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 اخلامسة واألربعون بعد املائة الدورة

 2102 كانون األول/ديسمرب 7-3 روما،

 اختصاصات الشراكة العاملية من أجل الرتبة
 

 موجز
 

إقرارًا بالدور احلاسم الذي تؤديه الرتبة بالنسبة إىل األمن الغذائي وخدمات النظام اإليكولوجي، وبناء على توصية 

( 9002تشرين األول /أكتوبر 31-31روما، )جلنة الفاو اخلارجية الرفيعة املستوى املعنية باألهداف اإلمنائية لأللفية 

دورتها الثانية والعشرين يف تنتاجات اليت توصلت إليها جلنة الزراعة يف الفاو املرفوعة إىل املدير العام ومن خالل االس

ويف أعقاب األعمال . 1، ُطلب إىل الفاو إقامة شراكة عاملية من أجل الرتبة(9030حزيران /يونيو 32-31روما، )

ُيخصص  9033أيلول /سبتمرب 2إىل  7عي إىل عقد اجتماع يف روما من التحضريية والتشاركية من جانب الفاو، ُد

قامة الشراكة العاملية من أجل الرتبة إللعرض اقرتاح على األعضاء يف الفاو وعلى أصحاب املصلحة الرئيسيني 

 .اخلطوات املقبلةوللحصول على ردود فعلهم وتوصياتهم بالنسبة إىل 
 

إنشاء جمموعة عمل فنية تضّم  (3: )وقد صادق االجتماع بالكامل على أهمية الشراكة وتوقيتها املناسب واتفق على

إعداد املسودة صفر ، على أن تتوىل هذه اجملموعة من عدد كبري من املؤسسات الوطنية والدوليةخمتصني بالرتبة علماء 

إجراء مراجعة ملسودة االختصاصات من قبل جمموعة عمل ( 9)من اختصاصات الشراكة العاملية من أجل الرتبة؛ 

 . ني دائمني لدى الفاومفتوحة العضوية تضّم ممثل
 

وعملت ملدة ( من األعضاء املتطوعني من خمتلف أحناء العامل 71تضّم )وقد مّت بالفعل تشكيل جمموعة عمل فنية 

ت بعد ذلك مراجعة هذه ومّت. االختصاصات إلقامة الشراكة العاملية من أجل الرتبةأربعة أشهر على إعداد مسودة 

وُعرضت هذه النسخة على . وعة عمل مفتوحة العضوية تضم أعضاء يف الفاواالختصاصات وتنقيحها من قبل جمم

ويف أعقاب الدعم الذي عّبرت عنه (. 9039أيار /مايو 92-93روما، )جلنة الزراعة يف دورتها الثالثة والعشرين 

واقرتحت إخضاع جمموعة واسعة من البلدان، أقّرت جلنة الزراعة مبادرة إقامة الشراكة العاملية من أجل الرتبة 

 .اختصاصاتها ملزيد من املراجعة من قبل جمموعة عمل مفتوحة العضوية قبل إحالتها إىل األجهزة الرئاسية للفاو

                                                      
1
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وقامت جمموعة العمل املفتوحة العضوية مبراجعة االختصاصات بصورة تشاركية وبعد ثالث جوالت من املشاورات، 

 .ة كما هو مبّين يف هذه الوثيقةُأدرجت معظم االقرتاحات يف النسخة النهائي
 

 اإلجراءات اليت يقرتح على اجمللس اختاذها 
 

جلنة الزراعة إىل إقرار اختصاصات الشراكة العاملية من اليت وجهتها دعوة الإّن اجمللس مدعو بالتالي إىل النظر يف 

 . أجل الرتبة
 

 :هذه الوثيقة إىل نميكن توجيه أّي استفسارات بشأن مضمو

 Alexander Mueller السيد

 املدير العام املساعد

  اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة

 53037 06570 39+: فاهلات
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 اختصاصات الشراكة العاملية من أجل الرتبة

 

 معلومات أساسية- 1
 
املوجودة على سطح األرض واليت خضعت للعوامل ( العضوية وغري العضوية)هي الطبقة الرفيعة من املواد الرتبة - 3

واليت شّكلت أرضية لوجود ( املناخ، الكائنات احلّية، الطوبوغرافيا والوقت مواد الطبقات العميقة،)البيئية وتأّثرت بها 

ا ا متجدًدوهي ليست مورًد. مورد طبيعي متناٍهوالرتبة . وجيالنباتات ومنوها عليها ولتوفري خدمات النظام اإليكول

توفر األساس لألغذية واألعالف والوقود والتنمية املستدامة وهي أساس التنمية الزراعية  والرتبة. باملعيار الزمين البشري

ورقعة  .تيح قاعدة للبناءتما العضوي والتنوع البيولوجي، ك كربونات اليوتوافر املياه والدورة التغذوية واحتياطواأللياف 

غري املالئمة، مما ها اتالتنافس على استخدامتغري املناخ وللضغوط بسبب أكثر فأكثر الرتبة اخلصبة حمدودة ومعرضة 

ومثة حاجة ملحة إىل . يف املائة 11وتقّدر حاليًا مساحة األراضي املتدهورة يف العامل بنسبة . تدهورهايؤدي إىل تفاقم 

لتلبية سكان العامل والعدد املتزايد من تربة صحية إلطعام من الضروري وجود و. ات تعكس هذا االجتاهاختاذ إجراء

 . تراعي املبادرات واملؤسسات املوجودة شراكة قويةوُيعتقد بأّن هذا ممكن فقط من خالل إقامة . احتياجاتهم اإلضافية
 
، 9039 أيار/مايو 92إىل  93ثة والعشرين اليت ُعقدت من وقد أقّرت جلنة الزراعة يف الفاو، خالل دورتها الثال -9

 .مبادرة إقامة الشراكة العاملية من أجل الرتبة
 
تستند هذه االختصاصات إىل وثيقة املعلومات األساسية عن الشراكة العاملية من أجل الرتبة اليت أعّدتها جمموعة  -1

العمل الفنية اليت تضّم علماء خمتصني بالرتبة واليت أنشأتها الفاو يف أعقاب االجتماع اخلاص بالشراكة العاملية من أجل 

وقامت جمموعة عمل مفتوحة العضوية مبراجعة االختصاصات وهي . 9033ل أيلو/سبتمرب 2إىل  7الرتبة الذي ُعقد من 

 . تضّم ممثلني دائمني وكانت قد أنشئت بناء على توصية جلنة الزراعة يف دورتها الثالثة والعشرين
 

 الطبيعة- 2
 
قانونًا بالنسبة إىل  الشراكة العاملية من أجل الرتبة هي مبادرة طوعية وال ترتّتب عنها أي حقوق أو واجبات ملزمة -1

 .الشركاء فيها أو أي كيان آخر مبوجب القانون احمللي أو الدولي
 
من إعالن ريو عن البيئة والتنمية والذي ينص على أّن للدول،  9تذّكر الشراكة العاملية من أجل الرتبة باملبدأ  -2

تغالل مواردها اخلاصة طبقًا لسياساتها البيئية طبقًا مليثاق األمم املتحدة وملبادئ القانون الدولي، احلق السيادي باس

أو  القضائية واليتهاواإلمنائية، وعلى أنها تتحّمل مسؤولية احلرص على أال تتسبب األنشطة الواقعة ضمن نطاق 

 .الوطنية القضائية واليتهاسيطرتها بأضرار يف بيئة دول أخرى أو مناطق أخرى واقعة ما وراء ختوم 
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 الوالية- 3
 
الشراكة العاملية من أجل الرتبة يف حتسني إدارة موارد الرتبة احملدودة يف كوكبنا بغية كفالة وجود  واليةتتمثل - 1

باإلضافة إىل دعم خدمات النظام اإليكولوجي األساسية تربة صحية ومنتجة من أجل عامل يسوده األمن الغذائي، 

وينبغي أن تصبح الشراكة العاملية من أجل الرتبة . طبيعيةاألخرى، مبوجب احلق السيادي لكل دولة على مواردها ال

 .مراعية للظروف القائمةشراكة تفاعلية و
 
القدرات، واالستفادة من  تنميةإذكاء الوعي واإلسهام يف  العاملية من أجل الرتبة علىالشراكة سوف تعمل أيضًا - 7

من أجل  املصلحةما بني أصحاب  اإلسهام يف تبادل املعارف والتكنولوجيا يف/أفضل املعارف العلمية املتاحة، وتيسري

 .واستخدامها على حنو مستدامإدارة موارد الرتبة 
 

 األهداف- 4
 
رتبة، مبا وارد الاحملسنة والتطبيقية املتصلة مبباالعتماد على املعارف ستقوم الشراكة العاملية من أجل الرتبة، - 8

 :يلي

لرفاهية باعتبارها شرطًا مسبقًا ستدامة للرتبة املصلحة إزاء اإلدارة املأصحاب لدى وعي الاستثارة وإذكاء  (أ)

 اإلنسان؛

يكولوجي عن م االاية وإقليمية ملساندة تقديم خدمات النظمعاجلة قضايا الرتبة احلرجة اليت هلا أهمية عامل (ب)

 للصالت القائمة بني ذلك وبني املياه واملوارد األخرى؛الواجبة طريق الرتبة، مع إيالء العناية 

البحوث املوجهة اخلاصة بها وفقا لألوضاع االضطالع باملتصلة بالرتبة و عملية اكتساب املعارف دعم (ج)

 رض الواقع؛لتصدي للتحديات اليت جتري مواجهتها على ألواالحتياجات احمللية 

تشجيع الروابط بني املبادرات املتعددة األطراف واألجهزة املوجودة حاليًا من أجل إعطاء دفع للمعارف والفهم  (د)

العلمي لقضايا الرتبة وفهم أوجه التآزر مع مراعاة األعمال القائمة واجلارية واجلهود املبذولة على املستوى 

 ىل تكرار العمل املنجز يف املنتدى املختص أو املساس به؛املتعدد األطراف ومن دون أن يؤدي ذلك إ

وضع خطوط توجيهية لإلدارة املستدامة للرتبة ملختلف أنواع الرتبة مع مراعاة إمكاناتها وحدودها، فضاًل عن  (هـ)

 ؛اخلصوصيات الوطنية واألهداف اإلمنائية للشركاء وقراراتهم

مجع إىل تعزيز فرص النفاذ إىل املعلومات املتعلقة بالرتبة ومناصرة احلاجة إىل إجراء مسوحات جديدة للرتبة و (و)

 البيانات؛

ما خيص مجيع القضايا املتصلة بالرتبة  يف (مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا) والتعاون الفين اتتشجيع االستثمار (ز)

 م املختلفة؛األساسية يف األقاليمسائل بقصد التصدي لل

املعنية بالرتبة على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية وتنمية قدرات املؤسسات  اتتشجيع تعزيز املؤسس (ح)

 واألقاليمية؛

دولية بالرتبة عن طريق االعرتاف بيوم الرتبة العاملي واالحتفال بسنة الالزم إذكاء الوعي الشعيب واحلكومي و (ط)

 .لرتبةل
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 واإلدارةالتشكيل  -5
 
 :العناصر اآلتية من أجل الرتبة من العامليةالشراكة  شكلمن املقرتح أن تت- 2

       

                              

                                   
       

             

        

                  

       

           

       
         

                
      

       

      

 
 الشركاء 5-1
 

اإلقليمية الدولية وطوعية مفتوحة أمام احلكومات واملنظمات  شراكة هي لشراكة العاملية من أجل الرتبةا- 30

 .املصلحةواملؤسسات وغريها من أصحاب 
 

 املعين بالرتبة الدولي اخلرباء الفين احلكوميفريق  5-2
 

 للشراكة العاملية من أجل الرتبة حولإسداء املشورة العلمية والفنية الدولي بكومي احلفين الرباء اخلفريق  يقوم- 33

 . قضايا الرتبة على الصعيد العاملي
 

من بني اخلرباء لوالية مدتها سنتان  أعضاء الفريق بتعينيالعاملية من أجل الرتبة وتقوم اجلمعية العامة للشراكة  -39

يف ويعمل هؤالء اخلرباء . (شرط موافقة اجلمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة) ةديد ملدة إضافية واحدجقابلة للت

وينبغي إقامة عالقات وثيقة بني الفريق . املتاحة بصفتهم الشخصية ويوفرون أفضل املعلومات العلمية والفنيةالفريق 

 . وفرق اخلرباء الفنيني القائمة حاليًا، باإلضافة إىل املبادرات اجلديدة
 

يتألف الفريق من سبعة وعشرين من اخلرباء املرموقني مع احلرص على كفالة التمثيل اجلغرايف املالئم وعلى توافر  -31

( اليت تنطوي عليها الشراكة العاملية من أجل الرتبةمل طائفة اخلربات العلمية والعملية مبا يش)اخلربة العلمية الكافية 

 :وسيكون التوزيع اإلقليمي للخرباء يف الفريق كاآلتي. فضاًل عن املساواة بني اجلنسني

  من أفريقيامخسة 

  مخسة من آسيا 

  مخسة من أوروبا 
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 مخسة من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 من الشرق األدنى ثالثة 

 اثنان من أمريكا الشمالية 

 اثنان من جنوب غرب احمليط اهلادئ 
 

 العاملية من أجل الرتبة  أمانة الشراكة 5-3
 

تنفيذ اإلجراءات اليت تتخذها وتتوىل تنسيق وتيسري . مبعاونة أمانة هلا من أجل الرتبة العامليةالشراكة  تعمل- 31

الشراكة منظمة األغذية والزراعة أمانة وستستضيف . والشبكات اإلقليمية من أجل الرتبة شراكاتالالشراكة عن طريق 

 .نظرا لواليتها العامليةمن أجل الرتبة  العاملية
 

 الشراكات اإلقليمية من أجل الرتبة 5-4
 

هذه تعمل سو. املعنيني والناشطني يف األقاليم املصلحةل الشراكات اإلقليمية من أجل الرتبة بني أصحاب تشّك- 32

وستحظى أنشطتها بدعم من أمانة  فاومع املكاتب اإلقليمية للالوثيق بالتنسيق من أجل الرتبة الشراكات اإلقليمية 

 األجهزةعملية تشاورية تفاعلية مع الشراكات اإلقليمية من أجل الرتبة تنشئ سو. الشراكة العاملية من أجل الرتبة

 .الوطنية املعنية بالرتبة واملؤسسات اإلقليمية ذات الصلة
 

 اجلمعية العامة 5-5
 

مجيع شركائها ومجيع اخلرباء يف فريق اخلرباء الفين اجلمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة ستشمل - 31

من أجل الرتبة الشراكة العاملية ستعراض إجراءات وتعقد اجلمعية العامة اجتماعًا سنويًا هلا ال. احلكومي الدولي

 . ويتخذ الشركاء يف الشراكة العاملية من أجل الرتبة قراراتهم بتوافق اآلراء. وحتديد أولوياتها
 

 العملركائز - 6
 

 :هي رئيسية للعمل ركائزمخس من أجل الرتبة حول الشراكة العاملية  تمحورتسوف - 37
 

 الرتبة؛وارد ملاإلدارة املستدامة تشجيع  (أ)

يف جمال  اتاستثارة الوعي وتقديم اإلرشادالتثقيف ووالتعاون الفين ورسم السياسات و اتتشجيع االستثمار (ب)

 الرتبة؛

 لرتكيز على الثغرات واألولويات احملددة؛يف جمال الرتبة مع ا املوجهةالتطوير البحث وأعمال تعزيز  (ج)

 ؛ونوعيتها بالرتبة تعزيز كمية البيانات واملعلومات املتعلقة (د)

مع املصادقة عليها على املستوى  اإلدارة املستدامة للرتبةاملقاييس واملؤشرات اخلاصة بطرق والتنسيق دعم عملية  (هـ)

 .الوطين مبا يراعي االختالفات بني نظم اإلنتاج والنظم اإليكولوجية
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 العالقات مع اتفاقات ريو- 7
 
إجياد  املتمثلة يف غايةالحتقيق السعي إىل "جل الرتبة يف أسوف تساهم ركائز العمل اخلمس للشراكة العاملية من  -38

، 90+يف وثيقة نتائج مؤمتر ريو على النحو املتفق عليه" يف سياق التنمية املستدامة عامل خال من ظاهرة تدهور األراضي

بصورة  ،وتساهم اإلدارة املستدامة ملوارد الرتبة. اقرتحته األمم املتحدةالذي " حتدي القضاء على اجلوع"باإلضافة إىل 

واتفاقية  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ)اتفاقات ريو الثالث مبجملها تنفيذ يف  ،مباشرة وغري مباشرة

ستدامة للرتبة وخصوبة الرتبة وإنتاجيتها من حيث اإلدارة امل( التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ويتطّلب حتقيق ما تقّدم مشاركة فاعلة من جانب املؤسسات . وتدفقات الكربون يف الرتبة والتنوع البيولوجي للرتبة

 . واملنظمات األخرى كافة
 

 اآلثار املالية- 8
 

يف الشراكة العاملية من أجل الرتبة شريك  كللفيجوز . "الشراكة"مبدأ  ىالعاملية علتقوم اآلثار املالية للشراكة - 32

 . تنفيذ الشراكةإلجناح اإلسهام مبدخالت خمتلفة 
 

توىل الفاو عملية تطبيق الشراكة العاملية من أجل الرتبة وستتيح املوارد الالزمة من برناجمها العادي ملساندة وت -90

دعم من فئة اخلدمات العامة، شرط موافقة تقديم المل واألمانة من خالل إتاحة موظف من الفئة الفنية يعمل بدوام كا

وستُتاح أيضًا موارد من خارج امليزانية لدعم تنفيذ اإلجراءات اخلاصة بالشراكة العاملية من . أجهزتها الرئاسية على ذلك

 .أجل الرتبة، مبا يف ذلك أنشطة الشراكة على املستويني اإلقليمي والوطين


