات ســبع مرور بعد" أنه إىل 2019 حزيران/يونيو يف تعقد اليت العامة للجمعية االجتماع الســابع أشــار -5
 الرمسي الطابع إضــفاء طلب ذلك يف الرتبة مبا أجل من العاملية الشــراكة ألداء تقييم إجراء املناســب من ســيكون أتســيســها،

 األموال توفري يتم أن شريطة التقييم هذا مثل الرتبة إبجراء أجل من العاملية الشراكة أمانة تعهدت ولقد. هذه الشراكة على
 ".الالزمة لذلك

 الرتبة يف أجل من العاملية الشـــــــــــــــراكة وضـــــــــــــــع توجيه يف أوىل خطوة مبثابة التقييم هذا يكون أن املزمع من وكان -6
 أجل من العاملية الشراكة على الرمسي الطابع إضفاء ابقرتاح" ابلفعل للجمعية العامة االجتماع السابع قد رّحبو . املستقبل
 وضــع تغيري أبن التســليم مت املناقشــة، وأثناء .والزراعة األغذية ضــمن هيكل منظمة رمسي جهاز إىل طوعية شــراكة الرتبة من
 الذي اجليد التقدم واســتمرارية االســتقرار من املزيد يضــمن أن شــأنه من ارمسيً  اجهازً  لتصــبحالرتبة  أجل من العاملية الشــراكة

 املكاتب ومشــــاركة املالية املوارد تعبئة ذلك يف مبا اإلدارية املســــائل يســــرســــيُ  ذلك فإن ذلك، على وعالوة. حىت اآلن أحرز
 الســـــــــــابعة الدورة إىلوكانت خالصـــــــــــة األمر ضـــــــــــرورة تقدمي االقرتاح . للمنظمة التابعة والوطنية الفرعية اإلقليميةو  اإلقليمية
 ".عليه للمصادقة 2020 عام يف للجنة الزراعة والعشرين

 من بشـــكل رمسي إنشـــائها منذ كبريًا  شـــوطًا قطعت الرتبة أجل من العاملية الشـــراكة أن ابختصـــار التقييم أبرز وقد -7
 اســـــــــــــــرتاتيجيتها تنظيم إعادة إىل فيها حتتاج نقطة بلغت حني يف ،2012 عام �اية يف والزراعة األغذية منظمة جملس ِقَبل

إىل مرحلة  ،كبريٍ   حدٍّ  إىل يربر ذلك ما هناك كان  وقد العاملي، الوضــــــع حتديد مرحلة تســــــمى أن ميكن مرحلة من ابالنتقال
 على) املبكرة املرحلة هذه يف وضــــــــــعت اليت األدوات اســــــــــتخدام ذلك يف مبا( ملموســــــــــة إلجراءات الكاملة إعطاء األولوية

 .الرتبة إلدارة املستدامة للممارسات الكاملة الفوائد جين على البلدان ملساعدة األرض

 عمل إطار صـــياغة على جمموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية ابلرتبةاألمانة و  تعمل. ينبغي أن 1التوصـــية  -1
 يالبيولوج والتنوع املســـتدامة التنمية أهداف لتحقيق الســـليمة الرتبة: "عنوان الرتبة حتت أجل من العاملية للشـــراكة
 .الرتبة سالمةما خيص  يف النتائج يف جماالت احلالية الركائز حتويل ذلك يف مبا ،"املناخ تغري وأهداف

 صـــــــــــــياغة أجل من املوارد لتعبئة ووحدة للربامج وحدة: األمانة داخل متميزتني بوظيفتني . االعرتاف2التوصـــــــــــــية  -2
 .املوارد مقدمي مع اانتظامً  أكثر بطريقة والتفاعل مناسبة مشاريع حافظة تنفيذ ودعم

 احتماالت بشأن املنظمة، يف العليا اإلدارة فريق امبن فيه الصلة، ذات اإلدارات مع مشاورات . إجراء3التوصية  -3
جلنة  رعاية حتت فرعية جلنة أو ا رمسيً ا دســـــتور�ً تصـــــبح جهازً  لكي الرتبة أجل من العاملية االرتقاء بوضـــــع الشـــــراكة

 حســـــــــــب األجهزة من جلنة الزراعة وغريها فيها تنظر لكي الالزمة األســـــــــــاســـــــــــية املعلومات واثئق وتقدمي الزراعة،
 .االقتضاء

 التابعة الالمركزية اهلياكل مع أوثق روابط وبناء احلالية، والوطنية اإلقليمية اهليكلية الرتتيبات . جتديد4التوصـــــــــــــــية  -4
 .امتياز مراكز وإنشاء والزراعة، األغذية ملنظمة

 االتفاقيات مع للشــــــراكة أقوى إطارية الرتبة اتفاقات أجل من العاملية الشــــــراكة دعِ تُ  أن اأيضــــــً  ينبغي .5التوصــــــية  -5
 واتفاقية للبيئة املتحدة األمم وبر�مج التصحر ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية سيما ال الرئيسية، الدولية واملنظمات

 .املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم البيولوجي واتفاقية التنوّع بشأن املتحدة األمم
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 قرار بشأن التبادل الدويل لعينات الرتبة ألغراض البحث  -ااثلثً 
 للرتبة العاملية املخربية يف إطار الشبكة

تقييم يف املختربات  بني الرتبة أبمهية املقار�ت أجل من العاملية للجمعية العامة للشــــراكة الســــابع االجتماعاعرتف  -8
. ورغم ذلك، اعرتفت اجلمعية العامة أن هناك حواجز دولية الشـــــبكة املخربية العاملية للرتبةأداء خمتربات الرتبة ورصـــــد تقدم 

الالتنفيـــذ  يقأمـــام تبـــادل عينـــات الرتبـــة ألغراض البحـــث وأن ذلـــك قـــد يع مقـــار�ت بني املختربات يف إطـــار جراء إل الفعـــّ
"القرار بشــــــأن التبادل الدويل لعينات الرتبة  إحالة. ويف هذا الصــــــدد، دعمت اجلمعية العامة ربية العاملية للرتبةالشــــــبكة املخ

. 2020عام  يف للرتبة" إىل الدورة الســـــــــــــابعة والعشـــــــــــــرين للجنة الزراعة العاملية املخربية ألغراض البحث يف إطار الشـــــــــــــبكة
وضــــــع إجراءات مبســــــطة لتبادل العينات على الصــــــعيد  املســــــاعدة علىزراعة اجلمعية العامة إىل منظمة األغذية وال وطلبت
 الدويل.

 وتعزيز لبناء 2017 عام يف الشبكة املخربية العاملية للرتبة نشئتأُ  للرتبة، العاملية للشراكة اخلامسة ويف إطار الركيزة -9
 تنســـــيق يتم أن مبكان األمهية ومن .للرتبة التحليلية البيا�ت تنســـــيق لضـــــرورة واالســـــتجابة الرتبة حتليل على املختربات قدرة

 واألقاليم البلدان بني للمقارنة وقابلة موثوقة معلومات توفري) 1( أجل من واملعلومات والبيا�ت والوحدات األســـــــــــــــاليب
 من األدلة على القائمة القرارات صـــــنع دعمو ) 3( اجلديدة؛ املنســـــقة الرتبة بيا�ت جمموعات توليد إاتحةو ) 2( واملشـــــاريع؛

 .للرتبة املستدامة اإلدارة أجل

") الكفاءة اختبار" أو" اخلارجية للنوعية املراقبة"تســــــــمية  اأيضــــــــً  عليها طلقت اليت( املختربات بني املقار�ت وتعترب -10
 املخربية الشـــــــــــبكة مثل ختبارجهاز مســـــــــــتقّل لال التقييميتوىل و . املختربات وجمموعات الفردية املختربات ألداء دور�ً  اتقييمً 

 بني املقار�ت وتســتخدم. املشــاركني قبل من لإلشــراف اخلاضــع غري للتحليل النموذجية املواد توزيع طريق عن للرتبة العاملية
 يؤدي اممّ  املختربات، بني للرتبة التحليلية األســـاليب توحيد يف واملســـاعدة التحليلية، املعايري وحتســـني لتقييم كأداة  املختربات

من  عليها احلصــول مت اليت النتائج تســتخدم أن للمختربات وميكن. موثوقة بشــكل أكرب وميكن تبادهلا لرتبةعن ا ا�تبي إىل
 .التايل النحو على 1 امللحق يف القرار ويرد. حتسينات إىل حتتاج قد اليت اجملاالت لتحديد املختربات بني املقارنة خالل
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 1 امللحق
 للرتبة العاملية املخربية لعينات الرتبة ألغراض البحث يف إطار الشبكةقرار بشأن التبادل الدويل 

 الرتبة، أجل من العاملية للجمعية العامة للشراكةإن االجتماع السابع 
 م اإليكولوجي الضرورية للحياة على األرض ورفاه اإلنسان،اتوفري خدمات النظ من حيثموارد الرتبة أبمهية  رإذ يذكّ 

خذ ابستخدام بيا�ت ومعلومات منسقة وموثوقة هي قرارات تّ أن القرارات القائمة على األدلة اليت تُـ على  سّلط الضوءوإذ 
منظمة األغذية  واليةاألهداف الرئيســـــــــــــــية ل منوهي حامسة لتحقيق اإلدارة املســـــــــــــــتدامة للرتبة واألمن الغذائي والتغذية، 

 والزراعة،

من أجل مواءمة وتوحيد البيا�ت التحليلية للرتبة ومنهجيات حتليل الرتبة على  تنســـــيق اإلجراءاتعلى ضـــــرورة  دشـــــدّ يوإذ 
 الصعيد العاملي،

لرتبة من إمكا�ت تتجاوز حدود املختربات، مع تقدمي البيا�ت اليت لالعاملية املخربية مبا تنطوي عليه الشـــــــــــبكة  وإذ يعرتف
  ؛) حتســــــــــني أو إنشــــــــــاء نظم رصــــــــــد وطنية1ة البلدان على (وإجراءات خمتربات الرتبة املتســــــــــقة ملســــــــــاعد أســــــــــاليبتولدها 

حتســــــــــــــني أو إنشــــــــــــــاء نظم وطنية للمعلومات املتعلقة ابلرتبة ميكن أن تغذي النظام العاملي للمعلومات املتعلقة ابلرتبة و ) 2(
صــــــــــــنع القرار على دعم و ) 4( ؛عن حتقيق أهداف التنمية املســــــــــــتدامة والربامج الدولية األخرى اإلبالغو ) 3( ؛جنازهإاملزمع 

راضـــي ألتقييم ورصـــد او  )6( ؛املســـامهة يف وضـــع معايري ومؤشـــرات دوليةو  )5( ؛صـــعيد الســـياســـاتعلى الصـــعيد امليداين و 
يف من التهديدات، على النحو احملدد يف تقرير حالة موارد الرتبة  ذلك راضـــــــــــــــي املتأثرة بتغري املناخ وغريألاملتدهورة و/أو ا

الكيميائية اخلصـــائص  بني الصـــلة حتســـنيو ) 8( وجه؛ أفضـــل على وإدارهتا بغية اســـتخدامها الرتبة دموار  تفســـريو  )7( ؛ملالعا
 تصـــنيع على الشـــركات مســـاعدةو ) 10( ؛وحتســـينها ووصـــفها الرتبة تصـــنيف يف املســـامهةو ) 9( ؛للرتبة والفيز�ئية والبيولوجية

 ؛اإلرشــــاد خدمات قدرة تعزيزو ) 12( ؛والعلمي التقين التعاون فرص توســــيعو ) 11( منتجاهتا؛ لتحســــني املختربات معدات
 .البحوث يف االستثمارات ز�دةو ) 14( ؛ثو البحيف جمال  حتياجاتاال حتديدو ) 13(

 حققتها اليت العديدة واإلجنازات للرتبة،العاملية املخربية الشـــــــــــــــبكة  يف للمختربات واملتنامية الكبرية ابملشـــــــــــــــاركة منه واعرتاًفا
 ،افلة ابلتحد�تواحل ادً جيّ  احملددة عملها وخطة ،2017 نوفمرب/تشرين الثاين يف إنشائها منذ الشبكة

بني  املقار�ت جراءتبادل عينات الرتبة إل من أجلللرتبة العاملية املخربية الشـــــــــــــــبكة ابلصـــــــــــــــعوابت اليت واجهتها  روإذ يذكّ 
 املختربات يف أمريكا الالتينية وآسيا،

 النباتية الرتبة عينات املختربات بني املقار�ت يف اليت تشــــــــــــــارك للمختربات رللرتبة توفّ العاملية املخربية الشــــــــــــــبكة أن  اعتربوإذ 
 التلوث، من نوع أي خطر منحدٍّ  أدىن إىل ليقلّ  مما الرتبة، عينات مع التعامل كيفية  عن مفصلة توجيهية وخطوطًا املأمونة

 البحث، ألغراض الرتبة لعينات الدويل للتبادل مبسط إجراء للرتبةالعاملية املخربية الشبكة  لدى يكون أن بضرورة اعلمً  �خذوإذ 

 أعضــاء إىل طلبال ما خيص يفللرتبة العاملية املخربية الشــبكة  وخمتربات العاملية من أجل الرتبة لشــراكةا أمانة ابقرتاح بيرحّ 
 .استحداث هذا اإلجراء الزراعة للجنة والعشرين السابعة الدورة خالل والزراعة األغذية منظمة

 لشراكة العاملية من أجل الرتبةاالجتماع السابع للجمعية العامة ل
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