
 GSPPA: VI/2018/3   

اخي. ویرجى طُبعت ھذه الوثیقة بأعداد محدودة للحد من التأثیر البیئي لعملیات المنظمة والمساھمة في الحیاد المن
ائق اجتماعات من المندوبین والمراقبین تقدیم نسخھم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافیة. تتوفر معظم وث

  www.fao.org المنظمة على شبكة اإلنترنت على العنوان

  

A  

 یونیو/حزیران 2018 

 

 

لشراكة ل الجمعية العامة
 العالمية من أجل التربة

 

 
 

 
 

 الدورة السادسة

2018یونیو/حزیران  13-11روما،   

/ تنفیذ خطط التنفیذ: للعلم  بما في ذلك وضع GSPركائز التقدم المحرز في إطار 
 )GSPPA: VI / 2018/3ر (اقروال

 

 ملخص تنفیذي

 " الخمسة في العمل الفني لالعمل ركائزتكمن "GSP الذي یتم تنفیذه على الصعیدین ،
العالمي واإلقلیمي (عن طریق الشراكات اإلقلیمیة في مجال التربة). واستناداً إلى "خطط 

ومنتجات وأبعاد خاصة بالحوكمة محددة ، تمت معالجة أنشطة ركیزةالعمل" لكل 
قعیة من خالل ما یسمى خطط التنفیذ. واحتیاجات التمویل وتطویر القدرات بشكل أكثر وا

فیما بعد أقرت عملیات شاملة وتشاركیة، و بناء علىوحتى اآلن، صیغت ھذه الخطط، 
 .GSP، وفقا للمبادئ التوجیھیة المعتمدة ل5و 4و 2 ركائزلل
 إلكمال ھذا العمل المفاھیمي  3و 1 ركائز، تم تقدیم خطط التنفیذ للةالحالیالعامة  جمعیةفي ال

، فإن اإلجراءات بموجب ھذین الركیزین ستناداً إلى مناقشات سابقةلي المھم. واوالعم
، فإن الشراكات لطبع على المستوى الوطني). ولذلكترتبط أساًسا بالمستوى اإلقلیمي (وبا

، یواجھون تحدیات خاصة في GSPل، وكذلك الشركاء الفردیین التربة في مجالاإلقلیمیة 
األولویات تنفیذ الخطوط التوجیھیة الطوعیة لإلدارة المستدامة  . من أھمةالمشاركة الكامل

 .لموارد التربة
  الشبكة 5و 4و  1تم إنشاء ثالث شبكات تقنیة مھمة لدعم تنفیذ األنشطة في إطار الركائز :

الشبكة الدولیة لمؤسسات المعلومات المتعلقة بالتربة  ) وINBSالدولیة للتربة السوداء (
)INSII العالمیة لمختبرات التربة () والشبكةGLOSOLAN مع الفصول اإلقلیمیة (

RESOLANS. 
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 الركائز، یجري تنفیذ عدد كبیر من األنشطة على طول فعالبفضل التزام الشركاء ال 
 GSP، یظل الھدف بالنسبة للة أكثر تقدما من غیرھا. ومع ذلك، بعضھا في مرحالخمسة

غایة للموارد المالیة یة الخمس. ھناك حاجة ماسة للضمان التنفیذ الكامل لخطط التنفیذ العالم
 مھمة مؤقتةل ألمانةا في الخبراء التقنیین تعاقد ، بما في ذلكلھذا الغرض

  المنتج األول لنظامGLOSIS )الخریطة ) ھو النظام العالمي للمعلومات المتعلقة بالتربة
 ل قطریةاللیة اآلت أن ). وقد أتاح إثباGSOCMap( لتربةاالعالمیة للكربون العضوي في 

GSP وأن عملیة اإلشراف العلمي من جانب ، قد نجحت بشكل جیدITPS  والتنفیذ التشغیلي
تعمل بنجاح. یجب توسیع نطاق ھذه التجربة األولى بسرعة  INSIIمن جانب أعضاء 

تحدیات الحاسمة فیما ، ال یزال ھناك عدد من البشكل كامل. ومع ذلك GLOSISإلنشاء نظام 
 معالجتھا. GSPوالتي یتعین على شركاء  GLOSISو 4 یزةلق بالركیتع

  كما أظھرتGLOSOLANو ،SEALNET وLATSOLAN فائدتھا في تحسین المرتبطة بھا ،
 جودة التحالیل المختبریة وتولید التبادالت الفنیة بین البلدان.

  استلھام الطلب المقدم منCOAG یة من خالل من أجل تعزیز العمل في مجال سالمة األغذ
 الستخدام وإدارة األسمدة. مدّونة السلوك الدولیّة ومبیدات اآلفات، تم تطویر األسمدة

 

 GSPالعامة ل  جمعیةإجراء مقترح من قبل ال

  :العامة في جمعیةالقد ترغب 

، اإلقرار بالعمل المكثف الذي أنجز حتى اآلن في وضع خطط التنفیذ العالمیة واإلقلیمیة •
لعدید من اإلجراءات الملموسة األساسیة. قد تحث جمیع الشركاء على تفویض وكذلك تنفیذ ا

، وتخصیص الموارد ركائزخبرائھم ومؤسساتھم الوطنیة إلى مجموعات العمل الخاصة بال
 GLOSOLAN، )5و 4(الركیزتین  GLOSISو INSIIال سیما فیما یتعلق ب ، للسفر والتنفیذ

لك مجموعات العمل في إطار شراكات التربة وكذ، )1 ركیزة(ال INBS، )5 یزة(الرك
  ؛اإلقلیمیة

وضمان التنسیق  ائزركباالستمرار في تنسیق التنفیذ الشامل تحت جمیع الGSP مطالبة أمانة •
  ؛الفعال بین الشراكات اإلقلیمیة بشأن التربة

 وطلب من األمانة لالنتقال إلى مرحلة GIPs 3و 1الركیزتین تطویر ، مالحظة مع التقدیر •
  ؛جنبا إلى جنب مع جمیع الشركاء المعنیین، التنفیذ

دعوة األعضاء (الذین لم یفعلوا ذلك بعد) إلى االنضمام إلى الشبكة الدولیة للتربة السوداء  •
)INBS؛) والقیام بدور نشط في التقییم العالمي للتربة السوداء  

  ؛GLOSISإطار  عند تبادل البیانات في GSPالتأكید على االلتزام بسیاسة بیانات  •

، GLOSISواالتفاق علیھا في مواصلة تطویر مناقشة الحلول لمختلف التحدیات والقضایا  •
أمانة و 4 للركیزة الفریق العاملو INSIIجنبا إلى جنب مع طرق تعزیز اآللیات الداعمة (

GSP(؛ 
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في إعداد  GSPوجمیع أعضاء  GSPوأمانة  ITPSبالجھود المبذولة من جانب  الترحیب •
ونطلب من جمیع الشركاء ، )GSOCMapخریطة العالمیة للكربون العضوي في التربة (ال

  ؛والتحدیثات األخرى ذات الصلة 2مواصلة المشاركة في اإلصدار 

  ؛LATSOLANو SELANETبما في ذلك ، GLOSOLANدعوة األعضاء لالنضمام إلى أعمال  •

والمذكرة  GLOSOLAN التصدیق على وثیقة التخطیط الختبارات الكفاءة في إطار •
دعم مادي أیضاً  ؛المفاھیمیة لدلیل أفضل الممارسات بشأن تحلیل التربة في المختبرات

  ؛GSPلتنفیذ اختبارات الكفاءة من قبل المؤسسات الشریكة في 

 26وتقدیمھا للنظر فیھا من قبل الدورة  ،اعتماد مدونة السلوك الستخدام وإدارة األسمدة •
 . COAGل

 

 

 : عرض خطة التنفیذ1 كیزةرال 3.1 
المكون من ممثلین من ( 1لركیزة لمن قبل الفریق العامل  1أیدت خطة العمل العالمیة للركیزة  .1

وتمت الموافقة علیھا في  2018في أبریل / نیسان  ITPS) من و واحدوعضRSP التسعة
 /ار أی مایو 4أبریل / نیسان إلى  30خالل دورتھ الثامنة ( ITPSوقت الحق من جانب 

2018(. 
) الذي یركز بشكل أساسي على ممارسات اإلدارة المستدامة 1(الملحق  GIP یتضمن برنامج .2

) لالستجابة للتوصیات 2022-2018إجراءات على مدى فترة خمس سنوات (وللتربة أنشطة 
ة على التنسیق والتیسیر . وتنص أربعة أنشطة رئیسی1للركیزة  الخمس المحددة في خطة العمل

  على النحو المفصل في سبعة خطط تنفیذ إقلیمیة. كما یأخذ، للعمل اإلقلیمي والوطني يالعالم
GIP ل العامة جمعیةفي االعتبار الطلبات المقدمة من ال GSP. 

من خالل تحدید ممارسات  (SSM) إلى تعزیز اإلدارة المستدامة للتربة GIP یسعى .3
تبنیھا عمل مع مدیري األراضي لالمناسبة لجمیع استخدامات األراضي وال SSM وأنظمة

 ممارساتالھذه على مستویات مناسبة. وسیتم تضمین البیانات والمعلومات ذات الصلة من 
بما في ذلك ، (GLOSIS)النظام العالمي للمعلومات المتعلقة بالتربة في  SSMل

ربة ، وتھدیدات التللتربة المناخ المحليمنطقة ، الخصائص الھامة مثل: استخدام األراضي
تعالج جوانب مثل:  SSMلل شاملمشروع السائدة. ویولى االھتمام الواجب لوضع مقترحات 

صیاغة السیاسات ذات الصلة  ؛وكیفیة التغلب علیھا SSM العوائق المحتملة أمام اعتماد
 SSM ورصد تأثیرات إدارة ؛بناء القدرات قبل وأثناء تنفیذ المشروع ؛وكیف یمكن دعمھا
 .وخدمات النظم اإلیكولوجیة على وظائف التربة
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بناًء ، إلى المراجعة حسب الحاجة 1 ركیزةالخاص بال GIP من المتوقع أن یخضع مشروع .4
 .على التقدم الفعال وتقییم النتائج وانعكاس الدروس المستفادة

 تنفیذ المیثاق العالمي المنقح للتربةدراسة على تقریر ال 3.1.1

وھي أداة سیاسیة اعتمدھا مؤتمر منظمة األغذیة ، )WSCبة (نُفذت مراجعة المیثاق العالمي للتر
. لقد كان تحدیث الرؤیة ITPSو GSPتحت رعایة ، 1981والزراعة منذ نوفمبر / تشرین الثاني 

خاصة فیما یتعلق ، والمبادئ التوجیھیة في المیثاق أمراً ضروریاً في عالم سریع التطور
مثل تلوث التربة وعواقبھ على ، الل العقود الماضیةبالقضایا الجدیدة التي ظھرت أو تفاقمت خ

العمراني على تیسر التربة  ادمتداالتأثیر مناخ والتخفیف من آثاره، والبیئة والتكیف مع تغیر ال
ووظائفھا. وشملت عملیة إعادة التشكیل مشاورات مكثفة وتوجت باإلجماع بالموافقة على 

 /مر المنظمة في دورتھ التاسعة والثالثین في یونیوالمنقح من جانب مؤتمیثاق العالمي للتربة 
 (بالتزامن مع السنة الدولیة للتربة). 2015 حزیران

قواعده ومن أجل تقییم كیفیة استخدام مختلف أصحاب المصلحة للمیثاق المنقح ومبادئھ 
في  وتم إطالقھ، ITPSبدعم من  GSPعبر اإلنترنت من قبل أمانة  استقصاءتم تصمیم ، التوجیھیة

. كامل رد مقدم 87، مع استقصاءتم إغالق اال، 2018 نیسان/أبریل 22. في 2018آذار /مارس
، )٪ 19تلیھا أوروبا (، )٪ 46تم تقدیم المدخالت بشكل رئیسي من قبل الدول اآلسیویة (

، )٪ 5أمریكا الوسطى ومنطقة البحر الكاریبي (، )٪ 10أفریقیا (، )٪ 12أمریكا الجنوبیة (
). لم ترد أي مدخالت من أوراسیا ٪ 2) وأمریكا الشمالیة (٪ 6دنى وشمال أفریقیا ( الشرق األ

 ومناطق المحیط الھادئ.

یلیھم نقاط االتصال الوطنیة ، )٪ GSP )63ل وكان المستجیبون لالستقصاء ھم أساسا شركاء
عالمي بأن یكونوا على درایة بالمیثاق ال ٪36). في حین نصح ٪ 6ثم أخرى (، )٪ GSP )31ل

. طُلب من المشاركین في االستقصاء ٪52فإن اإللمام بالمیثاق المعدل بلغ ، األصلي للتربة
تعریف أنفسھم من حیث مجموعات أصحاب المصلحة الرئیسیین الموضحة في المیثاق 

 -القطاع الفردي والخاص، ٪23 -األوساط األكادیمیة والمجتمع العلمي ، ٪67 -(الحكومات 
) وتقدیم معلومات عن حالة تنفیذ األنشطة لمجموعتھا في البلدان ٪4 -لدولیةوالمنظمات ا، 7٪

  المعنیة.

كانت األنشطة الخاصة ، وكان ممثلون من القطاع الخاص من أفریقیا وآسیا وأوروبا. وعموما
ولم یتم اتخاذ أي  ٪ 25وتم تنفیذ ، )٪ 50قید التنفیذ (أساسا بمجموعة أصحاب المصلحة ھذه 

  .المتبقیة من األنشطة ٪ 25سبة لـ إجراء بالن

وكان ممثلو المجموعات المھنیة والمجتمع العلمي من آسیا وأمریكا الوسطى ومنطقة البحر 
الكاریبي وأوروبا وأمریكا الشمالیة وأمریكا الجنوبیة. تم اإلبالغ عن العدید من األنشطة 

من  ٪32لمستجیبون بأن ). كما أفاد ا٪ 63( انھا منفوذةلمجموعات أصحاب المصلحة ھذه 
 من األنشطة المتبقیة. ٪5األنشطة كانت قید التنفیذ وأنھ لم یتم اتخاذ أي إجراء لتنفیذ الـ 
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كان ممثلو الحكومات من أفریقیا وآسیا وأمریكا الوسطى والكاریبي وأوروبا والشرق األدنى 
لمجموعة أصحاب  كانت العدید من األنشطة، وشمال أفریقیا وأمریكا الجنوبیة. ومرة أخرى

من األنشطة قد تم تنفیذھا وأنھ  ٪17). كما أفاد المستجیبون بأن ٪68المصلحة ھذه قید التنفیذ (
 من األنشطة المتبقیة. ٪15لم یتم اتخاذ أي إجراء لتنفیذ الـ 

وكان ممثلون من منظمات دولیة من أفریقیا وآسیا وأمریكا الجنوبیة. في حین كانت حصة 
من األنشطة المتبقیة قد  ٪11أفاد المستجیبون أیًضا بأن ، )٪89ة قید التنفیذ (كبیرة من األنشط

 تم تنفیذھا.

مفیًدا بشكل خاص في تسلیط الضوء على العوائق الرئیسیة التي تعترض  ستقصاءوكان اال
أو عدم وجود ، أو عدم الوعي بالمیثاق، أي: عدم توافر األموال، المنقح WSCتنفیذ المبادئ في 

استخدام ، أو غیابھا. نظم المراقبة (على سبیل المثال، ت كافیة بشأن حمایة التربةسیاسا
وما إلى ذلك). وتم التأكید على أن فوائد اإلدارة ، وحالة التربة، اإلعانات في حمایة التربة

وأن ھناك نقاط ضعف خطیرة في الخدمات ، المستدامة للتربة غیر مرئیة على المدى القصیر
ى المستوى الوطني / المحلي. وكانت الحواجز األخرى األقل وضوًحا ھي: عدم اإلرشادیة عل

وبعض عدم الثقة في النتائج ، أولئك الذین یدیرون موارد التربة لتغییر ممارساتھم ستعدادإ
بأن  عتقادواإل، وقرارات السیاسة العامة وأدوات القطاع العام، العلمیة من األوساط األكادیمیة

توكید . كما تم إلقاء بعض ال/ للتنفیذ على المستوى المیدانيیر قابلة للتطبیق ھذه السیاسات غ
لتطبیق  ممكن حسابعلى ، على األولویة التي یمنحھا مستخدمو األراضي للفوائد االقتصادیة

 ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة.

المنقح  WSCرنامج كما طُلب من المشاركین تقدیم اقتراحات حول كیفیة تعزیز ونشر وتنفیذ ب
 على المستوى الوطني / المحلي. أھمھا:

، الحمالت اإلعالمیة، االستثمار في أنشطة زیادة الوعي (مثل الحمالت الترویجیة •
، مشاورات الیوم العالمي للتربةاالحتفاالت الرسمیة مثل ، المناسبات الترویجیة

قائمة أولویات  إلخ) لوضع موضوع الحفاظ على صحة التربة في، أصحاب المصلحة
تم تقدیم االقتراح بربط ، الحكومات الوطنیة ومستخدمي األراضي. وفي ھذا الصدد

WSC ؛المنقح ببرامج البحث والتطویر 

ومصارف االئتمان ، تحسین االتصال مع وكالء التنمیة الرئیسیین (التعاونیات •
 ؛وما إلى ذلك)، ووكاالت المساعدة التقنیة، الزراعي

ومشاركة الحكومة في مشاریع إدارة ، العال المستوى یة ذواتتأسیس تنظیم اجتماعات •
المنقحة  WSDینبغي تقدیم ، التربة المستدامة على نطاق واسع. باإلضافة إلى ذلك

ومستندات السیاسات المماثلة المتعلقة بالتربة إلى رئیس الدولة والوزراء المعنیین من 
 ؛خالل قنوات االتصال التفضیلیة

بل الحكومات الوطنیة) لنظم المكافأة / الجزاءات بشأن تنفیذ اإلدارة إنشاء (من ق •
 ؛المستدامة للتربة
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تزوید واضعي السیاسات ومستخدمي األراضي باألدوات التحلیلیة لتنفیذ المبادئ في  •
WSC ومعلومات أفضل الستھداف ، المنقحة (مثل تحلیل القرارات وأدوات الدعم

 ؛التدخالت)

 WSCة وتقدیم أمثلة عملیة عن كیفیة تنفیذ المبادئ الواردة في إنشاء مواقع تدلیلی •
 ؛المنقحة

استفسارات بشأن احتیاجات المجتمع فیما یتعلق بالتربة لتوعیة صانعي السیاسات (بما  •
 ؛في ذلك االستفادة من الشكاوى الوطنیة الواسعة لتحریك العمل)

 ؛للتربة إنشاء دراسة عن الفوائد االقتصادیة لإلدارة المستدامة •

 ؛مثل اتفاق باریس، تصدیق إعالنات األمم المتحدة فیما یتعلق بالتربة •

، وتغیر المناخ، المنقحة إلى اجتماعات متعددة التخصصات (إنتاج األغذیة WSCتقدیم  •
 ؛والطاقة)

 ؛المنقحة WSCوضع األھداف والمعاییر المرتبطة بتنفیذ المبادئ في  •

ن أجل زیادة تعبئة الموارد المالیة على تحسین التواصل مع الجھات المانحة م •
 المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة.

 WSCتم تحدید القضایا أو الجوانب المتعلقة بالتربة التي اعتبرت محذوفة في ، في النھایة
 مثل:، المنقحة

والتي تغطي مساحة سطحیة كبیرة ، إجراءات إلدارة واستعادة التربة المتأثرة بالملح •
 ؛الصعید العالميعلى 

لتربة في التكیف مع تغیر المناخ والتخفیف في اإبراز دور التربة والكربون العضوي  •
 ؛ولوحظ في ھذا الصدد أھمیة إدارة أراضي الخث)، من آثاره

 ؛األنشطة البشریةب ةرتأثمإجراءات إلدارة التربة ال •
ام األراضي التشدید على قضایا التوسع الحضري والتعدین وسیاسات تغییر استخد •

 ؛ونظم ضرائب األراضي
 ؛تضمین المؤسسات التعلیمیة كمجموعة رئیسیة معنیة بأصحاب المصلحة •
المنقحة واقتراح  WSCكون أكثر تحدیداً بشأن كیفیة رصد تنفیذ األنشطة في نأن  •

 ؛المواعید النھائیة للتنفیذ في نھایة المطاف
 مةدالمستا لتنمیةھداف اأ مع وحضولا نم دیزبم لمنقحةا WSC في دئلمباا طبر •

 .ئیسیةرلا الجتماعیةا تیادلتحوا
 

 .GSP عبر اإلنترنت وإصداره من قبل أمانة ءسیتم إعداد تقریر شامل عن نتائج االستقصا

 )VGSSM( تقریر عن تنفیذ الخطوط التوجیھیة الطوعیة لإلدارة المستدامة للتربة 3.1.2
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في دیسمبر/ كانون األول  VGSSMمنظمة خمسون لمجلس الالخامسة وو أقرت الدورة المائة .5
. ویركز نظام 1، وسیتخذ تنفیذھا على جمیع المستویات مكاناً محوریاً في إطار الركیزة 2016

VGSSM  في الغالب على توفیر خدمات النظام اإلیكولوجي والتوضیح على المبادئ المبینة في
. حالة موارد التربة في العالمة في تقریر مع مراعاة األدلة المقدم، المنقح المیثاق العالمي للتربة

(الذي تم إصداره بلغات األمم المتحدة) بأوسع طریقة ممكنة.  VGSSMتم االھتمام بنشر نظام 
سیتم تنظیم حوار عالمي لمناقشة مع أصحاب المصلحة (الدول بشكل رئیسي) كیف یمكن 

یتم ، لحوار. وفي الوقت نفسھویتم تحدید الموارد لدعم ھذا ا، تنفیذھا على المستوى الوطني
إیالء االھتمام للدعوة إلى التنفیذ على المستوى الوطني. أمثلة ملموسة مثل كوستاریكا وإیطالیا 

 یمكن أن تكون مثاال للتوسع.
ما إذا كانت ممارسة معینة  الحاجة إلى وضع بروتوكول لتقییم، ITPSإلى جانب ، حددت األمانة .6

في عام  ITPSیف اإلدارة المستدامة للتربة على النحو الذي قدمتھ إلدارة التربة تتماشى مع تعر
. والھدف من ذلك ھو SSM. ومن المعتزم استخدامھ في تقییم وتوثیق ممارسات 2015

. VGSSMوالتي سیتم نشرھا بعد ذلك مع  SSMالحصول على أمثلة للممارسات الجیدة في مجال 
 .2ھذا البروتوكول متوفر في الملحق 

العنایة بیجري إعداد أداة ، وبالتعاون مع شعبة الشراكات في المنظمة، على ذلكوعالوة  .7
 من جانب بنوك التنمیة. VGSSMالواجبة للدعوة إلى تنفیذ 

 إعداد مدونة السلوك الستخدام وإدارة األسمدة 3.1.2.1

صت ): "أو2016أیلول  /سبتمبر 30-26في دورتھا الخامسة والعشرین (، )COAGلجنة الزراعة (
المنظمة بتكثیف عملھا في مجال سالمة األغذیة وتقدیم الدعم الفني ألصحاب الحیازات الصغیرة 

 على المستوى المحلي فیما یتعلق باالستخدام اآلمن لألسمدة والمبیدات".

اإلنسانیة قریبة من الحدود العالمیة ) حقیقة أن "SWSRتقریر حالة موارد التربة في العالم ( توضح
یحدد ، )". باإلضافة إلى ذلكP( ) والحدود اإلقلیمیة الستخدام الفوسفورNلكلي للنیتروجین (للتثبیت ا

SWSR  التلوث من خالل المدخالت الزراعیة مثل األسمدة كتھدید رئیسي للتربة. وقد تم التأكید على
إلدارة في الخطوط التوجیھیة الطوعیة ل، باإلضافة إلى اختالالت التوازن الغذائي، ھذه المسألة

كما ھو موضح أعاله. ومن المھم ، وھي أداة تنتقل إلى التنفیذ الكامل، )VGSSMالمستدامة للتربة (
طلبت بعض البلدان إدراج مستویات ، وإقراره VGSSMأیضاً اإلشارة إلى أنھ أثناء إعداد مشروع 

أوضحت األمانة تحمل للمعادن الثقیلة في األسمدة وكذلك بعض الجوانب التنظیمیة الستخدامھا. و
 أن ھذه التفاصیل ستدرج في الكتیبات التقنیة التي تعتبر خطوة ھامة في العملیة.

بما في ذلك تنظیم الندوات العالمیة حول ، VGSSMإجراءات جریئة أخرى لتنفیذ  ITPSوقد اتخذت 
فضال عن إصدار ، 2018"تلوث التربة" في عام و 2017"الكربون العضوي في التربة" في عام 

 . VGSSMأدلة تقنیة ألقسام مختلفة من 

إلى جانب ُشعبة ، اعتبرت األمانة العامة للنظم المعلوماتیة وأمانة نظام األفضلیات المعمم، ولذلك
AGP وCBL أن ھناك حاجة إلى دور استباقي في تنفیذ فصل ، في المنظمةVGSSM  بشأن اختالل
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عة فیما یتعلق بسالمة األغذیة. وقد أدى ذلك إلى وبالتالي معالجة طلب لجنة الزرا، التوازن الغذائي
 ) دون مزید من التأخیر.CoCoFeمبادرة تطویر مدونة سلوك الستخدام وإدارة األسمدة (

أن ھناك حاجة إلى ، في المنظمة CBLو AGPإلى جانب ُشعبة ، GSPأمانة و ITPS اعتبرت، ولذلك
 COAGوبالتالي معالجة طلب ، زن الغذائيبشأن اختالل التوا VGSSMدور استباقي في تنفیذ فصل 

فیما یتعلق بسالمة األغذیة. وقد أدى ذلك إلى مبادرة تطویر مدونة سلوك الستخدام وإدارة األسمدة 
)CoCoFe.دون مزید من التأخیر ( 

على عملیة لتطویر مدونة السلوك ھذه. تم  ITPS، وافق 2017السابعة في عام  ھعمل جمعیةخالل 
شباط،  /فبرایر 11إلى  2017كانون األول  /دیسمبر 21بر اإلنترنت للجمھور (من فتح استشارة ع

) للحصول على تعلیقات حول محتویات وأھداف المدونة من مجموعة واسعة من أصحاب 2018
واألمانة) ھذه التعلیقات إلنتاج مسودة  ITPSالمصلحة. استخدم فریق الصیاغة (المكون من أعضاء 

 جمعیةخبراء داخل المنظمة. خالل وكذلك من مختلف ال ITPSتوجیھات من مع  CoCoFe ل صفریة
صفریة المسودة ال " وأقر ITPS ، استعرض)2018 أیار /مایو 4 - نیسان /أبریل 30الثامنة ( ھعمل
) OEWG(الفریق العامل المفتوح العضویة ". تمت مراجعة المسودة الصفریة من قبل  CoCoFeل 

 / أیارمایو 9-7سمدة وصیاغة السیاسات ذات الصلة خالل اجتماع عقد في من الخبراء في إدارة األ
، فضال عضاء لتمثیل جمیع المناطقعضًوا اختارتھا الدول األ 27من  OEWG . تم تشكیل2018

ممثال من صناعة األسمدة واألوساط األكادیمیة ومجتمع البحوث والمجتمع المدني. قام  13عن 
OEWG  جمعیةالنھائیة، والذي تم رفعھ إلى ال افي صیغتھ االسلوك ووضعھمدونة مسودة بمراجعة 

فسیتم تقدیم المسودة إلى ، للمصادقة علیھ. إذا تمت المصادقة علیھالعامة  معیةجالعامة السادسة لل
 .2018 أیلول /) لمراجعتھا وإمكانیة اعتمادھا في سبتمبرCOAGلجنة الزراعة (

لتجنب أي  من خالل تشجیع االستخدام المستدام لألسمدة 2و 1كال من الركیزتین  CoCoFeتدعم 
، وعن طریق تشجیع تعاون مختلف أصحاب المصلحة والحكومات آثار سلبیة على التربة

 العمل جمعیة ودة التي أقرتھاوالصناعة والمجتمع المدني في القیام بذلك. یمكن االطالع على المس
تھا النھائیة بواسطة الفریق العامل المفتوح ثم استعراضھا ووضعھا في صیغ ITPS ل الثامنة

 .3العضویة في الملحق 
 

 إنشاء الشبكة الدولیة للتربة السوداء 3.1.2
خالل الندوة  2017آذار  /مارس 21) في INBSتم إطالق الشبكة الدولیة للتربة السوداء ( .8

األغذیة  التي عقدت في مقر منظمة، )GSOC17العالمیة حول الكربون العضوي في التربة (
ایا التقنیة المشتركة ذات كمنصة للبلدان المولودة بالتربة السوداء لمناقشة القض، والزراعة

 12-10لحفظ واإلدارة المستدامة لھذه التربة. سیعقد االجتماع األول لھذه الشبكة في لالصلة 
داء. وفي كجزء من الندوة الدولیة حول التربة السو، الصین، في ھاربین 2018 أیلول /سبتمبر

وإعداد  اءسودكة لالتفاق على تعریف للتربات الھناك تبادل تفاعلي داخل ھذه الشب، الوقت نفسھ
 خطة عمل تتضمن تقییماً عالمیاً للتربة السوداء.
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 : تنفیذ خطة التنفیذ2الركیزة  3.2
) لتحقیق اإلدارة 2021-2017یقدم خریطة الطریق على مدى خمس سنوات ( GIPل 2 الركیزة .9

، والتعلیم، والسیاسة، ستدامة للتربة من خالل التركیز على ستة عناصر مترابطة: االستثمارالم
من  2 الركیزةفإن ، والتعاون التقني والعلمي. في نھایة المطاف، والوعي المجتمعي، واإلرشاد

GIP لمساھمة في النجاح في جمیع ركائز ي لھGSP ألنھ یھدف إلى إشراك أصحاب ، األخرى
  في الترویج واالستثمار في وممارسة اإلدارة المستدامة للتربة.المصلحة 

على بناء شراكات مع صنادیق االستثمار ووضع GSP تعمل أمانة، باالستثماراتفیما یتعلق  .10
في المقام األول عن طریق النظام الجدید المتعدد الشركاء التربة الصحیة ، معاییر للضمانات

  ؛)5(انظر البند 
یتم باستمرار رصد أثر وثائق السیاسات التي یتم إنتاجھا ضمن ، العامة سیاسةبالفیما یتعلق  .11

على اإلنترنت  ءاالستقصاتم تناول نتائج ، . وفي ھذا الصددالشراكة العالمیة من أجل التربة
لتربة المنقح لالعالمي میثاق الدعماً لمبادئ  GSPلتقییم أنشطة شركاء على نطاق واسع أعاله 

 ).2018 / آذاره وإطالقھ في مارس(الذي تم تطویر

لكربون لتم إنتاج مواد خاصة فیما یتعلق بالمواضیع الرئیسیة ، التثقیف والتوعیةوفي إطار  .12
تلوث التربة. كما تم إنتاج مواد فیما یتعلق بتنفیذ نتائج الندوة العالمیة حول و العضوي في التربة

رعایة كـوكبنا تبدأ ، 2017تربة لعام الكربون العضوي في التربة وموضوع الیوم العالمي لل
 من األرض.

اجتماعات  بالمشارك نظمت األمانة و / أو نظمت، التعاون التقني والعلميمن أجل تعزیز  .13
والندوة العالمیة بشأن تلوث ، مثل االجتماعات السنویة لشراكات التربة اإلقلیمیة، إقلیمیة ودولیة

یجري العمل ، تنمیة مستدامة. باإلضافة إلى ذلكالوالتربة والندوة الدولیة بشأن صحة التربة 
حسب توفر ، 2019للعمل في عام  GSPوھو منصة تعلیمیة لنظام ، EduSOILSعلى إنشاء 

 الموارد.

والذي سیتم ، یتم التركیز بشكل أساسي على البرنامج العالمي ألطباء التربة، االرشادفي إطار  .14
. وسیتم 2018یقیا وأمریكا الجنوبیة بحلول نھایة عام تنفیذه في بلدان مختارة "متطوعة" في أفر

تربة وغیرھا من المواد التعلیمیة ال تحلیلتزوید الدول المھتمة بدلیل للتنفیذ ومبادئ توجیھیة ل
كدراسات حالة لتنقیح أھدافھ  2018المخصصة. وستستخدم البلدان التي تنفذ البرنامج في عام 

 رى.في بلدان ومناطق أخ وتعزیز تنفیذه

 : عرض خطة التنفیذ3الركیزة  3.3 
أبریل ) في 4(المرفق  3خطة التنفیذ العالمیة للركیزة  3أقر الفریق العامل المعني بالركیزة  .15

 فضال عن ممثلین، ITPS من ، وعضو واحدRSP(تتألف من ممثلین من التسعة  2018نیسان /

 ITPS) والتي وافقت علیھا1aResBon، من المؤسسات التالیة: االتحاد الدولي من علوم التربة
 .2018 أیار /مایو 4، نیسان /أبریل 30الحقا خالل جلستھا الثامنة في 

                                                      
 ، ألمانیا -  "BonaResللتمویل "التربة كمورد مستدام لالقتصاد الحیوي  BMBFمبادرة1 
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وضعت الخطة لتحدید أنشطة وإجراءات محددة للبحث والتطویر على مدى خمس سنوات  .16
. 3لتنفیذ التوصیات األربع الواردة في خطة العمل الخاصة بالركیزة ، )2018-2022(

على ، شطة لتوفیر التنسیق العالمي وتیسیر أنشطة البحوث اإلقلیمیة والوطنیةوأدرجت خمسة أن
 النحو المفصل في سبعة خطط تنفیذ إقلیمیة.

تھدف خطة التنفیذ إلى تیسیر الوصول الواسع والسھل إلى معلومات البحث والتطویر في  .17
. ستتضمن التربة من خالل منصة عالمیة لإلنترنت كمركز للمعرفة لمختلف المستخدمین

والفجوات البحثیة المحددة ، والبرامج، والمرافق، المعلومات: مشاركة شركاء األبحاث
والمجاالت اإلضافیة المختلفة. وسیسعى إلى االستفادة من مبادرات البحث والتطویر الحالیة 

 فضالً عن تحدید أولویات البحوث على المستویات العالمیة واإلقلیمیة، على المستوى اإلقلیمي
سیتم سد الثغرات التي تم تحدیدھا من خالل البحوث المشتركة ، والوطنیة. في نھایة المطاف

 والمتعددة االختصاصات التي یتم تسھیلھا من خالل البرامج اإلقلیمیة.
، وثیقة حیة ومن المتوقع أن یخضع للمراجعة حسب الحاجة 3الخاص بالركیزة  GIPیعتبر  .18

 امیكیة ألعمال البحث.خاصة بالنظر إلى الطبیعة الدین

 : تنفیذ خطة التنفیذ4الركیزة  3.4
المستكملة ، )GIP 4 الركیزةھو خطة التنفیذ العالمیة ( 4 الركیزةأساس العمل في إطار  .19

نظام العالمي بخطة التنفیذ اإلقلیمیة. قد یتم اإلبالغ عن بعض التقدم في إنشاء عناصر مختلفة لل
ھناك حاجة واضحة لحرك الموارد المالیة ، ). ومع ذلكGLOSIS( للمعلومات المتعلقة بالتربة

 .GLOSISمن أجل االنتقال إلى اإلنشاء الكامل لنظام 
المتسقة عبر الحدود من خالل  عن التربة كذلك فإن عملیة تطویر وتبادل المعلومات .20

GLOSIS  ن ویعتمدا، . ویكمل كال الركنین بعضھما البعض5 الركیزةتدعمھا أیضاً بشكل مباشر
  ).INSII(الشبكة الدولیة لمؤسسات المعلومات المتعلقة بالتربة على أنشطة 

 INSII) وتقریر رئیس GLOSIS(النظام العالمي للمعلومات المتعلقة بالتربة إنشاء  3.4.1

a)  تقریر من رئیسINSII 
، ویرأس ورشة . وقد بدأ العملGSPل ةالخامس ةالعام جمعیةأثناء ال INSIIانتُخب رئیس  .21

. باإلضافة 4لركیزة ، فضال عن مؤتمرین بالفیدیو مع مجموعة العمل INSII ل لعمل الثالثةا
 INSII. تعتمد النتائج الفعالة على شبكة 5مجموعة العمل لركیزة ، فھو عضو في إلى ذلك

في الملحق  . ویرد4 ركیزةلتمثیلیة بالكامل وزیادة میزانیة الموارد من قبل الشركاء في أنشطة ا
 ة.حاسمكما أنھ یلفت االنتباه إلى القضایا والتحدیات ال، INSIIیر كامل من رئیستقر 5

b)  ) ترتیبات إلنشاءGLOSIS( ،بما في ذلك الشبكة الدولیة لمؤسسات معلومات التربة 
) ھو تطویر النظام GIP 5 الركیزة(والذي یدعمھ  GIP 4الركیزة إن الھدف األساسي من  .22

الشبكة ). الجھات الفاعلة الرئیسیة ھي أعضاء GLOSIS( ة بالتربةالعالمي للمعلومات المتعلق
). یتمثل األساس الرسمي لھذه INSII(الدولیة لمؤسسات المعلومات المتعلقة بالتربة 
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ترتیب إنشاء 41UTالمؤسسات في العمل كشبكة معترف بھا رسمیا وتكلیف رسمي ھو "
LOSISG"ل الخامسة العامة جمعیة، على النحو المعتمد خالل ال GSP  2017في عام. 

c) ) الشبكة الدولیة لمؤسسات المعلومات المتعلقة بالتربةINSII( 
تشرین  /توبرأك 31في المقر الرئیسي للمنظمة في  INSIIالثالثة عن  عملالورشة ُعقدت  .23

على األنشطة ذات األولویة لعام ورشة العمل . اتفقت 2017 تشرین الثاني /نوفمبر 1 - األول
. اجتمع الفریق العامل 4 لركیزةب وھذا یشكل بفعالیة خطة العمل السنویة للفریق العامل 2018

 . GSP الخامسة ل العامة جمعیةثالث مرات منذ لل 4لمعني بالركیزة ا

d) ل یانات الخاصة بالتربةمرفق البGSP )SDF( 
 لتصبح، المدعومة من الحكومة الھولندیة، العالمیة للتربة ISRICتم ترشیح وتعیین بیانات  .24

SDF ل GSPالعامة الخامسة. و  جمعیةخالل الGSP SDF ھو عضو في الفریقین العملین 
الالزمة  مكونات البنیة التحتیة GSP SDF. طور موظفو INSIIشبكة و 5و 4 ینركیزلل

الخریطة فى  SDF . ساھم)5 الركیزةلبیانات التربة وھم یقومون بأنشطة تنسیق مختلفة (انظر 
من خالل تنمیة القدرات ومن خالل دعم إعداد دلیل  لتربةاالعالمیة للكربون العضوي في 

 التعلیمات الفنیة ("كتاب الطبخ").

e)  سیاسة بیاناتGSP 
. وتؤكد من 2017العامة الخامسة لعام  جمعیةمنذ انعقاد الGSP ل سیاسة بیاناتتم وضع  .25

عبر  تھاجدید حقوق البیانات الوطنیة وتحمي جمیع منتجات البیانات التي یتم تطویرھا ومشارك
 .GLOSISالنظام العالمي 

 2018/2019خطة العمل  3.4.2
(كعنصر جدید في أسرة  SoilSTATذكرة مفاھیمیة بشأن بإعداد مGSP تقوم أمانة .26

FAOSTATS.( 
بما في ، على تطویر البنیة التحتیة للبیانات المكانیة4 للركیزةتركز أنشطة الفریق العامل  .27

 . األنشطة التالیة قید التنفیذ حالیًا:SDFو GSPذلك المشاركة الفعالة في المھام بین أمانة 
 ؛الموارد الحالیین والمحتملینصیاغة كتیب ترویجي لشركاء  −
 Tierو Tier 1ب  ةمتعلقیة للتربة التطویر المواصفات الفنیة لقواعد بیانات التوصیف −

 ؛2
قاعدة بیانات التربة العالمیة  توضیح ما إذا كانت ھناك حاجة إلى نسخة محدثة من −

 ؛المنسقة
العمل حول  الدقیقة بالتعاون مع مجموعةدقة التحدیث المواصفات الفنیة لشبكات  −

GlobalSoilMap ) التابعة لالتحاد الدولي لعلوم التربةIUSS(؛ 
 ؛GSOCmap الخریطة من 2دعم اإلصدار  −
 .للمعلومات المتعلقة بالتربة وطنیةال ألنظمةلإعداد مبادئ توجیھیة  −

http://www.fao.org/3/a-bs974e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bs974e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bs974e.pdf
http://www.fao.org/3/BU272/bu272.pdf
http://www.fao.org/3/a-bs975e.pdf
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) بشكل كامل حتى 5(والركیزة  4یتعین تفعیل األفرقة العاملة اإلقلیمیة المعنیة بالركیزة  .28
، تتكون األفرقة العاملة اإلقلیمیة الي العالمي) أن یتقدم. كحد أدنىللتنفیذ اإلقلیمي (وبالتیمكن 

 ذات الصلة. INSIIھذه من أعضاء 
 /أكتوبر 25و 23في المقر الرئیسي للمنظمة یومي   INSIIسیعقد االجتماع الرابع ل .29

 .2018 تشرین األول

 )GSOCMap( بةلتراالخریطة العالمیة للكربون العضوي في  3.4.2
 بإعداد خریطة عالمیةGSP ل ةالعامة الرابع جمعیةال في GSPأمانة و ITPSُكلفت  .30

). تمت المصادقة على ھذا الطلب من قبل الدورة GSOCMapلكربون العضوي في التربة (ل
 2016 أیلول سبتمبر 30-26) التي عقدت في COAGالخامسة والعشرین للجنة الزراعة (

 كانون األول دیسمبر 9-5لمنظمة األغذیة والزراعة الذي عقد في  155) والمجلس ھنا(الوثیقة 
كمساھمة في  UNCCD-SPIجاء إعداد ھذه الخریطة كطلب من ، ). في البدایةھنا(الوثیقة 

. وقد اكتسبت SDG 15.3.1ال سیما من أجل رصد مؤشر ، اف التنمیة المستدامةعملیة أھد
ھذه المبادرة مزیداً من الجاذبیة خالل الندوة العالمیة حول الكربون العضوي في التربة 

)GSOC17الخریطة ). تم التأكید على أن GSOCmap  یجب أن تشكل طبقة مرجعیة
 االتجاھات في المستقبل. لیللتحدیث وتح

اتبعت ، . لذلكGLOSISكمنتج بیانات أول من  GSOCmapالخریطة  وقد تم إصدار .31
عملیة اإلعداد نھج النظام الموزع الذي تقوم فیھ البلدان األعضاء بإنتاج خریطة الكربون 

، . باإلضافة إلى ذلكواصفات الفنیةالمللمبادئ التوجیھیة / لتربة الخاصة بھا وفقًا ا في العضوي
 كدلیل تعلیمات فنیة. كتاب طبختم تطویر 

أعرب العدید من البلدان عن حاجتھا لتطویر / ، GSOCmap الخریطةخالل تطویر .32
، بتمویل GSPتربة. نظمت أمانة تدریب القدرات على استخدام أدوات رسم الخرائط الرقمیة لل

اإلقلیمیة الفرعیة من أجل  اتالشراكالعدید من الدورات التدریبیة في جمیع ، من المانحین
  على المستوى الوطني (قارن الجدول).، وفي حاالت أخرى، التربة

، الرباط، 2016 تشرین األول/أكتوبر 10-14
 المغرب

 في الشرق األدنى وشمال أفریقیا

 آسیا تایالند، بانكوك 2017 نیسان/ریلأب 24-29

 إفریقیا كینیا، نیروبي 2017 تموز/یولیو 3-7

أغواس  2017 حزیران/یونیو 26-30
 المكسیك، كالینتیس

  أمریكا الوسطى ومنطقة البحر الكاریبي

 أوراسیا أوزبكستان، طشقند 2017یولیو/تموز  24-29

، فاجینینغن، 2017یونیو/حزیران  23إلى  6 
 لنداھو

فرعیة من أجل شراكات إقلیمیة  6دولة من  17
 التربة

http://www.fao.org/3/a-mr949e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms339e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bp164e.pdf
http://www.fao.org/3/I8895EN/i8895en.pdf
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كولومبیا ، وعقدت دورات تدریبیة سابقة أخرى بشأن رسم الخرائط الرقمیة للتربة في كالي
األردن ، عمان، )2015غانا (، أكرا، )2013و 2012البرازیل (، ریو دي جانیرو، )2012(
 ).2016كازاخستان (، ألماتي، )2015(

 5بحلول  GSOCmap خریطة من المساحة العالمیة) في ٪68دولة ( 75ساھمت  .33
تم استخدام أكثر من ملیون موقع ، (الیوم العالمي للتربة). إجماال 2017كانون األول /دیسمبر

 خرائط وطنیة GSP أمانةأعدت ، ل. من أجل تجنب الثغراتتربة / مواقع عینات من قبل الدو
GSOCmaps بة المتاحة للجمھور.استناداً إلى بیانات التر 

 27-23خالل دورتھا العاملة السابعة ( ITPSمن قبل  GSOCmap خریطة تم استعراض .34
 الثالثة ل) والتي تم تنظیمھا باالشتراك مع ورشة عمل 2017تشرین األول  /أكتوبر

INSII تمت المصادقة على الخریطة بواسطة .ITPS  كمنتج لیتم تحدیثھ باستمرار. اإلصدار
وسیتم تحدیثھ دوریًا بمساھمات جدیدة من ، 1.2.0ھو  GSOCmap خریطة الحالي من

 /دیسمبر 5بنجاح خالل الیوم العالمي للتربة في  GSOCMap خریطة البلدان. تم إطالق
، GSOCmapخریطة  . تم إصدار التقریر الفني الذي یصف تطور2017 كانون األول 

نیسان  /في أبریلالتربة ون العضوي في رسم خرائط الكربل الطبخ والقراءة الثانیة لكتیب
 :GSOCmap 1.2.0 خریطة . قائمة الدول التي ساھمت بخرائطھا الوطنیة إلى إصدار2018

 
ستتابع األمانة التحسینات من ، GSOCmap خریطة بالنظر إلى التجربة الناجحة في إعداد .35

ینبغي معالجة ، الوطنیة الخاصة بھا. وفي نفس الوقت SOCخالل جلب بلدان جدیدة تنتج خرائط 
في العضویة المواد لرصد والنظام العالمي  SOCالحاجة الواضحة إلنتاج إمكانات احتجاز 

 التربة.

، بوتان، البرازیل، بولیفیا، بلجیكا، أذربیجان، أسترالیا، النمسا، أرمینیا، األرجنتین
، إثیوبیا، وادورإك، الدنمارك، ألمانیا، كوبا، كوستاریكا، كولومبیا، تشیلي، كندا

، الیابان، إیطالیا األردن، العراق، إندونیسیا، المجر، غانا، فرنسا، فنلندا
، المكسیك، مولدوفا، المغرب، لوكسمبورغ، لیسوتو، لبنان، كینیا، كازاخستان

، بنما، نیوزیلندا، نیبال، ھولندا، نیكاراغوا، نیجیریا، ماالوي، موزمبیق، منغولیا
، السلفادور، السنغال، السودان، االتحاد الروسي، وايباراج، الفلبین، بیرو

ترینیداد ، تایلند، تنزانیا، سوازیلند، السوید، سري النكا، سلوفینیا، سلوفاكیا
المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا ، أوروغواي، أوكرانیا، تركیا، وتوباغو
 فیتنام، یالفنزو، أوزبكستان، الوالیات المتحدة األمریكیة، الشمالیة

 الوطنیة SOCخرائط 

، سویسرا، جنوب أفریقیا، الصومال، میانمار، الوس، الھند، جمھوریة الدومینیكان
 كمبودیا، البوسنة الھرسك، إیران، سوریا

بالتعاون  SOCخرائط 
 GSPمع أمانة 

، البوسنة الھرسك، كمبودیا، إیران، أفغانستان، رواندا، الكامیرون، مدغشقر
 الصین

جدیدة  SOCط خرائ
 خریطةلتحدیث 

GSOCMap  
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 : تنفیذ خطة التنفیذ5الركیزة  3.5

 خطة التنفیذ والحوكمة 3.5.1
a( خطة التنفیذ 

. 2017العامة الخامسة لعام  جمعیة) خالل الP5 GIP( 5 یزةلركلتم اعتماد خطة تنفیذ  .36
تشمل . كما أنھا GLOSIS، وINSII، و4ارتباطاً وثیقاً بالركیزة  5وترتبط إجراءات الركیزة 

 ).GLOSOLAN ،RESOLANأنشطة شبكات المختبرات العالمیة واإلقلیمیة للتربة (
b(  تحدیث - 5ركیزة للتكوین مجموعة العمل 

مجموعة العمل و INSIIرئیس من أعضاء إضافیین:  5مجموعة العمل للركیزة  تاستفاد .37
ة عضو جدید في الشراك، )نبمني صفننجGLOSOLAN (رئیس، )نیل ماكنزي( 4للركیزة 

عضو مؤقت في منطقة المحیط الھادئ (بیتر ، اإلقلیمیة في أمریكا الجنوبیة (جیفي لیا ریبیرو)
 ل التربة ومرفق بیانات، ) (جون غالبریث)IUSSواالتحاد الدولي لعلوم التربة (، ویلسون)

GSP )(جودة التربة)  190). بسبب التغییرات التنظیمیة في اللجنة الفنیة ریك فان دن بوش
مجموعة ال یزال ھناك حاجة لترشیح عضو جدید في ، )ISOبعة لمنظمة التقییس الدولیة (التا

الشراكة اإلقلیمیة أیًضا مقدم خدمة ، بھنودذ للجي، ITPS. سیمثل ممثل  5العمل للركیزة 
 .من أجل التربة ةاألفریقیالفرعیة 

 2018/2019خطة العمل  3.5.2
a( العالم في نموذج المعلومات عن التربة )5 P4.1سم الق( 

وضعت الدعامة النموذجیة لعقد من الباطن لوضع الصیغة النھائیة للنموذج المفاھیمي  .38
. ویتوقع ھذا استعراض 5مجموعة العمل للركیزة للتشغیل البیني على الصعید العالمي من قِبل 

األنشطة والمنتجات والخبرات الحالیة فیما یتعلق بتبادل بیانات التربة الرقمیة عبر خدمات 
للكشف عن التحدیات المتبقیة واقتراح ، ISO 28258لویب. وستقوم المھمة بفحص فائدة ا

. GLOSISمتفق علیھ ھو المفتاح لبناء نظام للتربة وتنفیذ الحل. إن وجود نموذج معلومات 
في اختبارات وطنیة. من المتطلبات  INSIIسوف تشارك أعضاء ، بمجرد وضعھ في مكانھ

متوافقًا مع النماذج الوطنیة الموجودة بالفعل  5 ركیزةیار یوصى بھ الاألساسیة أن یكون أي مع
باستخدام GSP ألوروبا). سیتم تنفیذ التعاقد من الباطن من قبل أمانة INSPIRE(بما في ذلك 
 .مرفق التربة السلیمةالتمویل من 

 

b( الفریق الفرعي المعني بمؤشرات التربة 
 ات تشمل الشبكات الرئیسیة والخبراء.سیتم إنشاء مجموعة عمل لوضع ھذه المؤشر .39
تكفل الحقوق السلیمة للبیانات التحلیلیة التي ، بوضع سیاسة جدیدة GLOSOLANستقوم  .40

 وضعت أثناء اختبارات الحلقة.

 RESOLANو) GLOSOLANتقریر عن الشبكة العالمیة لمختبرات التربة ( 3.5.3

 (GLOSOLAN)الشبكة العالمیة لمختبرات التربة  أُطلقت .41

)http://www.fao.org/3/BU271/bu271.PDF(  بغرض معالجة  2017في نوفمبر / تشرین الثاني

http://www.fao.org/3/BU271/bu271.PDF
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اإلدارة المستدامة وحمایة موارد التربة. ئق والقیاسات والمؤشرات الخاصة بمواءمة الطرا
المختبرات والبلدان والمناطق قابلة  ) جعل معلومات التربة عبر1على: ( GLOSOLANتعمل 

) تحسین 3(، المتفق علیھا مواءمة) بناء مجموعة من مبادئ ال2(، للمقارنة وقابلة للتفسیر
) تعزیز تبادل المعلومات 4(و) لتحلیالت التربة QA / QC( فیھا ضمان الجودة والتحكم

 والخبرات لتنمیة القدرات عند الحاجة.

خالل اجتماع بدء  GLOSOLANوتأسیس فریق العمل  GLOSOLANجرى انتخاب رئیس  .42
 .2018لعام  GLOSOLANتم تحدید خارطة طریق ، الشبكة. خالل نفس االجتماع

مختبر من جمیع أنحاء العالم انضموا  99وتم تقدیم دعوة للمختبرات للتسجیل في الشبكة  .43
ان األول من قبل تم االنتھاء من االستبی، GLOSOLAN. وفقا لخریطة الطریق GLOSOLANإلى 

 30عبر اإلنترنت. أغلق المسح في  ءاستقصاوأطلقت في شكل  GLOSOLANمجموعة العمل 
 ردود. سیتم عرض نتائج االستطالع في تقریر. 110وتم تلقي  2018 آذار /مارس

وكذلك  WEPALبدعم من  GLOSOLANوقد تم إعداد بروتوكول لتنفیذ أول اختبار حلقة  .44
أفضل الممارسات. تم تنقیح كل من ھذه الوثائق والموافقة علیھا من قبل مذكرة مفاھیمیة لدلیل 

. ویمكن االطالع على مذكرة مفاھیمیة ألفضل دلیل الممارسة في GLOSOLANمجموعة العمل 
 .6الملحق 

) وأمریكا SEALNET) آلسیا (RESOLANمختبرات التربة (لشبكات اإلقلیمیة الأُطلقت  .45
على التوالي. ، 2018مارس /آذار و 2017فمبر / تشرین الثاني ) في نوLATSOLANالالتینیة (

والرئیس المشارك وأعضاء مجموعات ، تم تحدید الرئیس، وخالل ھذه االجتماعات التمھیدیة
 RESOLANوتم تطویر خطط عمل إقلیمیة. یشھد إطالق نظام  RESOLANsالعمل الخاصة بـ 

على  یھاحیث وافق رؤس، با وأوراسیاوبدءاً من منطقة واحدة لكل من أور، لمناطق أخرى
 العمل كمنطقة مشتركة.

بلداً في  18من  17شارك  ،)SEALNET )http://www.fao.org/3/I9063EN/i9063en.pdfتحت  .46
) من SOPsشغیلیة قیاسیة (الشبكة في اجتماع البدایة. ووافقت البلدان على كتابة أربع إجراءات ت

أجل الرقم الھیدروجیني في الماء والكربون العضوي والبوتاسیوم القابل لالستبدال والفوسفور 
وكذلك "المبادئ التوجیھیة لتنفیذ والحفاظ على الممارسات المختبریة الجیدة وإدارة ، المتوفر

) بالنظر إلى تلك SOPsسیة (الجودة في مختبرات التربة". سیتم تطویر إجراءات التشغیل القیا
حتى یسھل تنفیذھا. وافقت المختبرات في  SEALNETالمستخدمة بالفعل في مختبرات أعضاء 

SEALNET لمراقبة الجودة الخارجیة.  الحلقة مراقبة الجودة الداخلیة واختبار أیضا على إجراء
التربة وُشحنت بدعم  أعدت إدارة تنمیة األراضي في تایلند عینات قیاسیة من، وفي ھذا الصدد

 من مكتب منظمة األغذیة والزراعة في تایلند.

شارك عشرون بلداً في اجتماع انطالق الشبكة واتفقوا على ، LATSOLANوفي إطار نظام  .47
زیع عینات التربة تم تو، لتربة. في ھذا الصددلھم اتالعمل معاً على مواءمة إجراءات مختبر

http://www.fao.org/3/I9063EN/i9063en.pdf
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وافقت البلدان على ، . في نھایة المطافاجتماع البدایةل للمشاركین خال الختبار حلقة إقلیمي
 .2018المنسق" في نھایة عام  مختبرات في إصدار "دلیل عن تحلیل التربة
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 :1المرفق 
 مدونة السلوك الدولیة الستخدام األسمدة وإدارتھا

 ة الدولیة المعنیة بالتربةفي بادئ األمر مجموعة الخبراء الفنیة الحكومی المسودة األولى التي أعدتھا
(ITPS)ثم استعرضھا الفریق العامل المفتوح العضویة (OEWG)  

تعد األسمدة من المدخالت الھامة والمستخدمة على نطاق واسع في الزراعة الحدیثة التي تسھم في األمن 
لھا آثار سلبیة  قد یكون، والتغذیة البشریة األساسیة. ومع ذلك، وسبل عیش المزارعین، الغذائي العالمي

واألسمدة ، على البیئة وصحة اإلنسان وصحة الحیوان إذا لم تستخدم بمسؤولیة. كما الكیماویات الزراعیة
تخضع لمختلف التشریعات واللوائح المتعلقة باإلنتاج والتجارة والتوزیع والتسویق والسالمة واالستخدام 

االستخدام المسؤول لألسمدة وإدارتھا على مستوى التي یمكن أن تختلف بین البلدان أو المناطق. یتطلب 
، ونوع التربة وحالتھا، عزرستالمزرعة دراسة متأنیة للعدید من العوامل بما في ذلك المحاصیل التي 

والوصول إلى األسمدة واقتصادیات المزارع. وباإلضافة ، والطقس، ريال، وواألنشطة الزراعیة السابقة
ي والمستوى العالمي بسبب الخسائر میدانام األسمدة على المستوى الیجب النظر في استخد، إلى ذلك

 .لبیئة واآلثار السلبیة لھذه الخسائرافي لمغذیات لالمحتملة 

ھذه الوثیقة ھي مدونة سلوك دولیة الستخدام وإدارة األسمدة. وقد تم إعداده لدعم وتنفیذ الخطوط التوجیھیة 
لتربة ومساعدة البلدان على معالجة القضایا المتعددة والمعقدة اد لموار الطوعیة بشأن اإلدارة المستدامة

من ذلك على مستوى المزرعة إلى المستوى ، المتعلقة باالستخدام المسؤول وإدارة األسمدة في الزراعة
 بینما مع األخذ في االعتبار منظور عالمي.، الوطني

 



18  GSPPA: VI/2018/3   

 

 

 الدیباجة والمقدمة
وتعزیز معیشة ، فاظ على سكان العالم من خالل توفیر األمن الغذائيتساھم األسمدة مساھمة كبیرة في الح

والتقلیل من تحویل األراضي من النظم البیئیة المحلیة إلى ، وتوفیر التغذیة البشریة األساسیة، المزارعین
وبالتالي تحسین ، اإلنتاج الزراعي. یمكن لألسمدة أن تزید بشكل كبیر من توفر المغذیات للمحاصیل

من إنتاج الغذاء العالمي. ومع  ٪95النظام البیئي للتربة التي تسھم بشكل مباشر وغیر مباشر في  خدمات
فإن تأثیرات استخدام األسمدة یمكن أن تشمل المساھمة في تغیر المناخ العالمي وتدھور التربة ، ذلك

فإن الھدف من ھذه ، وخاصة عندما ال یتم استخدامھا بشكل صحیح. وعموما، وموارد المیاه وجودة الھواء
 الوثیقة ھو تعظیم فوائد االستفادة من األسمدة مع التقلیل من أي آثار سلبیة.

) من SDGsتعمل وكاالت األمم المتحدة والدول األعضاء فیھا نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة (
 على نحو مستدام. اتالمغذیصیات فیما یتعلق بإدارة التربة وخالل االستجابة لمختلف اإلجراءات والتو

-26خالل دورتھا الخامسة والعشرین التي عقدت في الفترة ، ) المنظمةCOAGأوصت لجنة الزراعة (
، بتكثیف عملھا في مجال سالمة األغذیة وتقدیم الدعم الفني ألصحاب الحیازات 2016 أیلول /سبتمبر 30

 ).FAO ،2016سمدة ومبیدات اآلفات (الصغیرة على المستوى المحلي فیما یتعلق باالستخدام اآلمن لأل
) الذي نشرتھ منظمة األغذیة والزراعة (الفاو) SWSRحدد تقریر حالة موارد التربة في العالم (

للتربة تحتاج ) عشرة تھدیدات رئیسیة ITPSومجموعة الخبراء الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتربة (
) . وأصدرت الشراكة ITPS ،2015 وFAO یة المستدامة (دنا تحقیق أھداف التنمإلى المعالجة إذا أر

في وقت الحق الخطوط التوجیھیة الطوعیة لإلدارة المستدامة FAOو) GSPالعالمیة من أجل التربة (
اثنان منھا ھما "اختالالن في ، ) كخطوة أولى للتصدي لھذه التھدیداتVGSSMلتربة (موارد ال

، قات األسمدة التي یمكن أن تكون مفرطة أو غیر كافیة أو ملوثة"تلوث التربة" وتشمل تطبیوالمغذیات" 
 تعزیز - 3.3- ؛VGSSM). الفصول ذات الصلة في FAO ،2017 ال یمكن استدامة أي منھا (

 استخدام تشجیع بشأن لاألو التوجیھ تقدیم، التربة ثتلول وتقلی منع -3.5- و، المغذیة والدورات األرصدة
مطلوب مزید من الدعم لتنفیذ ھذه  ولكن، والبیئة والزراعة بالتربة یتعلق فیما المستدامة المغذیات

 التوصیات.
تم اعتماد إعالن بشأن إدارة تلوث التربة لتحقیق التنمیة المستدامة في جمعیة األمم ، وباإلضافة إلى ذلك

 UN( 2017كانون األول  /) التي عقدت في نیروبي في دیسمبرUNEA 3المتحدة للبیئة الثالثة (
Environment ،2017.( 

 /أكتوبر 30، (ITPS)مجموعة الخبراء الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتربة لعمل السابعة  جمعیةخالل 
بدعم من األمانة على وضع مدونة سلوك  ITPSوافقت ، 2017تشرین الثاني  /نوفمبر 3 -تشرین األول 

 ا بعد بـ " مدونة األسمدة '، أو' مدونة ':یشار إلیھا فیم، دولیة الستخدام وإدارة األسمدة

)i(  استجابة لطلبCOAG ؛لزیادة سالمة األغذیة واالستخدام اآلمن لألسمدة 
)ii(  تسھیل تنفیذ نظامVGSSM و ؛لمعالجة اختالل التوازن في المغذیات وتلوث التربة 
)iii(  للرد على إعالنUNEA3 .بشأن تلوث التربة 

وى وأغراض مدونة األسمدة من مجموعة واسعة من تم الحصول على مدخالت ومعلومات حول محت
كانون األول  /دیسمبر 21أصحاب المصلحة خالل استشارة عبر اإلنترنت كانت مفتوحة للجمھور من 

 ودةمس جإلنتا. تم استخدام التعلیقات التي تم إنشاؤھا في المنتدى 2018شباط  /فبرایر 11إلى  2017
. تمت مراجعة FAO لخدا نمختلفی راءخب نم كلذکو، ITPS جیھوتم وعد مع دةألسممدونة ال صفریة

من الخبراء في مجال إدارة  (OEWG) المسودة الصفریة من قبل مجموعة عمل مفتوحة العضویة
األعضاء  ولأشخاص تم اختیارھم من قبل الد OEWG. شكلت 2018أیار  /مایو 9-7، األسمدة وسیاستھا

ن صناعة األسمدة واألوساط األكادیمیة ومجتمع البحوث باإلضافة إلى الممثلین م، لتمثیل المناطق
 .والمجتمع المدني



GSPPA: VI/2018/3   19 

 

 /یونیو 13إلى  11في الفترة من ، GSP العامة السادسة لشراكة جمعیةقانون األسمدة إلى ال سیُقدَّم
 إلى لجنة الزراعة GSP ثم تقدیمھا بعد ذلك من قبل، ویطلب المصادقة علیھا، 2018حزیران 

(COAG) كانون األول  ر/ومجلس منظمة األغذیة والزراعة في دیسمب 2018 أیلول /رفي سبتمب. 

 ھدفال

من مدونة السلوك الدولیة الستخدام وإدارة األسمدة ھو المساھمة في الزراعة المستدامة واألمن  الھدف
رشاد الغذائي من منظور إدارة المغذیات. وسیوفر إطاراً یمكن من خاللھ للحكومات وصناعة األسمدة واإل

الفاعلة في صناعة إعادة  تالزراعي والخدمات االستشاریة ودعم المؤسسات األكادیمیة والبحثیة والجھا
تدویر المغذیات والمجتمع المدني والمستخدمین النھائیین المساھمة في تحقیق ھذا الھدف من خالل اتباع 

 .أو االلتزام بالدالئل اإلرشادیة والتوصیات المقدمة

 ة؟ھي األسمد ما

استخدام مصطلح "أسمدة" فإننا نشیر إلى مادة كیمیائیة أو طبیعیة أو مادة تستخدم في توفیر المغذیات  عند
، ولكن أیًضا إلى أوراق الشجر أو من خالل المیاه في نظم األرز، للتربة زیادةعادة عن طریق ال، للنباتات

یتم النظر في أنواع ، . وبالتالي یةالمائ تربیة األحیاءأو مائیة الزراعة الأو تخصیبي الري الوعملیات 
األسمدة بما في ذلك: األسمدة الكیماویة والمعدنیة. المدونة  هددة من المغذیات ومصادرھا ضمن ھذمتع

ومصادر المواد الغذائیة المعاد تدویرھا مثل میاه  كومبوست؛األسمدة العضویة مثل السماد الحیواني وال
 الھضم.واد مالصرف الصحي وحمأة المجاري و
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 والغایات النطاق واألھداف .1
مدونة السلوك الدولیة الستخدام وإدارة األسمدة ھي مجموعة من التوقعات المتفق علیھا للسلوك  .1.1

 .من قبل مختلف أصحاب المصلحة الستخدام وإدارة المغذیات النباتیة
ط األكادیمیة األسمدة ھذا الحكومات وصانعي السیاسات وصناعة األسمدة واألوسا مدونةیرصد  .1.2

والبحوث ومختبرات الخدمات الزراعیة والتحلیلیة واإلرشاد الزراعي والخدمات االستشاریة 
 بما في ذلك المزارعین، والمجتمع المدني ومستخدمي األسمدة

األسمدة وتجارتھا  األسمدة ھو مساعدة البلدان في إنشاء نظم لرصد إنتاج مدونةالغرض من  .1.3
ا واستخدامھا لتحقیق الزراعة المستدامة وأھداف التنمیة المستدامة وإدارتھ تھاوتوزیعھا وجود

 :عالیة الجودة مع النتائج التالیةالاستخدام األسمدة  في والكفء من خالل تعزیز التكامل والفعالیة
ضمان اإلنتاج العالمي لألغذیة واألمن الغذائي مع الحفاظ على خصوبة التربة وخدمات  .1.3.1

 ؛یة البیئةالنظم اإلیكولوجیة وحما
تعظیم االستخدام الفعال والكفء لألسمدة لتلبیة االحتیاجات الزراعیة وتقلیل الخسائر في   .1.3.2

 ؛وبالتالي تعزیز الزراعة المستدامة، المغذیات إلى البیئة
الحفاظ على خدمات النظام اإلیكولوجي والتقلیل من التأثیرات البیئیة الناتجة عن استخدام  .1.3.3

وانبعاثات غازات الدفیئة وآلیات ، وتطایر األمونیا، وث التربة والمیاهبما في ذلك تل، األسمدة
 ؛فقدان المغذیات األخرى

بما في ذلك الحد ، تعظیم المنافع االقتصادیة والبیئیة المحتملة المتأتیة من استخدام األسمدة .1.3.4
نات والتحسی، وزیادة تخزین الكربون في التربة، من الحاجة إلى إنتاج المزید من األراضي

 ؛في صحة التربة
التقلیل من اآلثار السلبیة لزیادة المغذیات في المیاه الجوفیة والسطحیة على صحة اإلنسان  .1.3.5

 ؛والحیوان
والتنوع ، تقلیل اآلثار السلبیة والسمیة المحتملة للملوثات في األسمدة على التربة .1.3.6

 ؛البیولوجي للتربة وكذلك صحة الحیوان والبشر
 .ونوعیة الغذاء والصحة البشریة، والوجبات الغذائیة، مة الغذاءسال وتحسین الحفاظ على .1.3.7

 :األسمدة ھي مدونةأھداف  .1.4
الطوعیة لجمیع أصحاب المصلحة المشتركین في لممارسة اتوفیر مجموعة من المعاییر  .1.4.1

بما في ذلك الحكومات وصناعة األسمدة واإلرشاد الزراعي ، استخدام وإدارة األسمدة
القطاع الخاص واألوساط األكادیمیة والبحوث والمستخدمین والخدمات االستشاریة و

 .النھائیین والھیئات العامة األخرى
بین جمیع أصحاب المصلحة المشاركین في سلسلة قیمة  شاركتشجیع التعاون والت .1.4.2

المستدامة واإلنتاج واستخدام وإدارة األسمدة والمغذیات المعاد تدویرھا األسمدة للتنمیة 
 .ةمسؤولوال

األسمدة في الحصول على  اتشراكة وتبادل المعلومات بین صناعز التعاون والتعزی .1.4.3
 .األسمدة واستخدامھا بما یتماشى مع التزامات المنافسة القانونیة

تعزیز إعادة تدویر المغذیات لالستخدامات الزراعیة وغیرھا من األراضي للحد من  .1.4.4
 .اآلثار البیئیة لزیادة المغذیات في المحیط الحیوي

ھام الحكومات والقطاع الخاص لتعزیز وتمویل االبتكار في تقنیات وإدارة المغذیات إل .1.4.5
 .الزراعیة المستدامة

مساعدة الدول والمناطق على التحكم في جودة األسمدة وإنفاذھا من خالل آلیات تنظیمیة  .1.4.6
 .مناسبة وتقلیل الخسائر االقتصادیة للمستخدمین النھائیین

 .ل المخاطر على صحة اإلنسان والحیوانتحسین سالمة األسمدة وتقلی .1.4.7
على جمیع المسائل ، بما في ذلك اإلحصاءات المقارنة، تشجیع الترویج ونشر المعرفة .1.4.8

 .المتعلقة باستخدام األسمدة وإدارتھا من خالل اآللیات والمؤسسات وبرامج التوعیة المناسبة
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الغذائیة من مجموعة  باستخدام العناصر (ISFM) تشجیع إدارة خصوبة التربة المتكاملة .1.4.9
 .من المصادر

تعد ھذه المدونة وثیقة حیة ویجب مراجعتھا وتحدیثھا من قبل منظمة األغذیة والزراعة كل   .1.5
أو متى وأینما تراه مناسباً من جانب الدول األعضاء ومن خالل الھیئات ، خمس إلى عشر سنوات

 اإلداریة المختصة في المنظمة.
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 الشروط والتعاریف .2
: تشیر إلى أي منظمة في القطاع العام أو الخاص )AEASاإلرشادیة واالستشاریة الزراعیة (الخدمات 

إلخ) التي تسھل وصول المزارعین ، الشركات الخاصة، منظمات المزارعین، (المنظمات غیر الحكومیة
مع الجھات التفاعالت ، وغیرھم من الفاعلین في المناطق الریفیة إلى المعرفة والمعلومات والتكنولوجیات

من أجل تحسین سبل ، ساعدھم على تطویر مھاراتھم الفنیة والتنظیمیة واإلداریةتو ؛الفاعلة األخرى
 )Christoplos ،2010معیشتھم ورفاھھم. (

ترویج البیع العادل واالستخدام الحكیم لألسمدة عن طریق وسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونیة  اإلعالن:
 تماعیة أو الالفتات أو الشاشات أو الھدایا أو العروض أو الكالم الشفھي.أو وسائل اإلعالم االج

بما في ، المواد الناتجة عن عملیات اإلنتاج الحیواني المستخدمة ألغراض اإلخصابالسماد الحیواني: 
 والبول والقش ومواد الفراش األخرى.فضالت ذلك ال

على سبیل المثال ، . قد یشمل عنصًرا من الوقتكمیة األسمدة المطبقة لكل وحدة مساحة معدل التطبیق:
 في موسم النمو أو السنة.

وھو أمر ضروري لوظیفة النظم اإلیكولوجیة وتقدیم ، التنوع بین الكائنات الحیة التنوع البیولوجي:
 )FAO ،2018 aالخدمات ( 

تزید من توفیر أو ، اتيعند استخدامھا لإلنتاج النب، والتي، مادة تحتوي على كائنات حیة :السماد الحیوي
وإذابة الفوسفور وتحفیز نمو النبات من خالل ، توفر المغذیات األولیة للنباتات من خالل تثبیت النیتروجین

 تولیف المواد المعززة للنمو.
المواد الصلبة العضویة من المیاه العادمة التي تم معالجتھا بحیث یمكن استخدامھا  المواد الصلبة الحیویة:

 .میاه المجاريلتربة لتوفیر المغذیات النباتیة والكربون والمواد المفیدة األخرى. انظر حمأة كمكیف ل
بھدف تحسین واحد ، منتج یحفز عملیات تغذیة النبات بشكل مستقل عن محتوى المغذیات :الحیوي المنبھ

ي. أو صفات جودة اإلجھاد الالحیو احتمال ؛امتصاص المغذیات للنباتاتأو أو أكثر من: كفاءة استخدام 
 المحاصیل.

، على سبیل المثال ال الحصر، مادة تحتوي على أسمدة لیست من المغذیات النباتیة. قد تشمل الملوث:
 المعادن الثقیلة ومسببات األمراض والحشو.

المواد الصلبة المتبقیة بعد عملیات الھضم المختلفة قد استخدمت في النفایات مثل روث  الھضم:مواد 
 .الماشیة

أي عملیة للتخلص من أو إعادة تدویر أو تحیید أو عزل األسمدة ومخلفات األسمدة والحاویات  التخلص:
 والمواد الملوثة.

ھي العملیة التي یتم بموجبھا تورید األسمدة ونقلھا عبر قنوات التجارة إلى األسواق واألراضي  التوزیع:
 المحلیة أو الوطنیة أو الدولیة.

 )FAO ،2018 aالعدید من الفوائد التي توفرھا الطبیعة للمجتمع. ( :كولوجياإلیخدمات النظام 
تطبیق المغذیات النباتیة أو تعدیل التربة أو المیاه المستصلحة من مرافق معالجة األغذیة  :التخصیبي الري

 ومعالجة میاه الصرف الصحي بمیاه الري.
على ولكن أیضا ، دة عن طریق التطبیق على التربةعا، مادة تستخدم في توفیر المغذیات للنباتات األسمدة:

والزراعة المائیة أو عملیات تربیة ، الري التخصیبي، وأوراق الشجر أو من خالل المیاه في نظم األرز
 األحیاء المائیة.

مصممة لزیادة ، أو منتجات مضافة للتربة، مواد مضافة إلى األسمدة أو تعدیالت علیھا مضافات األسمدة:
على سبیل المثال ال ، ستخدام األسمدة من خالل مجموعة متنوعة من اإلجراءات بما في ذلككفاءة ا
أو تحفیز ، لیوریالالتحلل المائي تثبیط النترجة أو ، طالءات حبیبات السماد، تقلیل القابلیة للذوبان، الحصر

 الكائنات الحیة الدقیقة في التربة.
إن "تطبیق األسمدة" أو "تطبیق السماد" یشیر إلى تطبیق ف، ما لم ینص على خالف ذلك تطبیق السماد:

ولیس إلى أي نوع محدد من األسمدة. ویشمل التطبیقات ألغراض ، المغذیات لصالح نمو النبات بشكل عام
 بما في ذلك المرافق الترفیھیة والریاضیة والحدائق العامة والخاصة والمروج.، زراعیة وغیرھا
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الكمیة اإلجمالیة من المغذیات النباتیة في السماد التي  مواد الغذائیة المتاحة:محتوى األسمدة أو محتوى ال
 تعتبر متاحة المتصاص النبات.

بما في ذلك اإلنتاج األساسي أو ، سلسلة القیمة الكاملة التي تشارك في إنتاج األسمدة صناعة األسمدة:
 والتسلیم النھائي لمستخدم األسمدة. ،والتخزین، والنقل، والتجھیز في المنتجات النھائیة، التعدین

بما في ذلك اإلنتاج (التصنیع ، التنظیم والرقابة الفنیة على جمیع جوانب األسمدة إدارة األسمدة:
، والنقل، والتورید، والبیع، والتوزیع، ووضع العالمات، والتصدیر، واالستیراد، والتفویض، والصیاغة)

مدة لضمان السالمة والجودة واستخدام الفعالیة وتقلیل اآلثار والتخلص من األس، والمناولة، والتخزین
 الضارة على الصحة والبیئة والتعرض البشري والحیواني.

على تطبیق واحد أو أكثر من ، على سبیل المثال ال الحصر، یمكن أن تنطوي إساءة استخدام األسمدة:
لتي من غیر المتوقع بشكل معقول أن تؤدي إلى أو المیاه ا، أو أوراق الشجر، المغذیات النباتیة على التربة

أو التطبیق من الملوثات في التربة التي یمكن ، ، أو انسكاب األسمدةاستجابة إیجابیة على نمو المحصول
 أن تشكل خطرا على صحة اإلنسان أو البیئة.

ة المتاحة األشخاص الذین یطبقون األسمدة لغرض محدد ھو صناعة المغذیات النباتی مستخدم السماد:
، المتصاص النبات. یمكن لمستخدمي األسمدة أن یشملوا المزارعین ومدیري األراضي ومنتجي األغذیة

والمنظمات العامة والخاصة التي تحافظ على المنتزھات والحدائق والمرافق الریاضیة واألشخاص الذین 
 .یستخدمون األسمدة ألغراض الزراعة المنزلیة

التي تزرع من أجل توفیر غطاء التربة وتحسین الخصائص الفیزیائیة  النباتات السماد األخضر:
 )FAO ،2011والكیمیائیة والبیولوجیة للتربة. (

األسمدة المنتجة صناعیا عن طریق العملیات الكیمیائیة أو استخراج المعادن.  األسمدة غیر العضویة:
ه ھذاألسمدة  مدونةأنھ یشار إلیھا في إال ، ضویةالحظ أنھ على الرغم من أن الیوریا عبارة عن مادة ع

 .باعتبارھا سماًدا غیر عضوي

تطبیق ممارسات إدارة خصوبة التربة والمعرفة لتكییفھا  (ISFM) :" اإلدارة المتكاملة لخصوبة التربة
مما یزید من كفاءة استخدام األسمدة والكفاءة العضویة وإنتاجیة المحاصیل. وتشمل ، مع الظروف المحلیة

لممارسات بالضرورة األسمدة المناسبة وإدارة المدخالت العضویة باالشتراك مع استخدام األصول ھذه ا
  )Sanginga and Woomer ،2009الوراثیة المحسنة ". (

الوكاالت والبرامج المتخصصة ، تشمل المنظمات الحكومیة الدولیة التابعة لألمم المتحدة المنظمة الدولیة:
 المراكز الدولیة للبحوث الزراعیة بما في ذلك المراكز األعضاء في، بنوك التنمیة ،التابعة لألمم المتحدة

CGIAR ،والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة. 

بما في ذلك اإلعالن والعالقات العامة للمنتجات وخدمات ، العملیة الشاملة لترویج المنتجات التسویق:
 .اق المحلیة والدولیةالمعلومات باإلضافة إلى التوزیع والبیع في األسو

یشمل القطاع العرضي ألصحاب المصلحة المعاھد البحثیة  (NARS) : النظام القومي للبحوث الزراعیة
الزراعیة العامة والجامعات ومؤسسات التعلیم العالي األخرى ومجموعات المزارعین ومنظمات المجتمع 

 .لبحوث الزراعیةالمدني والقطاع الخاص وأي كیان آخر یعمل في تقدیم خدمات ا

 .مادة تثبط األكسدة البیولوجیة للنیتروجین األمونیوني إلى النترات ة:جمثبط النتر
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بما في ذلك األسمدة الحیوانیة المعالجة ، سماد غني بالكربون مشتق من المواد العضویة السماد العضوي:
مستخدمة لتزوید المغذیات وغیر المعالجة والكومبوست والحمأة المجھریة والمواد العضویة األخرى ال

 .للتربة

ال تشمل عموًما الكربون ، عناصر أساسیة للنمو الطبیعي والتناسل للنباتات المغذیات النباتیة:
والھیدروجین واألكسجین. المغذیات النباتیة األولیة ھي النیتروجین والفوسفور والبوتاسیوم. وتشمل 

والكالسیوم والمغنیسیوم والبورون والكلور والنحاس والحدید والمغذیات الدقیقة الكبریت  ثنائیةالمغذیات ال
 .والمنجنیز والمولیبدنوم والزنك وغیرھا

تشمل في ھذا السیاق (على سبیل المثال ال الحصر) الجمعیات العلمیة  مجموعة المصلحة العامة:
ومجموعات المزارعین ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالیة والمنظمات غیر الحكومیة المعنیة 

 .بالبیئة والمستھلك والصحة

التي یمكن إعادتھا النامیة النباتات  متصھاالمغذیات النباتیة التي تستخدمھا وت المغذیات المعاد تدویرھا:
، كمنتجات ثانویة لمعالجة األغذیة، إلى دورة المغذیات النباتیة بعد استھالكھا من قبل البشر أو الحیوانات

 .أو كمخلفات نباتیة تعود إلى التربة

 رضلتعا لحتمااو طرلخ للیدک دثیح ذيلا لسلبيا لبیئيأو ا لصحيا رألثا دةشو لحتماا :طرلمخاا
 .دةألسما اضافةب المتأثرة بةرلتاأو  دةلألسم

مواد صلبة تم إزالتھا من تیار میاه الصرف ناتجة عن نظام صرف صحي عام. قد  میاه المجاري: حمأة
 یخضع أو ال یخضع لعالج إضافي لتقلیل الحجم ومسببات األمراض والروائح والمحتویات الغذائیة. انظر

 المواد الصلبة الحیویة

ربة على الحفاظ على نمو النبات من خالل توفیر المغذیات النباتیة األساسیة قدرة الت التربة: خصوبة
 .والصفات الكیمیائیة والفیزیائیة والبیولوجیة المالئمة كموئل لنمو النبات

ھي "قدرة التربة على العمل كنظام حي. تحتفظ التربة الصحیة بمجتمع متنوع من الكائنات  التربة: صحة
وتشكیل ارتباطات ، لسیطرة على األمراض النباتیة والحشرات واألعشاب الضارةالحیة التي تساعد في ا

وتحسین بنیة التربة مع ، وإعادة تدویر العناصر الغذائیة األساسیة، تكافلیة مفیدة مع جذور النباتات
وفي النھایة تحسین إنتاج المحاصیل ". ، تداعیات إیجابیة لمیاه التربة وقدرات االحتفاظ بالمغذیات

)FAO ،2011( 

والذي یحتوي ، سماد فوسفاتي یستخدم في اإلنتاج الزراعي كمصدر بدیل للفوسفات الصخري :ستروفیت
من مصادر معاد تدویرھا أو مخلفات  ستروفیت أتيیلنیتروجین والمغنیسیوم. یمكن أن أیًضا على ا

 .النفایات مثل میاه الصرف الصحي أو البول

إن إدارة التربة مستدامة إذا تم الحفاظ على أو دعم أو توفیر أو  (SSM) :'' المستدامة للتربة اإلدارة
تنظیم الخدمات الثقافیة التي تقدمھا التربة أو تحسینھا دون اإلضرار بشكل كبیر بوظائف التربة التي تمكن 

لخدمات والتزوید لإلنتاج النباتي وا متلك الخدمات أو التنوع البیولوجي. ویشكل التوازن بین خدمات الدع
التنظیمیة التي توفرھا التربة لجودة المیاه وتوفرھا ولتركیب غازات الدفیئة في الغالف الجوي مصدر قلق 

 )FAO ،2017خاص. (

 مادة تثبط عمل انزیم الیوریز المائي في الیوریا مانع انزیم الیوریز:
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مت من أجلھ أو التي سعت المیاه التي ال تكون لھا قیمة فوریة أخرى للغرض الذي استُخد میاه الصرف:
 ).FAO ،2018 bمن أجلھ بسبب نوعیتھا أو كمیتھا أو وقت حدوثھا (

 
 خصوبة التربة وتغذیة النبات . .3

ینبغي إیالء اعتبار قوي لقدرة التربة على االحتفاظ ، وفیما یتعلق بقرارات إدارة األسمدة  .3.1
 .لطلب على المحاصیل الغذائیةوا، بالمغذیات النباتیة وتوفیرھا والقدرة على دعم نمو النبات

وكذلك ممارسات اإلدارة السابقة التي تؤثر ، وتشمل اعتبارات التربة أصلھا وتكوینھا وتصنیفھا  .3.2
 .على الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة والبیولوجیة التي تسھم في خصوبتھا

ع العناصر وتشمل اعتبارات تغذیة النباتات الطلب المحصولي السابق والمتوقَّع على جمی  .3.3
والتركیبة الغذائیة ، ومتطلبات المغذیات الفریدة للمحصول والصنف المراد زراعتھ، الغذائیة

ینبغي تكییف الصنف المراد ، المرغوبة للمحصول والصنف المراد زراعتھ. وعالوة على ذلك
 .تنمیتھ مع الظروف المحلیة لخصوبة التربة والبیئة

باتیة المتاحة ویجب اعتبارھا مجانیة ولیس حصریة لبعضھا ھناك العدید من مصادر المغذیات الن .3.4
البعض. ھناك العدید من الفوائد لتوفیر واحد أو أكثر من المغذیات النباتیة من مصادر متعددة بما 

توفر المواد الغذائیة الموسعة لنمو النباتات وإضافات ، ولكن لیس على سبیل الحصر، في ذلك
 .ن األسمدة العضویة وغیر العضویةالكربون إلى التربة مع مزیج م

 :ینبغي على الحكومات .3.5
تشجیع استخدام األراضي وسیاسات حیازة األراضي التي تحفز المزارعین على تحسین   .3.5.1

تثبط بشكل غیر مباشر تحویل ، وفي بعض الحاالت، خصوبة التربة وصحة التربة
 .األراضي من النظم اإلیكولوجیة المحلیة إلى اإلنتاج الزراعي

جیع الحفاظ على التربة من خالل السیاسات والحوافز ذات الصلة لموازنة التخفیضات تش .3.5.2
 .في خصوبة التربة بسبب فقدان التربة السطحیة الخصبة من خالل التآكل

التأكد من أن الوسائل التحلیلیة لتقییم حالة المغذیات النباتیة والخصائص الكیمیائیة للتربة  .3.5.3
متاحة وتستخدم ، وغیرھا من معلمات التربة، یني والملوحةاألساسیة مثل الرقم الھیدروج

في صنع توصیات األسمدة على أساس تقییم حالة المغذیات النباتیة و / أو خصائص التربة 
لتلبیة ، أو مزیج منھا، . یمكن استخدام الخدمات المختبریة العامة والخاصةمعین موقع في

حلیلیة إجراءات المختبر التقلیدیة (على سبیل ھذه االحتیاجات. یمكن أن تتضمن الوسائل الت
أو ، واألسالیب الحدیثة األخرى في المیدان أو المختبرات، المواد الكیمیائیة الرطبة)، المثال

 .مجموعات االختبار المیداني المعایرة بشكل صحیح
ة وغیرھا من الوسائل لتقییم حالة خصوب، تعزیز استخدام اختبار التربة وأنسجة النباتات .3.5.4

من قبل المزارعین ومستشاري المزارعین لتحدید احتیاجات األسمدة قبل استخدام ، التربة
 .األسمدة. تعد الحمالت العامة والمواد التعلیمیة والمظاھرات أمثلة على طرق الترویج

تطویر وتشجیع استخدام خرائط التربة والطرق الجغرافیة المكانیة األخرى الستخدام   .3.5.5
 عالیةاألسمدة بكفاءة وف

تقدیم الدعم الحكومي ألنشطة اإلرشاد / التوعیة التي تقوم بتطویر ، عند الضرورة .3.5.6
وتجمعات ، توصیات األسمدة القائمة على األدلة على أساس خصائص التربة ذات الصلة

واعتبارات المغذیات ، والمحاصیل والصناعات التي یمكن زراعتھا، المغذیات الموجودة
معلومات ووالخبرة المحلیة ، عة والمحاصیل والنوعیة المتوقعةللمحاصیل السابقة المزرو

 .أخرى خاصة بالموقع
ومنظمات ، بالتعاون مع مراكز األبحاث الدولیة، AEAS والجامعات وNARS من خالل .3.6

 :ینبغي على الحكومات، البحث األخرى
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ت من خالل استخدام جمیع المصادر ذا (ISFM) تشجیع إدارة خصوبة التربة المتكاملة .3.6.1
وبقایا المحاصیل  الكمبوستالصلة من المغذیات النباتیة بما في ذلك السماد الحیواني و

 .وخاصة تلك المتوفرة محلیا، وغیرھا من المواد
ومحاصیل ، والبقول، تشجیع استخدام الدورات الزراعیة، ISFM كذلك من خالل  .3.6.2

 .خصوبةوغیرھا من السماد األخضر كوسیلة لتعزیز صحة التربة وال، التغطیة
تشجیع استخدام االعتبارات التغذویة النباتیة مثل الطلب المحصولي السابق والمتوقَّع على  .3.6.3

، والمتطلبات الغذائیة الفریدة للمحاصیل واألصناف التي تزرع، جمیع العناصر الغذائیة
والتركیبة التغذویة المرغوبة للمحاصیل واألصناف التي تزرع في إدارة خصوبة التربة. 

 استخدام األصناف التي تتكیف مع البیئة المحلیة وظروف خصوبة التربةتعزیز 
تعزیز تصحیح أو إدارة ظروف التربة التي تمنع استجابة المحاصیل إلضافات المغذیات  .3.6.4

النباتیة. وتشمل ھذه الظروف الحموضة أو القلویة المتطرفة أو األمالح المفرطة أو 
 .د من دورة المغذیاتالصودیوم أو نقص المواد العضویة التي تح

وضع حدود قائمة على األدلة لمستویات الفوسفور في التربة التي تحظر أو تحد من  .3.6.5
تطبیقات الفوسفور اإلضافیة بسبب انخفاض احتمال حدوث استجابة إیجابیة للمحاصیل 

 .واحتمال كبیر للتأثیرات البیئیة السلبیة على موارد المیاه السطحیة
مدة القائمة على األدلة على المستویین المحلي واإلقلیمي تطویر وصقل توصیات األس .3.6.6

استناداً إلى خصائص التربة ذات الصلة والمحاصیل التي سیتم زراعتھا والمحاصیل السابقة 
المزروعة والعائد والنوعیة المتوقعة والمعلومات األخرى الخاصة بالموقع لتعزیز التطبیق 

من  المصدرومن قبل المحاصیل  صھالمتوقع امتصانباتات متناسبة مع المتوازن لمغذیات ال
 .موقع اإلنتاج

ووسائل أخرى لتقییم حالة خصوبة ، اختبار التربة وأنسجة النباتات تعزیز استخدام .3.6.7
 كوسیلة للمزارعین ومستشاري المزارعین التخاذ قرارات بشأن استخدام األسمدة.، التربة

في ذلك المؤشرات المحلیة لصحة التربة تطویر وتحسین طرق اختبار التربة المتكیفة بما  .3.6.8
 من أجل تعزیز تبني واستخدام األسمدة بكفاءة.

تطویر وصقل استخدام األسالیب الجیومكانیة ومعدات التطبیق الدقیقة بھدف النھوض  .3.6.9
 باالستخدام الفعال لألسمدة.

لعمل مع االقتصادیین الزراعیین لتحدید معدالت االستخدام األمثل لألسمدة ا  .3.6.10
 ادیا ودمج تلك المعلومات في برامج التوعیة واإلرشاد.اقتص

 یجب على صناعة األسمدة: .3.7
تشجیع توصیات األسمدة التي تراعي جمیع متطلبات المغذیات والتي تستند إلى معلومات  .3.7.1

خاصة بالموقع بما في ذلك خصائص التربة والمحاصیل واألصناف التي یجب زراعتھا 
یتم ، وفي حالة استخدام طرق اختبار التربة، ائد المتوقعوالمحاصیل السابقة المزروعة والع

 معایرة الطرق التربة الخاصة.
فضال عن استخدام أنسب ، المناسبة تعزیز استخدام األسمدة في الوقت المناسب والكمیة .3.7.2

 R4و  ISFMوفقا للمبادئ العالمیة إلدارة المغذیات النباتیة مثل  وضعمصدر األسمدة وال
 ).IPNI ،2012رعایة المغذیات (

توفیر التدریب الكافي لمبیعات التجزئة والموظفین التقنیین من أجل تعزیز أفضل  .3.7.3
ممارسات إدارة التربة وأفضل ممارسات إدارة األسمدة التي تزید من كفاءة استخدام 

 المغذیات النباتیة مع تقلیل اآلثار البیئیة خارج الموقع.
رق الجغرافیة المكانیة األخرى الستخدام تطویر وتشجیع استخدام خرائط التربة والط .3.7.4

 األسمدة بكفاءة وفعالیة وتحدید تركیبات األسمدة المناسبة.
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مثبطات النترجة ومثبطات ، تطویر وتقییم مضافات األسمدة بعنایة (على سبیل المثال .3.7.5
ق فقط عندما تثبت فعالیتھا في زیادة كفاءة یسووالتالیوریاز والمحفزات الحیویة)  إنزیم
دام السماد و / أو للحد من اآلثار البیئیة خارج الموقع. مواصلة البحث عن ابتكارات استخ

 في األسمدة والتقنیات لتوفیر التغذیة النباتیة الكافیة.
تعزیز تصحیح أو إدارة ظروف التربة التي تمنع استجابة المحاصیل إلضافات المغذیات  .3.7.6

أو كربونات أو ، أمالحاً مفرطة، ةالنباتیة. وتشمل ھذه الظروف حموضة أو قلویة شدید
 أو نقصاً في المادة العضویة التي تحد من دورة المغذیات.، صودیوم

 یجب على مستخدمي األسمدة: .3.8
تصحیح أو إدارة ظروف التربة التي تمنع استجابة المحاصیل إلضافات المغذیات  .3.8.1

المفرطة أو النباتیة. وتشمل ھذه الظروف الحموضة أو القلویة المتطرفة أو األمالح 
 الصودیوم أو نقص المواد العضویة التي تحد من دورة المغذیات.

استخدم اختبار التربة لتحدید ظروف التربة التي قد تحد من استجابة ، عند توافرھا .3.8.2
 المحاصیل إلضافات المغذیات النباتیة ولتحدید توصیات األسمدة.

مي الخدمات التي تستند إلى المحلیة ومقد AEASاالستفادة من توصیات األسمدة من قبل  .3.8.3
والمحاصیل والصناعات ، معلومات خاصة بالموقع بما في ذلك خصائص التربة ذات الصلة

 والغلة المتوقعة.، والمحاصیل السابقة المزروعة، التي تزرع
وكذلك استخدام أنسب مصدر ، ةالمناسب تطبیق األسمدة في الوقت المناسب والكمیة .3.8.4

تغذیة  4Rو  ISFMدئ العالمیة إلدارة المغذیات النباتیة مثل وفقا للمبا وضعاألسمدة وال
 النبات.

من خالل استخدام جمیع المصادر ذات الصلة من ، حسب االقتضاء، ISFMممارسة  .3.8.5
وغیرھا من ، وبقایا المحاصیل كمبوستالمغذیات النباتیة بما في ذلك السماد الحیواني وال

تشجیع استخدام الدورات ، ISFMك من خالل وال سیما تلك المتوفرة محلیا. كذل، المواد
وغیرھا من السماد األخضر كوسیلة لتعزیز صحة ، ومحاصیل التغطیة، والبقول، الزراعیة

 التربة والخصوبة.

 استخدام األسمدة وإدارتھا .4

لألسمدة بشكل  ضافةاإلدارة السلیمة لألسمدة واستخدامھا ھي المناولة والتخزین والنقل واال .4.1
وما إلى ، النكھة، اللون، ضح ھو تعزیز نمو النبات أو صفاتھ (المحتوى الغذائيبھدف وا مسؤول

 ذلك) للحفاظ على صحة التربة أو تحسینھا وتقلیل أي التأثیرات البیئیة المحتملة.

مغذیات األسمدة التي ال یتم التقاطھا من قبل النباتات أو االحتفاظ بھا في التربة إلى یمكن نقل  .4.2
مما یسبب التخثث وتدھور نوعیة المیاه. إن ، وخاصة النیتروجین والفوسفور ،المجاري المائیة

ترشیح أشكال النیتروجین المتنقل إلى الماء المستخدم لالستھالك البشري لھ تأثیرات محتملة على 
صحة اإلنسان. كما یمكن إخراج المواد الغذائیة الزائدة من التربة إلى الغالف الجوي من خالل 

فإن استخدام ، نیا أو كانبعاث غازات الدفیئة من أكسید النیتروز. باإلضافة إلى ذلكتطایر األمو
األسمدة الزائدة وفقدان المغذیات بسبب سوء استخدام األسمدة یمكن أن یقلل من أرباح المزارعین 

 وفي بعض الحاالت یمكن أن یؤدي إلى فشل المحاصیل.

المغذیات بمستویات تقل عن حاجتھا من  ویستلزم االستخدام غیر الكافي لألسمدة إضافة .4.3
وعودة ، والمحتوى الغذائي، ویؤدي إلى تكالیف الفرصة البدیلة إلمكانات الغلة، المحاصیل

 وكذلك إزالة المغذیات الصافیة من نظام التربة.، وتعزیز صحة التربة، الكربون إلى التربة
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ریة الستخدام األسمدة مع یجب اتخاذ نھج شامل عند وضع وتنفیذ أفضل الممارسات اإلدا .4.4
االعتراف بأن الممارسات للحد من اآلثار السلبیة من أحد العناصر الغذائیة قد تزید من التأثیرات 

ینبغي اعتماد أفضل الممارسات اإلداریة ، السلبیة من العناصر الغذائیة األخرى. في ھذه الحالة
 التي تحقق التأثیر اإلجمالي اإلیجابي.

 على سبیل المثال ال الحصر:، استخدام األسمدة یمكن أن یشمل سوء .4.5

أي تطبیق واحد أو أكثر من المغذیات النباتیة على التربة ، أو المفرط تزایداالستخدام الم .4.5.1
أو أوراق الشجر أو الماء التي ال یتوقع أن تنتج استجابة إیجابیة في نمو أو تكوین النباتات 

 لحفاظ على صحة التربة.أو ل، أو المحاصیل التي تنمو في تلك التربة

مثل استخدام األسمدة على سطح التربة عندما ال ، االستخدام غیر السلیم أو غیر المناسب .4.5.2
أو متطلبات  میدانالغیر مناسب لنوع التربة أو خصائص التربة أو ، یكون مناسبًا

لى فقدان العناصر المغذیة مما یؤدي إ، المحاصیل أو الظروف الجویة والظروف السائدة
 .لبیئةل

اختالل المغذیات الناتج عن األسمدة المكونة من صورة تغذویة غیر كاملة أو غیر  .4.5.3
متوازنة مقارنة بما یحتاج إلیھ المحصول (المحاصیل) المعني لتحقیق النمو األمثل وجودة 

 ؛المنتج

تطبیق الملوثات في التربة عن طریق األسمدة التي قد تشكل مخاطر غیر مقبولة على  .4.5.4
 ؛ن أو البیئةصحة اإلنسا

 ؛ أوالتخزین غیر السلیم لألسمدة .4.5.5

 األسمدة. تسرب .4.5.6

بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولیة ، ینبغي أن تنظر الكیانات التي تتناولھا المدونة .4.6
وصناعة األسمدة واألوساط األكادیمیة ومنظمات البحوث واإلرشاد الزراعي والخدمات 

في جمیع الحقائق المتاحة بشأن اآلثار ، النھائیون االستشاریة والمجتمع المدني والمستخدمون
معلومات عن األسمدة المسؤول للنشر الالسلبیة إلساءة استخدام األسمدة وینبغي أن تعزز 

 واستخداماتھا والمخاطر والبدائل عندما تكون متاحة.

 ینبغي على الحكومات: .4.7

المسؤول لألسمدة من ) واالستخدام SSMوضع سیاسات تدعم اإلدارة المستدامة للتربة ( .4.7.1
وتحسین اإلنتاج الزراعي على األراضي ، وتحسین األراضي المتدھورة، أجل حمایة التربة
وتقلیل تحویل األراضي من النظم اإلیكولوجیة المحلیة إلى اإلنتاج ، الزراعیة القائمة

 الزراعي.

لمتكاملة تطویر حلول األسمدة ا، من خالل التشریعات والتدابیر الفعالة، دعم وتحفیز .4.7.2
 لتغذیة المحاصیل أكثر توازنا والتأكد من أنھا متاحة للمستخدمین النھائیین.

وضع سیاسات تسھل الحصول على األسمدة بأسعار معقولة من قبل ، حسب الحاجة .4.7.3
المزارعین والتي ترتبط بسیاسة االستخدام المناسبة والمالئمة لألسمدة والخطوط التوجیھیة 

 .AEASوبرامج 
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أو ، سواء كان مباشرا أو غیر مباشر، استخدام أي سماد یتم تقدیمھ كنتیجة للدعمالتأكد من  .4.7.4
تبرعات بطریقة مسؤولة وفقا لھذا القانون. یجب أال تشجع ھذه األسمدة أو تؤدي إلى 

أو تتسبب في تشرید ممارسات اإلدارة أو استخدام ، االستخدام المفرط أو غیر المبرر
ویجب أن توفر مزیجا ، ءة أكبر و / أو ذات تأثیر بیئي أقلاألسمدة األخرى التي تقدم كفا

 متوازنا من العناصر الغذائیة للمحاصیل المقصودة.

صیاغة التشریعات المناسبة للحد من اآلثار السلبیة لتطبیقات األسمدة على األراضي  .4.7.5
 بما في ذلك من سوء استخدام األسمدة.، الزراعیة أو غیرھا

بما في ذلك األسمدة ، لى األدلة للعناصر الغذائیة من األسمدةوضع حدود تطبیقیة قائمة ع .4.7.6
ومخلفات الحیوانات والمخلفات العضویة ، وحمأة میاه المجاریر، عضویةال الالعضویة و

 وعلى صحة اإلنسان والحیوان، لتجنب التأثیرات الضارة على البیئة

بالتنسیق مع ، ئیة لألسمدةالحفاظ على قواعد البیانات واإلحصاءات المتعلقة باآلثار البی  .4.7.7
یجب توفیر  FAO ،FAO) 2018 (cمثل ، الصناعة والوكاالت الدولیة ذات الصلة

الموظفین المدربین بشكل مناسب والموارد الكافیة لضمان موثوقیة ودقة البیانات 
 .والمعلومات التي یتم جمعھا

التعاون مع المراكز  وبالشراكة أو، والجامعات الوطنیة NARS یجب على الحكومات من خالل .4.8
 :القیام بما یلي، الدولیة والمؤسسات البحثیة األخرى ذات الصلة

إجراء البحوث المناسبة لتحدید األسمدة المسؤولة وغیرھا من اإلدارة الزراعیة للتربة  .4.8.1
 .الرئیسیة في مناطقھاوالمحاصیل 

والبحث عن التقدم في  تقییم المنتجات الجدیدة والحالیة المباعة كأسمدة للتحقق من فعالیتھا .4.8.2
یجب مشاركة ھذه المعلومات مع ، كفاءة استخدام المغذیات. عندما یكون ذلك ممكنًا ومناسبًا

 .أصحاب المصلحة المعنیین في البلدان األخرى
تطویر أدوات إدارة األسمدة للمساعدة في تزوید مستخدمي األسمدة بالمعلومات الالزمة  .4.8.3

 .والطریقة)، التوقیت، المعدل، الستخدام (المصدرلالستخدام لتجنب اإلفراط وسوء ا
وكذلك تحدید المناطق ، إنشاء خرائط التربة لغرض إدارة ومراقبة تطبیقات األسمدة .4.8.4

 .المعرضة لتأثیرات سوء استخدام األسمدة و / أو التأثیرات البیئیة
 :ینبغي على الحكومات، الریفیةواإلقلیمیة الوطنیة  AEAS من خالل .4.9

معترف بھ محلیاً أو إقلیمیاً لمستخدمي األسمدة وتجار التجزئة على استخدام  توفیر تدریب .4.9.1
األسمدة بھدف تعظیم االستفادة المتوازنة والفعالة من المغذیات النباتیة لتعزیز الزراعة 

ولتعظیم المنافع البیئیة المحتملة المتأتیة من استخدام ، المستدامة وسالمة األغذیة والتغذیة
في ذلك الحد من تحویل األراضي من النظم اإلیكولوجیة المحلیة إلى اإلنتاج األسمدة بما 

الزراعي من خالل زیادة المحاصیل وزیادة تخزین الكربون في التربة والتحسینات في 
 .صحة التربة

توفیر تدریب معترف بھ محلیاً أو إقلیمیاً لمستخدمي األسمدة وتجار التجزئة لألسمدة  .4.9.2
بما في ذلك التلوث بفقدان المغذیات ، بیئیة الناجمة عن استخدام األسمدةلتقلیل التأثیرات ال

وتعطیل العملیات البیولوجیة ، واالنبعاثات الغازیة، والنضح، عن طریق الجریان السطحي
 .والحد من تأثیرات الملوثات على التربة والحیوانات والصحة البشریة، للتربة

ى صحة اإلنسان والحیوان المرتبطة بمناولة نشر المعلومات حول الحد من المخاطر عل .4.9.3
 .األسمدة واستخدامھا

 :یجب على صناعة األسمدة .4.10
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وضع استراتیجیات لحلول األسمدة المتكاملة األكثر شموالً والتي تھدف إلى  .4.10.1
، مع مراعاة متطلبات المحاصیل وظروف التربة المحلیة، تغذیة أكثر توازناً للمحاصیل

 .محسنة واستخدام آلیات مختلفة إلدخال األسمدةومن خالل تراكیب األسمدة ال
تطویر وترویج وتوزیع المعلومات حول أفضل ممارسات اإلدارة لألسمدة لتجار  .4.10.2

التجزئة لألسمدة ومندوبي المبیعات والمزارعین والمستخدمین النھائیین الذین یعتمدون على 
ذیات النباتیة مع تقلیل مبادئ اإلشراف على المغذیات والتي تزید من كفاءة استخدام المغ

 .التأثیرات البیئیة خارج الموقع
تولید المعرفة وتوفیر المعلومات لمستخدمي األسمدة عن جوانب الصحة  .4.10.3

وكیفیة حمایة البشر والحیوانات من اآلثار الضارة ، والسالمة في مناولة واستخدام األسمدة
 .المحتملة بما في ذلك تأثیرات التعرض المزمن منخفض المستوى

تزوید المستخدمین والسلطات البیئیة بالمعلومات عن تدابیر اإلصالح المناسبة  .4.10.4
 .في حالة تسرب المواد األسمدة

یجب على تجار التجزئة لألسمدة ومندوبي المبیعات ومنظمات المزارعین والمختبرات  .4.11
 :التحلیلیة والمستشارین و / أو المستخدمین النھائیین

للوائح والحدود المطبقة محلیًا واتباع اإلرشادات  التعرف على أنفسھم واالمتثال .4.11.1
 .ذات الصلة باستخدام األسمدة

توفیر المعلومات الصحیحة و / أو االلتزام بأفضل ممارسات اإلدارة الستخدام  .4.11.2
، واتباع توصیات األسمدة والتخزین والنقل والتخلص السلیم األسمدة بما في ذلك المناولة

 .المحلیة ذات الصلة
األسمدة جنبا إلى جنب مع  وضعبسجالت مبیعات األسمدة و / أو  االحتفاظ .4.11.3

غیرھا من الممارسات الزراعیة والبیانات والسجالت الزراعیة لدعم الحكومات لغرض 
 .المعلومات اإلحصائیة على استخدام األسمدة
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 إعادة استخدام المغذیات وإعادة التدویر .5
الصرف  استعمالھا أو المعاد تدویرھا میاه وتشمل مصادر المغذیات المحتملة للمواد المعاد .5.1

، الصحي، وحمأة میاه المجاریر، والمواد الصلبة الحیویة، والسماد الحیواني، والنفایات الحضریة
عضویة مثل ستروفیت، غیروال، والمنتجات العضویة الھضم، والفحم النباتيمود ، وكمبوستوال

 .ذائیة والزراعیة، والمخلفات من الصناعات الغوكبریتات األمونیوم
، ومع ذلك استعماھاینبغي تشجیع استخدام العناصر الغذائیة من المصادر المعاد تدویرھا والمعاد  .5.2

ینبغي إیالء االعتبار لمخاطر النوعیة والسالمة واألخالقیات البیئیة المرتبطة بإدارة واستخدام 
 .المغذیات المعاد تدویرھا

 :ینبغي على الحكومات .5.3
ل الدعوة والحوار والسیاسات واآللیات المالیة وتوفیر الموارد واالبتكار ، من خالالتشجیع .5.3.1

عبر القطاعات واإلبداع المشترك وتقاسم المعارف في تكنولوجیات إعادة استخدام وإعادة 
تدویر المغذیات الستخدامھا كأسمدة في جمیع القطاعات ذات الصلة بما في ذلك الزراعة 

 .ع إعادة استخدام وإعادة تدویر المغذیاتوالمیاه والطاقة والصحة لتشجی
وضع سیاسات تشجع على إعادة استخدام وإعادة تدویر واستخدام المصادر المتاحة محلیا  .5.3.2

من المغذیات النباتیة من خالل استخدام السماد الحیواني والسماد وبقایا المحاصیل وغیرھا 
اتیة والتي قد تسھم أیضا في على التربة كمصدر للمغذیات النب وضعمن المواد المناسبة لل

 .تجییرالجودة التربة من حیث المادة العضویة أو فوائد التربة األخرى مثل تأثیر 
وضع المبادئ التوجیھیة المناسبة والحدود على الملوثات في المصادر المغذیة المعاد  .5.3.3

 .التي تشكل خطرا غیر مقبول على صحة اإلنسان والبیئة استخدامھاتدویرھا والمعاد 
، بدعم الریفیة AEAS ، والجامعات ومؤسساتیة للبحوث الزراعیةمن خالل المؤسسات الوطن .5.4

 :، ینبغي على الحكوماتاث الدولیة ومنظمات البحث األخرىمن التعاون مع مراكز األبح
قیادة وتسھیل تبادل المعلومات والخلق المشترك للمعرفة حول إعادة استخدام وإعادة  .5.4.1

اإلنتاج الزراعي وغیره من النباتات بین الجھات الفاعلة في  تدویر المغذیات ألغراض
الحكومة والصناعة واألوساط األكادیمیة ومنظمات األبحاث والمستخدمین النھائیین بما في 

 .ذلك مدیري األراضي والمزارعین
استعمالھا اختبار مصادر ومنتجات مصنوعة من المواد المغذیة المعاد تدویرھا والمعاد  .5.4.2

أخرى للنباتات والتربة دون المساس بالصحة  زراعیةن أنھا توفر فوائد غذائیة وللتأكد م
 .والسالمة البشریة والبیئیة

 استخدامھاإعادة تدویر المغذیات واستخدام المواد المعاد تدویرھا والمعاد  جیتروتشجیع و .5.4.3
 .للتطبیق على التربة كمصدر للمغذیات النباتیة وتعزیز صحة التربة والخصوبة

، وغیرھا من لدورات الزراعیة، والبقول، ومحاصیل التغطیةاستخدام ا جیترووجیع تش .5.4.4
 .السماد األخضر كوسیلة لتعزیز صحة التربة وخصوبتھا

، لمصادر المحتویات المغذیة وغیر المغذیة ، مثلإتاحة المعلومات المالئمة ضمان .5.4.5
، بما في من قبل عامة الناسالمغذیات المعاد استخدامھا والمعاد تدویرھا الستخدامھا كأسمدة 

 .ذلك للمزارعین وغیرھم من المستعملین النھائیین
 :ینبغي أن تقوم صناعة األسمدة و / أو الكیانات ذات الصلة من القطاع الخاص بما یلي .5.5

، لتطویر تكنولوجیات إلعادة استخدام وإعادة تشجیع ودفع االبتكار، وكذلك توفیر الموارد .5.5.1
 .ستخدامھا كأسمدةتدویر المواد الغذائیة ال

والجامعات ومنظمات  (NARS) العمل مع المؤسسات الوطنیة للبحوث الزراعیة .5.5.2
البحوث والمزارعین في تطویر واختبار األسالیب والتقنیات واالستخدامات المبتكرة واآلمنة 

 .إلعادة استخدام المخلفات والمواد األخرى الستخدامھا كأسمدة
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حوث الزراعیة والجامعات ومنظمات البحوث على العمل مع المؤسسات الوطنیة للب .5.5.3
البحث وتطویر طرق إلزالة تلوث میاه المجاري وغیرھا من مصادر المغذیات المعاد 

 .تدویرھا
وتبادل المعرفة مع وبین لمعرفة تشاركي ل، وإنشاء االنخراط بنشاط في الحوار .5.5.4

مالء / المستخدمین ، ومنظمات البحوث والع، واألوساط األكادیمیة، والصناعةالحكومات
النھائیین (مدیري األراضي والمزارعین) بشأن إعادة استخدام وإعادة تدویر المغذیات 

 .كأسمدة
 :یجب على مستخدمي األسمدة .5.6

التعرف على األنظمة والمبادئ التوجیھیة المالئمة محلیاً ذات الصلة باستخدام المواد  .5.6.1
، بما في ذلك الحدود المسموح اتیةغذیات نبالُمعاد استخدامھا والمعاد تدویرھا الستخدامھا كم

 .بھا لمعدالت استخدام المغذیات وعملیات تحمیل الملوثات
، في ضوء العناصر الت استخدام األسمدة غیر العضویة، حسب االقتضاءتعدیل معد .5.6.2

 .المغذیة التي یتم إعادة تدویرھا
لمغذیات النباتیة ، والموضع الذي یزید من توافر اوالتوقیت ،وضعاستخدام معدالت ال .5.6.3

حتملة مثل ارتشاح المواد المعاد تدویرھا إلى زراعة المحاصیل وتقلیل اآلثار السلبیة الم
 ، أو أي تأثیرات أخرى غیر مرغوبة خارج الموقع.المغذیة، الروائح، الجریان السطحي
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 التكوین والحدود واالختبار .6
المعاد تدویرھا متوافقة مع معاییر  عبء االختبار وضمان أن األسمدة ومصادر المواد الغذائیة .6.1

، تنظیمال، ووضع المعاییر وجب اإلشرافی تي، الوالسالمة یكمن في كل من الحكومة الجودة
متوافقة وفعالة  المباعةو ةسوقالمغي أن تضمن أن األسمدة المنتجة ووصناعة األسمدة التي ینب

 .وآمنة
، أن تساعد اكة مع الحكومة وصناعة األسمدةشر، بالیئات الحكومیة الدولیة ذات الصلةوینبغي للھ .6.2

 .في تطویر إجراءات أخذ العینات واختبار األسمدة المنسقة
 :ینبغي على الحكومات .6.3

 :تكون مسؤولة عن تنظیم تكوین األسمدة من حیثأن  .6.3.1
 المحتوى الغذائي؛ .6.3.1.1
 ؛ملیة اإلنتاج ومصدر المواد الخامالمعادن الثقیلة المرتبطة بع .6.3.1.2
 ؛المیكروبات الضارة .6.3.1.3
 ؛ ومواد خطرة أو سامة أخرى .6.3.1.4
إضافات مثل الرمل والصخور األرضیة وغیرھا من المواد المستخدمة لتخفیف  .6.3.1.5

 .المنتج األصلي
وضع وتنظیم معاییر السالمة القائمة على األدلة والحدود والمبادئ التوجیھیة بشأن  .6.3.2
مختلفة ، مع األخذ في االعتبار مسارات التلوث اللمحتویات الضارة لمنتجات األسمدةا

 .وتأثیراتھا على البشر والحیوانات
 .ضمان توفر وإمكانیة مرافق االختبار لمراقبة الجودة  .6.3.3
 

الریفیة، مدعومة بمراكز األبحاث الدولیة،  AEAS ، والجامعات ومؤسساتNARSمن خالل  .6.4
 :، ینبغي على الحكوماتومنظمات البحوث األخرى، وصناعة األسمدة

میداني لألسمدة لفعالیتھا في توفیر المغذیات لتتناسب مع اإلشراف على ودعم االختبار ال .6.4.1
 .المغذیات النباتیة و / أو تحسین خصوبة التربة نقص

إجراء االختبارات المناسبة لمصادر المغذیات المعاد تدویرھا والمنتجات المعدة  .6.4.2
میة والجودة لمناسبة للكلالستخدام في اإلنتاج النباتي للتأكد من أنھا تلبي المبادئ التوجیھیة ا

ود الملوثات مثل المعادن الثقیلة، والمیكروبات ، وكذلك السالمة من حیث حدالتغذویة
 .، وغیرھا من المواد الخطرة أو السامةالضارة

تخدام المعلومات المتعلقة بتكوین، تثقیف أصحاب المصلحة ومستخدمي األسمدة على اس .6.4.3
وافقة مع اللوائح والمبادئ التوجیھیة ذات ، للبقاء متضة للبیع، ونقاء األسمدة المعروونوعیة
 .الصلة

 :، أو الكیان الخاص المعنيیجب على صناعة األسمدة .6.5
مساعدة الحكومات على وضع معاییر ولوائح وإرشادات حول تكوین واختبار منتجات  .6.5.1

 .األسمدة
 ي من قبل الصناعة، عندتطویر واعتماد إدارة الجودة الخاصة بالشركة لدعم التنظیم الذات .6.5.2

 .، وتخضع اللتزامات قانونیةاالقتضاء
 استعمالھااختبار مصادر المنتجات التي تحتوي على المغذیات المعاد تدویرھا والمعاد  .6.5.3

 .وتسویقھا كأسمدة حتى تتوافق مع معاییر الجودة والسالمة ذات الصلة
ئیین ضمان توافق منتجات األسمدة مع المعاییر الحكومیة وأن یتم تزوید المستخدمین النھا .6.5.4

بمنتجات آمنة وعالیة الجودة تم اختبارھا وفقًا لمعاییر معترف بھا وااللتزام باللوائح 
 .المناسبة

المغذیات ألغراض  ضمان أن المنتجات التي یتم تسویقھا وبیعھا كأسمدة فعالة في توفیر .6.5.5
 .، استناداً إلى األدلة العلمیةإنتاج النباتات
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كفاءة و، محّسنة للمحاصیلالستجابة لالالعلمیة األسمدة التي تدعم األدلة  تسویقفقط  .6.5.6
 .صحة التربة أو الجودة البیئیةو، استخدام المغذیات

 .التحقق من جودة ونقاء األسمدة المقدمة للبیع العامة .6.5.7
 :یجب على مستخدمي األسمدة .6.6

 .شراء أو استخدام األسمدة التي لدیھا دلیل على اختبار مناسب للتكوین والجودة والنقاء .6.6.1
الخاصة بالمواد المغذیة  وضع، باإلضافة إلى حدود الاإلرشادات واللوائح المناسبة عااتب .6.6.2

 .والحد األقصى المسموح بھ من تركیزات الملوثات
 إبالغ السلطات المختصة عند االشتباه في مشكلة في منتج األسمدة. .6.6.3
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 الوصول والتوزیع ووضع العالمات .7
 :ینبغي على الحكومات .7.1

زیع واستخدام األسمدة ، وتنظیم تولة عن تسھیل الوصول والتوافرلشامتحمل المسؤولیة ا .7.1.1
 .، وضمان تخصیص الموارد الكافیة لھذه الوالیةفي بلدانھم

، والتي تشمل عقوبات جودة ونظام التسجیل عند االقتضاءتنفیذ سیاسة األسمدة ومراقبة ال .7.1.2
ة السیاسات على مع الحكومات على مواءیعدم االمتثال عند الضرورة وحیثما أمكن. تشج

 .، وخاصة فیما یتعلق بأسالیب ضمان الجودةالمستوى العالمي
والمتعلق ببیع التجزئة  محلیاً ضمان التدریب المعنوي والمحلي المعترف بھ إقلیمیا أو  .7.1.3

، وذلك لضمان تمكین األطراف المعنیة من تزوید المستعملین النھائیین بالمشورة لألسمدة
مدة وإدارتھا والمخاطر البیئیة والصحیة المرتبطة بسوء السلیمة بشأن استخدام األس

 االستخدام. 
تطویر وصیانة البنیة التحتیة للنقل لتحسین الوصول وتقلیل التكالیف اللوجستیة المرتبطة  .7.1.4

 .بتجارة األسمدة وتوزیعھا
، الرزمات، وملصق المنتج مطالباتو، وتوجیھات تأكد من أن االستخدامات المقترحة .7.1.5

، واإلعالن عن المنتجات التي تباع كأسمدة یعتمد نات السالمة، واألدب الفنيوأوراق بیا
 .على األدلة العلمیة

التأكد من أن المنتجات التي یتم بیعھا كأسمدة یتم تصنیفھا بوضوح وبشكل واضح ودقیق.  .7.1.6
على المستوى العالمي. على  یتم تشجیع الحكومات على مواءمة متطلبات وضع العالمات

 :ب أن تتضمن التصنیفات ما یلي، یجاألقل
 الوزن الصافي للمنتج .7.1.6.1
 ؛لمواد الغذائیة المتاحة النباتیةمعلومات عن درجة السماد / محتوى ا .7.1.6.2
 ؛لنحو المطلوب في اللوائح الوطنیةمعلومات عن محتوى الملوثات على ا .7.1.6.3
 ؛أثیرات البیئیة والصحیة المحتملةالت .7.1.6.4
انتھاء الصالحیة، إذا كان ذلك األسمدة وتاریخ  دفعة منالعن  تاریخ االفراج .7.1.6.5

 ؛مناسبا
، ومكان العثور على لمعلومات ذات الصلة بشأن التخزین، والتعامل اآلمنا .7.1.6.6

 .، ووقت التطبیق ووضع األسمدةمعلومات حول المعدالت الموصى بھا
 :یجب على صناعة األسمدة .7.2

خاصة التأكد من أن األشخاص المشاركین في بیع األسمدة على طول سلسلة القیمة ال .7.2.1
باألسمدة یتم تدریبھم على نحو مالئم لیكونوا قادرین على توفیر المعلومات ذات الصلة 

اعلة ذات الصلة في سلسلة التورید، ومعلومات السالمة ھذه، والمشورة بشأن للجھات الف
 .، ومعلومات عن االستخدام المسؤول والفعال من منتجات األسمدةالحد من المخاطر

اص المشتركین في بیع األسمدة للمستخدمین یتم تدریبھم بشكل كاف التأكد من أن األشخ .7.2.2
، وعلى ام منتجات األسمدة التي یبیعونھاوقادرون على تقدیم المشورة السلیمة بشأن استخد

 .المخاطر البیئیة والصحیة المرتبطة بإساءة استخدام األسمدة
ت المناسبة للسیاقات تأكد من أن األدبیات الفنیة توفر معلومات كافیة عن الممارسا .7.2.3

الصحیح  المقدار، بما في ذلك مراعاة ما یتفق مع اإلشراف على المغذیاتالمختلفة ب
 .والتوقیت الصحیحالصحیح والمصدر الصحیح والموضع 

ة أو شبھ توفیر األسمدة في مجموعة من أحجام العبوات بما یتفق مع المتطلبات الوطنی .7.2.4
سر والمستخدمین المحلیین تیاجات صغار المزارعین واأل، ومناسبة الحاإلقلیمیة أو اإلقلیمیة

ستخدام. أو ، من أجل خفض التكالیف وكذلك أي مخاطر بیئیة مرتبطة بإساءة االاآلخرین
، وتثبیط البائعین عن إعادة تغلیف المنتجات في حاویات غیر مذكورة التخزین غیر المناسب

 .أو غیر مناسبة
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ووفقا للوائح / المبادئ التوجیھیة  7.1.6 مقالةاشى مع بما یتم سمادال، وسم ةدقوببوضوح  .7.2.5
الجیدة والتي تتسق مع تلك الخاصة بالسلطات ذات الصلة  الوسمذات الصلة بشأن ممارسات 

 .في بلد البیع
 :التأكد من أن المواد اإلعالنیة والبیانات واألنشطة الترویجیة .7.2.6

 ؛صحیحة اً بررة من الناحیة التقنیة وأخالقیم .7.2.6.1
تلك المحددة على الملصق  على استخدام األسمدة ألغراض أخرى غیرال تشجع  .7.2.6.2

 ؛المعتمد
 ؛تختلف عن أي لوائح ساریة موجودة ال تحتوي على توصیات غیر / أو .7.2.6.3
ل عدم تقدیم أي ضمانات أو نتائج محددة ما لم تتوافر أدلة واضحة لمصادقة مث .7.2.6.4

 ؛ھذه المطالبات
 .یع شراء األسمدةال تشمل أي حوافز أو ھدایا غیر مناسبة لتشج .7.2.6.5

 :یجب على مستخدمي األسمدة .7.3
، الحصول على األسمدة من التجار المعترف بھم رسمیا أو متى وأینما كان ذلك ممكنا .7.3.1

 .المرخصین والتي یتم تصنیفھا بشكل صحیح وواضح
ع اإلرشادات والتعلیمات المناسبة فیما یتعلق بالمناولة اآلمنة واستخدام األسمدة وفقًا ااتب .7.3.2

المناسبین الذین یقدمون والمشورة من األفراد المؤھلین و ت والمواد الفنیة األخرىللملصقا
 .المنتج

 .إعادة تدویر و / أو التخلص من حاویات األسمدة عند االقتضاء .7.3.3
ع االدعاءات المقدمة على ل بالجھات ذات الصلة عندما ال تتوافق جودة المنتج مااتص .7.3.4

 نتج.، أو عندما تواجھ مشكالت مع المالملصق
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 المعلومات واإلرشاد والتواصل .8
 :ینبغي على الحكومات .8.1

الریفیة والمنظمات غیر الحكومیة  AEAS و NARS تشجیع التعاون والتنسیق بین .8.1.1
وتعاونیات المزارعین والمنظمات والجامعات لتوفیر برامج تعلیمیة وتطویر التكنولوجیا 

 .طق تفتقر إلى الخدماتونقل التكنولوجیا حسب الحاجة داخل بلد دون خلق منا
، وتقدیم المشورة والمساعدة في شطة اإلرشاد / التوعیة للمزارعینتقدیم الدعم ألن .8.1.2

 .االستخدام المسؤول لألسمدة وغیرھا من مصادر المغذیات النباتیة
توفیر برامج البحوث واإلرشاد والتوعیة الممولة من الحكومة لتلبیة االحتیاجات التي ال  .8.1.3

 .منظمات غیر الحكومیة وتعاونیات المزارعین والمنظمات والجامعاتوال NARS تغطیھا
یدة من شأنھا تعزیز خصوبة تسھیل االستیراد والتشارك في إنشاء وتبني تكنولوجیات جد .8.1.4

، أو تقلیل التأثیرات ام األسمدة، وتحسین كفاءة استخدالتربة، وإنتاجیة المزرعة ونوعیتھا
 .الخارجیة لألسمدة خارج الموقع

 .ار أنظمة السالمة المناسبة للتخزین والمناولة والنقل والتطبیق لألسمدةإصد .8.1.5
لجدیدة (التي استخدام اللوائح والمبادئ التوجیھیة القائمة على العلم لتنظیم التكنولوجیات ا .8.1.6

، عة وجودة المنتج، وتحسین كفاءة استخدام األسمدة، وإنتاجیة المزرستعزز خصوبة التربة
 .ألسمدة خارج الموقع)و / أو تقلیل آثار ا

لمؤسسات الوطنیة للبحوث الزراعیة، والمنظمات غیر ، واالتعاون مع الصناعة .8.1.7
لتسھیل استخدام  AEAS ، و، وتعاونیات المزارعین والمنظمات، والجامعاتالحكومیة

، لمناسبة لدعم تعزیز خصوبة التربة، وتحسین كفاءة استخدام األسمدةاآلالت والتكنولوجیا ا
 .قلیل التأثیرات خارج الموقع من األسمدةو / أو ت

، قدر برامجھا لتنظیم األسمدة بشكل جید، أن تقدم، التي تتطور وینبغي للحكومات .8.1.8
، إلى البلدان األخرى في تطویر بنیتھا ، المساعدة التقنیة، بما في ذلك التدریباإلمكان

 .التحتیة وقدرتھا على إدارة األسمدة طوال دورة حیاتھا
أن جمیع المختبرات التحلیلیة التي تقوم بفحص التربة والمحاصیل وتحلیلھا لھا  التأكد من .8.1.9

 .ضوابط مالئمة للجودة لضمان أنھا توفر نتائج موثوقة في الوقت المناسب
 :یجب على صناعة األسمدة .8.2

لمؤسسات الوطنیة للبحوث الزراعیة، ومقدمي خدمات اإلرشاد ، واالحكوماتالتعاون مع  .8.2.1
، والمنظمات غیر الحكومیة لتوفیر برامج التعلیم ات المزارعین والمنظماتالعامة، وتعاونی

 .ونقل التكنولوجیا حسب الحاجة داخل بلد ما دون خلق مناطق تفتقر إلى الخدمات
لمؤسسات الوطنیة ، وابیانات ذات الصلة مع الحكوماتالتعاون في تبادل المعلومات وال .8.2.2

یة، ومقدمي خدمات اإلرشاد العام، وتعاونیات للبحوث الزراعیة، والمنظمات غیر الحكوم
، والجامعات لتسھیل تقدیم برامج تعلیمیة كاملة وموضوعیة تعزز المزارعین ومنظماتھم

ممارسات اإلدارة األفضل لألسمدة التي تزید من االستخدام الفعال لمغذیات النباتات. مع 
 .تقلیل التأثیرات البیئیة خارج الموقع

لمؤسسات الوطنیة للبحوث الزراعیة، والمنظمات غیر ، واالعمل مع الحكومات .8.2.3
، والجامعات الحكومیة، ومقدمي خدمات اإلرشاد العامة، وتعاونیات المزارعین والمنظمات

ند حدوث مشكالت مع األسمدة، وعندما تطلبھا طوًعا التخاذ إجراءات تصحیحیة ع
 .، تساعد في إیجاد حلول للصعوباتالحكومات

ناعات األخرى والمؤسسات الوطنیة للبحوث الزراعیة والمنظمات غیر التعاون مع الص .8.2.4
الحكومیة والحكومات وتعاونیات المزارعین والمنظمات والجامعات وخدمات اإلرشاد العام 
لتطویر وتسھیل استخدام اآلالت والتكنولوجیا المناسبة لدعم تعزیز خصوبة التربة وتحسین 

 .ل التأثیرات خارج الموقع لألسمدةكفاءة استخدام األسمدة و / أو تقلی
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 (NARS یجب أن تقوم خدمات اإلرشاد الزراعي والخدمات االستشاریة ومقدمي الخدمات .8.3
 :بما یلي )المزارعین والجامعاتمنظمات ووالمنظمات غیر الحكومیة وتعاونیات 

لتي االلتزام بالتطویر المھني المستمر لمواكبة التقدم التكنولوجي وعملیات االبتكار ا .8.3.1
 .تشجع على المشاركة في خلق وتبادل المعرفة بھدف زیادة تأثیر الجھود التعلیمیة والبحثیة

اإلرشاد  ، ومقدمي خدماتلمؤسسات الوطنیة للبحوث الزراعیة، واالتعاون مع الحكومات .8.3.2
، والمنظمات غیر الحكومیة لتوفیر برامج تثقیفیة المزارعینمنظمات و، وتعاونیات العام

لھا وتطبیقھا على ام بلوائح السالمة الخاصة بتخزین األسمدة وتخزینھا ونقبشأن االلتز
، والعمل على وطنیة فیما یتعلق مشاركة األطفال، واالمتثال للتشریعات الالمستوى المحلي

 .تحدید وحل قضایا السالمة التي لم تتناولھا اللوائح بعد
علیم ونقل التكنولوجیا حسب التعاون مع الحكومات وصناعة األسمدة لتوفیر برامج الت .8.3.3

 .الحاجة داخل بلد دون ازدواجیة في الجھود أو خلق مناطق تفتقر إلى الخدمات
البحث عن التعاون مع التخصصات األخرى مثل االقتصاد والھندسة وعلم االجتماع  .8.3.4

وتربیة النبات وأمراض النبات والمجاالت األخرى ذات الصلة لتحدید والتغلب على العوائق 
تحول دون االستخدام المسؤول لألسمدة وتبني الممارسات التي تزید من االستخدام التي 

 .ةالبیئی اآلثارالفعال لمغذیات النباتات مع التقلیل إلى أدنى حد ممكن 
حیحیة عند حدوث مشاكل مع األسمدة، العمل مع الحكومات والصناعة التخاذ إجراءات تص .8.3.5

 .صعوبات، المساعدة في إیجاد حلول للوعند الطلب
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 المراعاةالرصد و .9
، یتم توفیرھا على مدة وتوافرھا وأي مواد داعمة لھالضمان إمكانیة الوصول إلى مدونة األس .9.1

، وعند الضرورة الرسمیة الست لألمم المتحدةموقع المنظمة على شبكة اإلنترنت باللغات 
 .ترجمتھا إلى لغات أخرى

 مدونة، أن تقدم دعمھا الكامل لرى ذات الصلةمنظمات الدولیة األخ، وجمیع الینبغي للمنظمة  .9.2
 .، والمبادئ التوجیھیة الداعمةااألسمدة وأھدافھ

على جمیع أصحاب المصلحة المشار إلیھم في: الحكومات  ااألسمدة وإطالعھ مدونةینبغي إتاحة   .9.3
 والقطاع الخاص والجھات الفاعلة في سلسلة تورید األسمدة والممثلین في صناعة إعادة تدویر
المغذیات ودعم المؤسسات األكادیمیة والبحثیة والمختبرات التحلیلیة ومنظمات المزارعین. 

 .والمستخدمین النھائیین
یتم تشجیع الحكومات على تحمل مسؤولیة اإلشراف على تنفیذ مدونة األسمدة داخل بلدانھا  .9.4

ر المغذیات األخرى وتعزیز أھدافھا فیما یتعلق باالستخدام المستدام والمسؤول لألسمدة ومصاد
ألغراض الزراعة وغیر ذلك من أغراض اإلنتاج النباتي لتجنب اآلثار السلبیة على اإلنسان 

 .والصحة الحیوانیة والبیئة
، وجمیع األطراف األخرى التي مدونةه الأصحاب المصلحة المعنونون في ھذ یجب أن یفھم  .9.5

 .م في االلتزام بأھدافھا وتعزیزھا، مسؤولیتھل مباشر أو غیر مباشر مع األسمدةتتعامل بشك
ینبغي على الحكومات وواضعي السیاسات النظر في قانون األسمدة عند صیاغة اللوائح   .9.6

والقوانین والسیاسات أو غیرھا من الصكوك المتعلقة باألسمدة المستخدمة ألغراض الزراعة 
 .وأغراض اإلنتاج النباتي األخرى

، بما في ذلك القطاع الخاص هاألسمدة ھذمدونة  عالجھاتتي األخرى ال تشجع الحكومات والكیانات .9.7
، بمساعدة منظمة األغذیة ات األكادیمیة والبحثیة الداعمةوالمنظمات غیر الحكومیة والمؤسس

ھذه المدونة وإبالغ جمیع  تطبیقفي مجال  ا، بشدة على رصد التقدم الذي تحرزھزراعةوال
، إن أربع سنوات من إطالق ھذه المدونةغضون  المعلومات ذات الصلة بھا إلى المنظمة في

 .وجدت
األسمدة بسبب  مدونة، وأي تغییرات في ، ھذه وثیقة حیة1.5 مقالةكما ھو مذكور في ال  .9.8

المعلومات الجدیدة أو التطورات المتعلقة باألسمدة وتأثیراتھا ستقوم بھا منظمة األغذیة والزراعة 
. زة الرئاسیة المناسبة في المنظمةموافقة األجھلمعنیین ومع الخبراء التقنیین امن خالل التشاور 

 .سیتم إرسال أي تغییرات ونتائجھا إلى جمیع الكیانات التي تتناولھا ھذه المدونة
سنوات من  5مراجعة كل ، وإذا لزم األمر، یجب مراجعة مدونة السلوك الخاصة باألسمدة ھذه .9.9

 نولوجیا.أجل مواكبة أي احتیاجات وتطورات ناشئة في التك
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 :2 المرفق
مؤسسات المعلومات المتعلقة الشبكة الدولیة ل

 (INSII)بالتربة 
 INSII التقریر السنوي من رئیس

 

 المقدمة

نظام لشراكة العالمیة من أجل التربة الترتیبات الخاصة بإنشاء لالعامة  جمعیةللأوضحت الدورة الخامسة 
 :من بین أمور أخرى جمعیة العامةال). GLOSIS( عالمي للمعلومات المتعلقة بالتربة

 GSPالتربة ل على سیاسة بیانات  تصادق •

 یعمل بشكل كامل GLOSISأیدت األساس القانوني إلنشاء  •

على النحو المقترح في  (INSII) الشبكة الدولیة لمؤسسات المعلومات المتعلقة بالتربة أنشأت •
 4 للركیزة خطة العمل

 CSIRO) أسترالیا INSII (رئیس تعین •

  GSP  (ISRIC) (GSP SDF)ل بیانات التربةمنشأة عینت  •

 :سوف INSII العامة الخامسة أن جمعیة، قررت الوبشكل أكثر تحدیًدا

والعالقات مع شراكات التربة  4 ركیزةعقد اجتماع سنوي لرصد التقدم المحرز في تنفیذ الت •
 اإلقلیمیة یجب تناولھا وتطویرھا بانتظام

یقوم الرئیس بإدارة  -ترة ثانیة إلى ف INSII ین رئیس لمدة سنتین قابلة للتمدید من خالل قرارتع •
 (P4WG) 4للركیزة ورشة العمل السنویة ومجموعة العمل 

، في إطار كجھاز لصنع القرار االستراتیجي من خالل العمل 4 یزةفي تنفیذ خطة تنفیذ الرك ساھمت •
 .GSPالعامة ل جمعیةالتي أقرتھا ال 4للركیزة القیود المفروضة على خطة العمل 

 GSP SDF و P4WG اإلشراف على •

 4كیزة لدعم التنفیذ الفعال للر، حسب الحاجة، P4WG تفویض المھام إلى •

إتاحة الوصول إلى المعلومات الجغرافیة للتربة من أجل ملء منتجات النظام العالمي لمعلومات  •
 ) IPوسیاسة 4للركیزة السلوك األخالقیة التربة في ظل ظروف محددة (مدونة 

ل توفیر التوجیھ العام وتقدیم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالتمویل دعم عملیة التنفیذ من خال •
 واإلجراءات
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 جمعیة، وتقدیمھا إلى الواستخدام البیانات اعتماد مدونة أخالقیات للخصوصیة ومشاركة البیانات •
  للموافقة علیھا GSPل العامة

 GSP.ل  عامة جمعیةتقریرعن التقدم والقضایا المعلقة في كل  •

 .2018 أیار/إلى مایو 2017 حزیران/ھذا التقریر آخر بند للفترة من یونیو یلبي
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 خالصة غرض

على مدى استیفائھ للوظائف األولیة الثالثة المبینة في خطة العمل  (GLOSIS) یعتمد نجاح النظام
 :وھي، 4للركیزة 

 توفیر مجموعات بیانات أساسیة لفھم عملیات نظام األرض .1

 لمزید من القرارات المحلیةتوفیر السیاق العالمي  .2

 .اإلجابة على األسئلة الھامة على المستوى العالمي .3

 :أمثلة من األسئلة الھامة ما یلي

 ھل ھناك ما یكفي من األراضي الصالحة للزراعة مع تربة مناسبة إلطعام العالم؟ •

غلة ھل القیود المفروضة على التربة مسؤولة جزئیًا عن الفجوات الكبیرة في الغالب بین  •
 المحاصیل الفعلیة والمحتملة؟

 رغی دویب ذيلا لعالميا بلطلا علی رکبی رتأثی بةرلتإدارة ا في راتللتغیی ونیکأن  نیمکھل  •
 ت؟یاذلمغا علی داممست

ال ، إلى أي مدى یمكن للتكالیف والتغییرات في إدارة التربة المساھمة في التكیف مع تغیر المناخ •
 یازات الصغیرة؟سیما في نطاق زراعة أصحاب الح

 فلغالا في فیئةدلا زاتغا زاتکرت علی رکبی رتأثی بةرلتإدارة ا في راتللتغیی ونیکأن  نیمکھل  •
 فأللیاوا یةذألغا جنتاإ لمث رىخأ فائوظ علی طرللخ رضلتعدون ا ويلجا

كیف سیھدد نطاق ومدى تدھور التربة األمن الغذائي وتوفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة في العقود  •
 قبلة؟الم

ھل یمكن تحسین كفاءة استخدام المیاه من خالل تحسین إدارة التربة في المناطق الرئیسیة التي  •
 تواجھ ندرة المیاه؟

 سیتفاعل تغیر المناخ مع توزیع التربة إلنتاج أنماط جدیدة من استخدام األراضي؟ كیف •

ى األشھر والسنوات ھو كبیر. سیكون من الضروري على مد GLOSIS التقني والمؤسسي ل التعقید
 بھذه الوظائف. GLOSISالقادمة التأكد من أن مقیاس النجاح الرئیسي ھو الدرجة التي تفي بھا 

 2017كانون األول  /حزیران إلى دیسمبر /من یونیو

 لكربون العضوي في التربةل العالمیة خریطةال

خریطة العالمیة للكربون العضوي في كان الجزء األولي من الفترة المشمولة بالتقریر مھیمناً على تطویرال
 الفرضیة األساسیة لـ. GLOSISم التربة. قدم ھذا المشروع دلیالً قیماً على مفھوم تصمیم وتشغیل نظا

GLOSIS  ھي أن الدول األعضاء توفر معلومات عن التربة في نظام عالمي متحد. وأشارت االستجابة
، البلدان إلى أن النظام الموزع لیس قابالً للتطبیق فحسب اإلیجابیة والمساھمات المقدمة من عدد كبیر من
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والتي قامت ، بل ترحب بھ البلدان األعضاء. كما أظھر المشروع القیمة العملیة لتنمیة القدرات والتدریب
 .منظمة األغذیة والزراعة بتسھیل الكثیر منھا

  GSP بیانات التربة إطالق منشأة

للتربة في  فاغننغن في حدث جانبي خالل مؤتمر (GSP SDF) بةلبیانات التر GSP منشأةتم إطالق 
. وقد أتاح ھذا الحدث فرصة لبناء جسور مع مجتمعات مھمة أخرى تشارك في 2017 أیلول /سبتمبر

 معلومات التربة واإلدارة المستدامة للتربة. وقد أدت االجتماعات مع ممثلین من اتحاد
GlobalSoilMap راء حول كیفیة تطویر مواصفات فنیة متناسقة لشبكات السابق إلى توافق في اآل

 ) GLOSIS منتج أساسي من( التربة العالمیة ذات الدقة الفائقة

INSII 3 

 31في المقر الرئیسي للمنظمة من  2بموجب الترتیبات الجدیدة  INSIIعقد االجتماع الرسمي األول ل
ممثالً من المؤسسات  50حضر أكثر من . 2017 تشرین الثاني/نوفمبر 1إلى  تشرین األول/أكتوبر

. 2018التوجیھات وخطة العمل الشاملة لعام  P4WG اإلعالمیة الوطنیة للتربة. قدم االجتماع للفریق
 INSII . وافق4یزة استمدت خطة العمل من ترتیب أولویات قائمة اإلجراءات الكاملة في خطة تنفیذ الرك

مسؤولیة اإلشراف التشغیلي  حمالً  P4WG مع 2018خالل عام على األنشطة التالیة التي تم تنفیذھا  3
 .خالل السنة

 قبةرالم ملتصمیوا دوىلجا دئمبا كلذ في بما SoilSTAT بةرلتا ءاتإلحصا یمیةھمفا رةکذم دادعإ •
صفحة تقریبًا وتولي اھتماًما خاًصا ألنشطة الرصد الحالیة  20. وستبلغ المذكرة المفاھیمیة بةرلتا

 عةا األمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي. ستعمل مجموالتي تضطلع بھ
المعنیین وسیتم طلب  GSP على ضمان الحصول على المدخالت من شركاء 4للركیزة العمل 

 .المعنیة برصد التربة IUSS مدخالت محددة من مجموعة عمل

 نلحالییا واردلما ءکارش مع اکتھرمشا نیمک لتيوا 4ركیزة لا ولح یجیةروت رةنش دادعإ •
 .للکاما ذللتنفی کافیة والمأ رفیوت نلضما نلمحتملیوا

 Tier 2و Tier 1 تطویر المواصفات الفنیة لقواعد بیانات •

فیما یتعلق بإنشاء  GSOC17 واتباع التوصیات من ندوة GSOCmap من 2إعداد النسخة  •
والتحقق من ، واإلبالغ، رسم الخرائطو، مجموعة عمل للمبادئ التوجیھیة / البروتوكول لقیاس

 .SOCومراقبة مخزونات 

• GSP SDF لتوفیر خدمات الویب لضمان الوصول السھل عبر اإلنترنت إلى GSOCmap 
 .)2017والتحدیثات الالحقة (نقل البیانات األولي المقرر أصالً في األسبوع الثالث من نوفمبر 

ف اختبار الطلب على المنتج. سیكون بھد Global Soil Polygon تطویر مقترح لتغطیة •
على ( التشاور الوثیق ضروریًا مع الفرق الفنیة التي تقدم المنتجات ذات الصلة في الوقت الحالي

في مختلف  SOTER التابعة للمفوضیة األوروبیة وتنفیذھا لـ JRC لجنة، سبیل المثال
 ).المناطق

                                                      
 .4الركیزة كجزء من تطویر عملیة تنفیذ  2016و 2015األول والثاني في  INSIIتم عقد اجتماعین 2 
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. تم ةلموحدا لعالمیةا لتربةا تبیانا ةعدقا من محدثة نسخة لىإ حاجةكانت ھناك إذا  ما توضیح •
 مثل( وقد یكون توافر المنتجات الجدیدة، تصمیمھا في األصل في خطة التنفیذ كمنتج مؤقت

GSOC ،Global Grids( التحالف قد استوفى الطلب. تحقق مع أعضاء HWSD  لتحدید
 .ضلالنھج المف

  INSII. ضمان التواصل المنتظم والنشط مع أعضاء •

الحاجة إلى تطویر واستضافة تحدید ، على وجھ الخصوصو، اكات التربة اإلقلیمیةدعم شر •
 .منتجات البیانات الوطنیة للبلدان التي ال تملك القدرة والموارد الكافیة

 تسھیل تحدیث المواصفات الفنیة لمنتجات الشبكة ذات الدقة العالیة بالتعاون مع مجموعة عمل •
IUSS في) GlobalSoilMap دومینیك أرویز صال رئیسیة: السیدجھة ات ،INRA ،فرنسا( 

 .2018 حزیران /في یونیو GSPالعامة السادسة ل جمعیةتقدیم تحدیث بشأن التقدم إلى ال •

 :ھو GSP SDF . دورGSPل للتربة البیانات منشأةأنشطة  INSII 3 درس كما

 GLOSIS استضافة وتطویر والحفاظ على عناصر •

 الذین یختارون عدم تطویر خدماتھم الخاصة INSII توفیر مكونات ألعضاء •

 P4WG المشاركة بنشاط في •

 GLOSIS لدعم العناصر الفنیة  •

 GLOSIS دعم تصمیم وتنفیذ •

 SoilSTAT دعم تسلیم •

 GEOSS.باالتصال  •

وھو ینطوي على التركیز في البدایة على  GSP SDF. على خطة العمل التي اقترحھا INSII 3 وافق
  . واتفق أیضاً على أن إطار نظام1-0وشبكات اإلصدار  Tier-2 و Tier-1 عریفقواعد بیانات ملف الت

GSP SDF وتسلیم منتجات یةیھتم بشكل أساسي بتوفیر البنیة التحتیة التقن GLOSIS  كخدمات على
 .المدارة لضمان االستقرار على المدى الطویل ISRIC شبكة اإلنترنت باستخدام خوادم

 :ثالثة عناصر رئیسیة 2020-2018لعام  GSP SDF خطة عمل تتضمن
تطویر المواصفات الفنیة لبوابة البیانات  GLOSIS (2018) :المواصفات الفنیة لنظام .1

 .ومنتجاتھا الخاصة بالبیانات

 .بناء بوابة البیانات ومنتجات البیانات GLOSIS (2019) :بوابة البیانات .2

قاعدة بیانات طبقات التربة  تعمیر یلتسھ (GLOSIS) (2020 - 2019) :بیاناتالبوابة  تعمیر .3
 .مع مساھمات وطنیة وإقلیمیةTier-2 و Tier-1في 

 .لویبعلى ا  GSPعلى موقع  INSII 3لمعھد تقریر االجتماعیتوفر 

 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data/insii-third-workshop/en/
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  2018 حزیران/إلى یونیو  كانون الثاني/من ینایر
وعقدت ثالثة من االجتماعات الثمانیة المقرر عقدھا في ، بانتظام 4للركیزة وتجتمع اآلن مجموعة العمل 

 /في أكتوبر INSII 4 عن طریق دائرة تلفزیونیة مغلقة. سیكون ھناك اجتماع شخصي قبل 2018عام 
نشر األوراق التفصیلیة لجدول األعمال والدقائق والتسجیالت الصوتیة . یتم 2018 تشرین األول

ویتم تشجیع األعضاء على البقاء على اطالع دائم عبر  GSP لالجتماعات على صفحة الویب الخاصة بـ
 .ھذه القناة

 :وسیكون أھمھا INSII 4. في P4WG سیتم النظر في جمیع نتائج أعمال

، تلملفاا تبیانا دعواق للمثاا لسبی علی( GLOSIS تناومک فلمختل لفنیةا تصفاوالما صیاغة •
 تفصیلیة جعةرام جعةرالمھذه ا بلطستت -) لمکانیةا تللبیانا لتحتیةا لبنیةا، لشبکةا طئراخ ذجنما
 مع قفوالتوا دوىلجا نلضما لیةدولا تکاالولوا نیةوطلا بةرلتا تماومعل تسساؤم لقب نم
 .متھاظنأ

ویھدف ھذا النظام إلى أن یصبح عنصراً أساسیاً في  SoilSTAT.مشروع مواصفاتصیاغة  •
سیتم إجراء مراجعة ، النظام اإلحصائي للمنظمة وأساس المراقبة العالمیة لحالة التربة. مرة أخرى

 .واستشارة على نطاق واسع لضمان أفضل النتائج الممكنة

 .4یزة مشروع قضیة استثمار لدعم تنفیذ الركصیاغة  •

(أساسا تغییرات التوقیت بسبب الموارد  4یزة الركشطة المحددة في خطة تنفیذ تنقیح جدول األن •
 .المحدودة)

للنظر فیھا واتخاذ قرار بشأنھا  GSP العامة السابعة ل جمعیةإلى ال INSII 4 تقدیم القرارات من سیتم
 .عند االقتضاء

 فوریة وعوامل تحكم في النجاح تحدیات
 GLOSIS ن جدول األعمال وصیاغة وثائق التصمیم الخاصة بالـعملیة إعداد أوراق مفصلة ع وكشفت

 .عن بعض القضایا المؤسسیة الھامة

 البنیة التحتیة للبیانات المكانیة تطویر

 (SDI) في تطویر البنیة التحتیة للبیانات المكانیة GSP SDF إحدى الوظائف األساسیة في إطار وتتمثل
من جدول  3البند (انظر   GSPل العامة جمعیةلافي ، ومع ذلك  .GLOSISلدعم النظام العالمي

، للشركات  SDIإلى أنھا تقوم حالیًا بتطویر نظام منظمةأشارت ال، )5 قمالحاشیة ر، 9الصفحة ، األعمال
إلى دعم متطلبات النظام العالمي لمعلومات التربة. وقد أشیر إلى أن وضع اللمسات  والذي سیھدف أیًضا

مع ، INSII و P4WG سوف یتم مناقشتھ واالتفاق علیھ مع GLOSIS ـالشامل ل SDI النھائیة للـ
المعنیة وكذلك الملكیة والمساءلة والمسؤولیة عن البنیة التحتیة والخدمات التي سیتم  شاركةتوضیح الم

 .تقدیمھا

 في حین أنھ من المسلم بھ أن تطویر نظام SDI. أنھ من الصعب حل األدوار والمسؤولیات لتطویر ویثبت
SoilSTAT شركات  یجب أن یتم دمجھ بالكامل معSDI یجب أن تفي الجوانب األخرى من، للمنظمة 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/Fifth_plenary/en/GSPPA_V_2017_3.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/Fifth_plenary/en/GSPPA_V_2017_3.pdf
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SDI لـ GLOSIS بمتطلبات جمیع أعضاء .INSII ال لتطویر نظامولم یتم بعد وضع ترتیب فعال وفع 
SDI الخاص بالـ GLOSIS. 

 نظم المعلومات اإلقلیمیة للتربة دعم

بأن عددا كبیرا من البلدان سیتطلب مساعدة من البلدان  4الركیزة تم االعتراف دائما خالل تطویر  وقد
بدأت منظمة األغذیة  GLOSIS. األخرى أو المؤسسات الدولیة فیما یتعلق بتنمیة النظام العالمي

 لزراعة تضطلع بھذا الدور بالنسبة لبعض البلدان. وقد أعربت بلدان أخرى عن اھتمامھا باالقتراب منوا
GSP SDF  للحصول على الدعم الالزم. وقد یؤدي وجود مزودین اثنین إلى ازدواجیة غیر ضروریة

 GLOSIS .ومنع وفورات الحجم في تطویر النظام العالمي

 المؤسسي والمشاركة الدعم

بالحاجة إلى تحقیق فائدة صافیة لجمیع الشركاء المعنیین في النظام  4للركیزة ترفت خطة العمل اع وقد
واألنشطة المرتبطة بالشراكات  INSII أحد مقاییس ذلك ھو مستوى المشاركة في GLOSIS. العالمي

المناطق في لم یتم تمثیل سوى عدد قلیل من ، وبالمثل INSII 3. ممثالً فقط 50. حضر GSP اإلقلیمیة ل
 GLOSIS. یجب أن تزداد درجة المشاركة بشكل كبیر لكي تنجح P4WG. اجتماعات

 الموارد

ملیون دوالر  8.6قدرت بشكل متحفظ أن التمویل البالغ  4یزة فإن خطة تنفیذ الرك، لوحظ من قبل وكما
االستثمارات على الرغم من بعض  GLOSIS. على مدى ست سنوات كان مطلوبًا إلنشاء النظام العالمي

لم یتم تحقیق ، ) ISRIC ،CSIRO مثل( الھامة من قبل منظمة األغذیة والزراعة والوكاالت األخرى
في اقتراح لزیادة التمویل وسیقدم ھذا إلى االجتماع السابع  INSII 4 ھذا المستوى من التمویل. سینظر

 .ألموال اآلن، ھناك حاجة إلى ا. ومع ذلك2019 حزیران /في یونیوالعامة  جمعیةلل

 للنجاح مكونات

ھي في مراحلھ األولى من التطور. ال مفر من ظھور قضایا مثل  GSP SDF و P4WG و INSII إن
وتوفیر الموارد) لدیھا ، فإن خطورة عدة قضایا (مثل األدوار والمسؤولیات، تلك المذكورة أعاله. ومع ذلك

 GLOSIS أن الترتیب لتطویرشارة إلى القدرة على تقویض سنوات من العمل التحضیري. وتجدر اإل
یوفر إطار عمل عملي إلنشاء النظام. یعتمد النجاح في  GSP العامة الخامسة ل جمعیةالمتفق علیھ في ال

 :أبرزھا، غیر الملموسةالعام القادم على عوامل أكثر

 یمكن أن یحقق غرضھ GLOSIS بناء الثقة بأن •

 ن عملیات صنع القرارتحسین الفھم وتحقیق توافق في اآلراء بشأ •

 GLOSIS. تنمیة ثقة أكبر بین األفراد والمؤسسات المشاركین في تصمیم وتنفیذ نظام •

 أفعال

 :العامة في جمعیةالقد ترغب 

 GLOSIS ونظام 4یزة اإلقرار بالتقدم المحرز في تنفیذ الرك •

 INSII و P4WG مناقشة الحلول للعوامل التي تحد حالیا من عمل •
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 .شأن كیفیة تعزیز الدعم المؤسسي وتوفیر المواردتوفیر التوجیھ ب •

 

 CSIRO) أسترالیا (نیل ماكنزي

 INSII رئیس
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	المرفق 1:
	مدونة السلوك الدولية لاستخدام الأسمدة وإدارتها
	المسودة الأولى التي أعدتها في بادئ الأمر مجموعة الخبراء الفنية الحكومية الدولية المعنية بالتربة (ITPS)ثم استعرضها الفريق العامل المفتوح العضوية (OEWG)
	تعد الأسمدة من المدخلات الهامة والمستخدمة على نطاق واسع في الزراعة الحديثة التي تسهم في الأمن الغذائي العالمي، وسبل عيش المزارعين، والتغذية البشرية الأساسية. ومع ذلك، قد يكون لها آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان وصحة الحيوان إذا لم تستخدم بمسؤولية. ...
	هذه الوثيقة هي مدونة سلوك دولية لاستخدام وإدارة الأسمدة. وقد تم إعداده لدعم وتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الإدارة المستدامة لموارد التربة ومساعدة البلدان على معالجة القضايا المتعددة والمعقدة المتعلقة بالاستخدام المسؤول وإدارة الأسمدة في الزراعة...
	الديباجة والمقدمة
	2. الشروط والتعاريف
	الخدمات الإرشادية والاستشارية الزراعية (AEAS): تشير إلى أي منظمة في القطاع العام أو الخاص (المنظمات غير الحكومية، منظمات المزارعين، الشركات الخاصة، إلخ) التي تسهل وصول المزارعين وغيرهم من الفاعلين في المناطق الريفية إلى المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا...
	الإعلان: ترويج البيع العادل والاستخدام الحكيم للأسمدة عن طريق وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية أو وسائل الإعلام الاجتماعية أو اللافتات أو الشاشات أو الهدايا أو العروض أو الكلام الشفهي.
	السماد الحيواني: المواد الناتجة عن عمليات الإنتاج الحيواني المستخدمة لأغراض الإخصاب، بما في ذلك الفضلات والبول والقش ومواد الفراش الأخرى.
	معدل التطبيق: كمية الأسمدة المطبقة لكل وحدة مساحة. قد يشمل عنصرًا من الوقت، على سبيل المثال في موسم النمو أو السنة.
	التنوع البيولوجي: التنوع بين الكائنات الحية، وهو أمر ضروري لوظيفة النظم الإيكولوجية وتقديم الخدمات ( FAO، 2018 a)
	السماد الحيوي: مادة تحتوي على كائنات حية، والتي، عند استخدامها للإنتاج النباتي، تزيد من توفير أو توفر المغذيات الأولية للنباتات من خلال تثبيت النيتروجين، وإذابة الفوسفور وتحفيز نمو النبات من خلال توليف المواد المعززة للنمو.
	المواد الصلبة الحيوية: المواد الصلبة العضوية من المياه العادمة التي تم معالجتها بحيث يمكن استخدامها كمكيف للتربة لتوفير المغذيات النباتية والكربون والمواد المفيدة الأخرى. انظر حمأة مياه المجاري.
	المنبه الحيوي: منتج يحفز عمليات تغذية النبات بشكل مستقل عن محتوى المغذيات، بهدف تحسين واحد أو أكثر من: كفاءة استخدام أو امتصاص المغذيات للنباتات؛ احتمال الإجهاد اللاحيوي. أو صفات جودة المحاصيل.
	الملوث: مادة تحتوي على أسمدة ليست من المغذيات النباتية. قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المعادن الثقيلة ومسببات الأمراض والحشو.
	مواد الهضم: المواد الصلبة المتبقية بعد عمليات الهضم المختلفة قد استخدمت في النفايات مثل روث الماشية.
	التخلص: أي عملية للتخلص من أو إعادة تدوير أو تحييد أو عزل الأسمدة ومخلفات الأسمدة والحاويات والمواد الملوثة.
	التوزيع: هي العملية التي يتم بموجبها توريد الأسمدة ونقلها عبر قنوات التجارة إلى الأسواق والأراضي المحلية أو الوطنية أو الدولية.
	خدمات النظام الإيكولوجي: العديد من الفوائد التي توفرها الطبيعة للمجتمع. (FAO، 2018 a)
	الري التخصيبي: تطبيق المغذيات النباتية أو تعديل التربة أو المياه المستصلحة من مرافق معالجة الأغذية ومعالجة مياه الصرف الصحي بمياه الري.
	الأسمدة: مادة تستخدم في توفير المغذيات للنباتات، عادة عن طريق التطبيق على التربة، ولكن أيضا على أوراق الشجر أو من خلال المياه في نظم الأرز، والري التخصيبي، والزراعة المائية أو عمليات تربية الأحياء المائية.
	مضافات الأسمدة: مواد مضافة إلى الأسمدة أو تعديلات عليها، أو منتجات مضافة للتربة، مصممة لزيادة كفاءة استخدام الأسمدة من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقليل القابلية للذوبان، طلاءات حبيبات السماد، تثبيط النترجة أو...
	تطبيق السماد: ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن "تطبيق الأسمدة" أو "تطبيق السماد" يشير إلى تطبيق المغذيات لصالح نمو النبات بشكل عام، وليس إلى أي نوع محدد من الأسمدة. ويشمل التطبيقات لأغراض زراعية وغيرها، بما في ذلك المرافق الترفيهية والرياضية والحدائق العام...
	محتوى الأسمدة أو محتوى المواد الغذائية المتاحة: الكمية الإجمالية من المغذيات النباتية في السماد التي تعتبر متاحة لامتصاص النبات.
	صناعة الأسمدة: سلسلة القيمة الكاملة التي تشارك في إنتاج الأسمدة، بما في ذلك الإنتاج الأساسي أو التعدين، والتجهيز في المنتجات النهائية، والنقل، والتخزين، والتسليم النهائي لمستخدم الأسمدة.
	إدارة الأسمدة: التنظيم والرقابة الفنية على جميع جوانب الأسمدة، بما في ذلك الإنتاج (التصنيع والصياغة)، والتفويض، والاستيراد، والتصدير، ووضع العلامات، والتوزيع، والبيع، والتوريد، والنقل، والتخزين، والمناولة، والتخلص من الأسمدة لضمان السلامة والجودة واست...
	إساءة استخدام الأسمدة: يمكن أن تنطوي، على سبيل المثال لا الحصر، على تطبيق واحد أو أكثر من المغذيات النباتية على التربة، أو أوراق الشجر، أو المياه التي من غير المتوقع بشكل معقول أن تؤدي إلى استجابة إيجابية على نمو المحصول، أو انسكاب الأسمدة، أو التطبيق...
	مستخدم السماد: الأشخاص الذين يطبقون الأسمدة لغرض محدد هو صناعة المغذيات النباتية المتاحة لامتصاص النبات. يمكن لمستخدمي الأسمدة أن يشملوا المزارعين ومديري الأراضي ومنتجي الأغذية، والمنظمات العامة والخاصة التي تحافظ على المنتزهات والحدائق والمرافق الريا...
	السماد الأخضر: النباتات التي تزرع من أجل توفير غطاء التربة وتحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة. (FAO، 2011)
	الأسمدة غير العضوية: الأسمدة المنتجة صناعيا عن طريق العمليات الكيميائية أو استخراج المعادن. لاحظ أنه على الرغم من أن اليوريا عبارة عن مادة عضوية، إلا أنه يشار إليها في مدونة الأسمدة هذه باعتبارها سمادًا غير عضوي.
	الإدارة المتكاملة لخصوبة التربة ": (ISFM) تطبيق ممارسات إدارة خصوبة التربة والمعرفة لتكييفها مع الظروف المحلية، مما يزيد من كفاءة استخدام الأسمدة والكفاءة العضوية وإنتاجية المحاصيل. وتشمل هذه الممارسات بالضرورة الأسمدة المناسبة وإدارة المدخلات العضوية...
	المنظمة الدولية: تشمل المنظمات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بنوك التنمية، المراكز الدولية للبحوث الزراعية بما في ذلك المراكز الأعضاء في CGIAR، والمنظمات غير الحكومية الدولية.
	التسويق: العملية الشاملة لترويج المنتجات، بما في ذلك الإعلان والعلاقات العامة للمنتجات وخدمات المعلومات بالإضافة إلى التوزيع والبيع في الأسواق المحلية والدولية.
	النظام القومي للبحوث الزراعية : (NARS) يشمل القطاع العرضي لأصحاب المصلحة المعاهد البحثية الزراعية العامة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى ومجموعات المزارعين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأي كيان آخر يعمل في تقديم خدمات البحوث الزراعية.
	مثبط النترجة: مادة تثبط الأكسدة البيولوجية للنيتروجين الأمونيوني إلى النترات.
	السماد العضوي: سماد غني بالكربون مشتق من المواد العضوية، بما في ذلك الأسمدة الحيوانية المعالجة وغير المعالجة والكومبوست والحمأة المجهرية والمواد العضوية الأخرى المستخدمة لتزويد المغذيات للتربة.
	المغذيات النباتية: عناصر أساسية للنمو الطبيعي والتناسل للنباتات، لا تشمل عمومًا الكربون والهيدروجين والأكسجين. المغذيات النباتية الأولية هي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. وتشمل المغذيات الثنائية والمغذيات الدقيقة الكبريت والكالسيوم والمغنيسيوم والب...
	مجموعة المصلحة العامة: تشمل في هذا السياق (على سبيل المثال لا الحصر) الجمعيات العلمية ومجموعات المزارعين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة والمستهلك والصحة.
	المغذيات المعاد تدويرها: المغذيات النباتية التي تستخدمها وتمتصها النباتات النامية التي يمكن إعادتها إلى دورة المغذيات النباتية بعد استهلاكها من قبل البشر أو الحيوانات، كمنتجات ثانوية لمعالجة الأغذية، أو كمخلفات نباتية تعود إلى التربة.
	اﻟﻤﺨﺎطر: اﺤﺘﻤﺎل وﺸدة اﻷﺜر اﻟﺼﺤﻲ أو اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺴﻟﺒﻲ اﻟذي ﻴﺤدث ﮐدﻟﻴل ﻟﺨطر واﺤﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌرض ﻟﻸﺴﻤدة أو اﻟﺘرﺒﺔ المتأثرة ﺒاضافة اﻷﺴﻤدة.
	حمأة مياه المجاري: مواد صلبة تم إزالتها من تيار مياه الصرف ناتجة عن نظام صرف صحي عام. قد يخضع أو لا يخضع لعلاج إضافي لتقليل الحجم ومسببات الأمراض والروائح والمحتويات الغذائية. انظر المواد الصلبة الحيوية
	خصوبة التربة: قدرة التربة على الحفاظ على نمو النبات من خلال توفير المغذيات النباتية الأساسية والصفات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية الملائمة كموئل لنمو النبات.
	صحة التربة: هي "قدرة التربة على العمل كنظام حي. تحتفظ التربة الصحية بمجتمع متنوع من الكائنات الحية التي تساعد في السيطرة على الأمراض النباتية والحشرات والأعشاب الضارة، وتشكيل ارتباطات تكافلية مفيدة مع جذور النباتات، وإعادة تدوير العناصر الغذائية الأسا...
	ستروفيت: سماد فوسفاتي يستخدم في الإنتاج الزراعي كمصدر بديل للفوسفات الصخري، والذي يحتوي أيضًا على النيتروجين والمغنيسيوم. يمكن أن يأتي ستروفيت من مصادر معاد تدويرها أو مخلفات النفايات مثل مياه الصرف الصحي أو البول.
	الإدارة المستدامة للتربة '': (SSM) إن إدارة التربة مستدامة إذا تم الحفاظ على أو دعم أو توفير أو تنظيم الخدمات الثقافية التي تقدمها التربة أو تحسينها دون الإضرار بشكل كبير بوظائف التربة التي تمكن تلك الخدمات أو التنوع البيولوجي. ويشكل التوازن بين خدمات...
	مانع انزيم اليوريز: مادة تثبط عمل انزيم اليوريز المائي في اليوريا
	مياه الصرف: المياه التي لا تكون لها قيمة فورية أخرى للغرض الذي استُخدمت من أجله أو التي سعت من أجله بسبب نوعيتها أو كميتها أو وقت حدوثها (FAO، 2018 b).

	3. . خصوبة التربة وتغذية النبات
	3.1.  وفيما يتعلق بقرارات إدارة الأسمدة، ينبغي إيلاء اعتبار قوي لقدرة التربة على الاحتفاظ بالمغذيات النباتية وتوفيرها والقدرة على دعم نمو النبات، والطلب على المحاصيل الغذائية.
	3.2.  وتشمل اعتبارات التربة أصلها وتكوينها وتصنيفها، وكذلك ممارسات الإدارة السابقة التي تؤثر على الخصائص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية التي تسهم في خصوبتها.
	3.3.  وتشمل اعتبارات تغذية النباتات الطلب المحصولي السابق والمتوقَّع على جميع العناصر الغذائية، ومتطلبات المغذيات الفريدة للمحصول والصنف المراد زراعته، والتركيبة الغذائية المرغوبة للمحصول والصنف المراد زراعته. وعلاوة على ذلك، ينبغي تكييف الصنف المراد ...
	3.4. هناك العديد من مصادر المغذيات النباتية المتاحة ويجب اعتبارها مجانية وليس حصرية لبعضها البعض. هناك العديد من الفوائد لتوفير واحد أو أكثر من المغذيات النباتية من مصادر متعددة بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، توفر المواد الغذائية الموسعة لنمو ال...
	3.5. ينبغي على الحكومات:
	3.5.1.  تشجيع استخدام الأراضي وسياسات حيازة الأراضي التي تحفز المزارعين على تحسين خصوبة التربة وصحة التربة، وفي بعض الحالات، تثبط بشكل غير مباشر تحويل الأراضي من النظم الإيكولوجية المحلية إلى الإنتاج الزراعي.
	3.5.2. تشجيع الحفاظ على التربة من خلال السياسات والحوافز ذات الصلة لموازنة التخفيضات في خصوبة التربة بسبب فقدان التربة السطحية الخصبة من خلال التآكل.
	3.5.3. التأكد من أن الوسائل التحليلية لتقييم حالة المغذيات النباتية والخصائص الكيميائية للتربة الأساسية مثل الرقم الهيدروجيني والملوحة، وغيرها من معلمات التربة، متاحة وتستخدم في صنع توصيات الأسمدة على أساس تقييم حالة المغذيات النباتية و / أو خصائص الت...
	3.5.4. تعزيز استخدام اختبار التربة وأنسجة النباتات، وغيرها من الوسائل لتقييم حالة خصوبة التربة، من قبل المزارعين ومستشاري المزارعين لتحديد احتياجات الأسمدة قبل استخدام الأسمدة. تعد الحملات العامة والمواد التعليمية والمظاهرات أمثلة على طرق الترويج.
	3.5.5.  تطوير وتشجيع استخدام خرائط التربة والطرق الجغرافية المكانية الأخرى لاستخدام الأسمدة بكفاءة وفعالية
	3.5.6. عند الضرورة، تقديم الدعم الحكومي لأنشطة الإرشاد / التوعية التي تقوم بتطوير توصيات الأسمدة القائمة على الأدلة على أساس خصائص التربة ذات الصلة، وتجمعات المغذيات الموجودة، والمحاصيل والصناعات التي يمكن زراعتها، واعتبارات المغذيات للمحاصيل السابقة ...
	3.6. من خلال NARSوالجامعات و AEAS، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الدولية، ومنظمات البحث الأخرى، ينبغي على الحكومات:
	3.6.1. تشجيع إدارة خصوبة التربة المتكاملة (ISFM) من خلال استخدام جميع المصادر ذات الصلة من المغذيات النباتية بما في ذلك السماد الحيواني والكمبوست وبقايا المحاصيل وغيرها من المواد، وخاصة تلك المتوفرة محليا.
	3.6.2.  كذلك من خلال ISFM، تشجيع استخدام الدورات الزراعية، والبقول، ومحاصيل التغطية، وغيرها من السماد الأخضر كوسيلة لتعزيز صحة التربة والخصوبة.
	3.6.3. تشجيع استخدام الاعتبارات التغذوية النباتية مثل الطلب المحصولي السابق والمتوقَّع على جميع العناصر الغذائية، والمتطلبات الغذائية الفريدة للمحاصيل والأصناف التي تزرع، والتركيبة التغذوية المرغوبة للمحاصيل والأصناف التي تزرع في إدارة خصوبة التربة. ت...
	3.6.4. تعزيز تصحيح أو إدارة ظروف التربة التي تمنع استجابة المحاصيل لإضافات المغذيات النباتية. وتشمل هذه الظروف الحموضة أو القلوية المتطرفة أو الأملاح المفرطة أو الصوديوم أو نقص المواد العضوية التي تحد من دورة المغذيات.
	3.6.5. وضع حدود قائمة على الأدلة لمستويات الفوسفور في التربة التي تحظر أو تحد من تطبيقات الفوسفور الإضافية بسبب انخفاض احتمال حدوث استجابة إيجابية للمحاصيل واحتمال كبير للتأثيرات البيئية السلبية على موارد المياه السطحية.
	3.6.6. تطوير وصقل توصيات الأسمدة القائمة على الأدلة على المستويين المحلي والإقليمي استناداً إلى خصائص التربة ذات الصلة والمحاصيل التي سيتم زراعتها والمحاصيل السابقة المزروعة والعائد والنوعية المتوقعة والمعلومات الأخرى الخاصة بالموقع لتعزيز التطبيق الم...
	3.6.7. تعزيز استخدام اختبار التربة وأنسجة النباتات، ووسائل أخرى لتقييم حالة خصوبة التربة، كوسيلة للمزارعين ومستشاري المزارعين لاتخاذ قرارات بشأن استخدام الأسمدة.
	3.6.8. تطوير وتحسين طرق اختبار التربة المتكيفة بما في ذلك المؤشرات المحلية لصحة التربة من أجل تعزيز تبني واستخدام الأسمدة بكفاءة.
	3.6.9. تطوير وصقل استخدام الأساليب الجيومكانية ومعدات التطبيق الدقيقة بهدف النهوض بالاستخدام الفعال للأسمدة.
	3.6.10.  العمل مع الاقتصاديين الزراعيين لتحديد معدلات الاستخدام الأمثل للأسمدة اقتصاديا ودمج تلك المعلومات في برامج التوعية والإرشاد.
	3.7. يجب على صناعة الأسمدة:
	3.7.1. تشجيع توصيات الأسمدة التي تراعي جميع متطلبات المغذيات والتي تستند إلى معلومات خاصة بالموقع بما في ذلك خصائص التربة والمحاصيل والأصناف التي يجب زراعتها والمحاصيل السابقة المزروعة والعائد المتوقع، وفي حالة استخدام طرق اختبار التربة، يتم معايرة ال...
	3.7.2. تعزيز استخدام الأسمدة في الوقت المناسب والكمية المناسبة، فضلا عن استخدام أنسب مصدر الأسمدة والوضع وفقا للمبادئ العالمية لإدارة المغذيات النباتية مثل ISFM و R4 رعاية المغذيات (IPNI، 2012).
	3.7.3. توفير التدريب الكافي لمبيعات التجزئة والموظفين التقنيين من أجل تعزيز أفضل ممارسات إدارة التربة وأفضل ممارسات إدارة الأسمدة التي تزيد من كفاءة استخدام المغذيات النباتية مع تقليل الآثار البيئية خارج الموقع.
	3.7.4. تطوير وتشجيع استخدام خرائط التربة والطرق الجغرافية المكانية الأخرى لاستخدام الأسمدة بكفاءة وفعالية وتحديد تركيبات الأسمدة المناسبة.
	3.7.5. تطوير وتقييم مضافات الأسمدة بعناية (على سبيل المثال، مثبطات النترجة ومثبطات إنزيم اليورياز والمحفزات الحيوية) والتسويق فقط عندما تثبت فعاليتها في زيادة كفاءة استخدام السماد و / أو للحد من الآثار البيئية خارج الموقع. مواصلة البحث عن ابتكارات في ...
	3.7.6. تعزيز تصحيح أو إدارة ظروف التربة التي تمنع استجابة المحاصيل لإضافات المغذيات النباتية. وتشمل هذه الظروف حموضة أو قلوية شديدة، أملاحاً مفرطة، أو كربونات أو صوديوم، أو نقصاً في المادة العضوية التي تحد من دورة المغذيات.
	3.8. يجب على مستخدمي الأسمدة:
	3.8.1. تصحيح أو إدارة ظروف التربة التي تمنع استجابة المحاصيل لإضافات المغذيات النباتية. وتشمل هذه الظروف الحموضة أو القلوية المتطرفة أو الأملاح المفرطة أو الصوديوم أو نقص المواد العضوية التي تحد من دورة المغذيات.
	3.8.2. عند توافرها، استخدم اختبار التربة لتحديد ظروف التربة التي قد تحد من استجابة المحاصيل لإضافات المغذيات النباتية ولتحديد توصيات الأسمدة.
	3.8.3. الاستفادة من توصيات الأسمدة من قبل AEAS المحلية ومقدمي الخدمات التي تستند إلى معلومات خاصة بالموقع بما في ذلك خصائص التربة ذات الصلة، والمحاصيل والصناعات التي تزرع، والمحاصيل السابقة المزروعة، والغلة المتوقعة.
	3.8.4. تطبيق الأسمدة في الوقت المناسب والكمية المناسبة، وكذلك استخدام أنسب مصدر الأسمدة والوضع وفقا للمبادئ العالمية لإدارة المغذيات النباتية مثل ISFM و 4R تغذية النبات.
	3.8.5. ممارسة ISFM، حسب الاقتضاء، من خلال استخدام جميع المصادر ذات الصلة من المغذيات النباتية بما في ذلك السماد الحيواني والكمبوست وبقايا المحاصيل، وغيرها من المواد، ولا سيما تلك المتوفرة محليا. كذلك من خلال ISFM، تشجيع استخدام الدورات الزراعية، والبق...
	4. استخدام الأسمدة وإدارتها
	4.1. الإدارة السليمة للأسمدة واستخدامها هي المناولة والتخزين والنقل والاضافة للأسمدة بشكل مسؤول بهدف واضح هو تعزيز نمو النبات أو صفاته (المحتوى الغذائي، اللون، النكهة، وما إلى ذلك) للحفاظ على صحة التربة أو تحسينها وتقليل أي التأثيرات البيئية المحتملة.
	4.2. يمكن نقل مغذيات الأسمدة التي لا يتم التقاطها من قبل النباتات أو الاحتفاظ بها في التربة إلى المجاري المائية، وخاصة النيتروجين والفوسفور، مما يسبب التخثث وتدهور نوعية المياه. إن ترشيح أشكال النيتروجين المتنقل إلى الماء المستخدم للاستهلاك البشري له ...
	4.3. ويستلزم الاستخدام غير الكافي للأسمدة إضافة المغذيات بمستويات تقل عن حاجتها من المحاصيل، ويؤدي إلى تكاليف الفرصة البديلة لإمكانات الغلة، والمحتوى الغذائي، وعودة الكربون إلى التربة، وتعزيز صحة التربة، وكذلك إزالة المغذيات الصافية من نظام التربة.
	4.4. يجب اتخاذ نهج شامل عند وضع وتنفيذ أفضل الممارسات الإدارية لاستخدام الأسمدة مع الاعتراف بأن الممارسات للحد من الآثار السلبية من أحد العناصر الغذائية قد تزيد من التأثيرات السلبية من العناصر الغذائية الأخرى. في هذه الحالة، ينبغي اعتماد أفضل الممارسا...
	4.5. يمكن أن يشمل سوء استخدام الأسمدة، على سبيل المثال لا الحصر:
	4.5.1. الاستخدام المتزايد أو المفرط، أي تطبيق واحد أو أكثر من المغذيات النباتية على التربة أو أوراق الشجر أو الماء التي لا يتوقع أن تنتج استجابة إيجابية في نمو أو تكوين النباتات أو المحاصيل التي تنمو في تلك التربة، أو للحفاظ على صحة التربة.
	4.5.2. الاستخدام غير السليم أو غير المناسب، مثل استخدام الأسمدة على سطح التربة عندما لا يكون مناسبًا، غير مناسب لنوع التربة أو خصائص التربة أو الميدان أو متطلبات المحاصيل أو الظروف الجوية والظروف السائدة، مما يؤدي إلى فقدان العناصر المغذية للبيئة.
	4.5.3. اختلال المغذيات الناتج عن الأسمدة المكونة من صورة تغذوية غير كاملة أو غير متوازنة مقارنة بما يحتاج إليه المحصول (المحاصيل) المعني لتحقيق النمو الأمثل وجودة المنتج؛
	4.5.4. تطبيق الملوثات في التربة عن طريق الأسمدة التي قد تشكل مخاطر غير مقبولة على صحة الإنسان أو البيئة؛
	4.5.5. التخزين غير السليم للأسمدة؛ أو
	4.5.6. تسرب الأسمدة.
	4.6. ينبغي أن تنظر الكيانات التي تتناولها المدونة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية وصناعة الأسمدة والأوساط الأكاديمية ومنظمات البحوث والإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية والمجتمع المدني والمستخدمون النهائيون، في جميع الحقائق المتاحة بشأن الآثار ...
	4.7. ينبغي على الحكومات:
	4.7.1. وضع سياسات تدعم الإدارة المستدامة للتربة (SSM) والاستخدام المسؤول للأسمدة من أجل حماية التربة، وتحسين الأراضي المتدهورة، وتحسين الإنتاج الزراعي على الأراضي الزراعية القائمة، وتقليل تحويل الأراضي من النظم الإيكولوجية المحلية إلى الإنتاج الزراعي.
	4.7.2. دعم وتحفيز، من خلال التشريعات والتدابير الفعالة، تطوير حلول الأسمدة المتكاملة لتغذية المحاصيل أكثر توازنا والتأكد من أنها متاحة للمستخدمين النهائيين.
	4.7.3. حسب الحاجة، وضع سياسات تسهل الحصول على الأسمدة بأسعار معقولة من قبل المزارعين والتي ترتبط بسياسة الاستخدام المناسبة والملائمة للأسمدة والخطوط التوجيهية وبرامج AEAS.
	4.7.4. التأكد من استخدام أي سماد يتم تقديمه كنتيجة للدعم، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، أو تبرعات بطريقة مسؤولة وفقا لهذا القانون. يجب ألا تشجع هذه الأسمدة أو تؤدي إلى الاستخدام المفرط أو غير المبرر، أو تتسبب في تشريد ممارسات الإدارة أو استخدام الأسمد...
	4.7.5. صياغة التشريعات المناسبة للحد من الآثار السلبية لتطبيقات الأسمدة على الأراضي الزراعية أو غيرها، بما في ذلك من سوء استخدام الأسمدة.
	4.7.6. وضع حدود تطبيقية قائمة على الأدلة للعناصر الغذائية من الأسمدة، بما في ذلك الأسمدة العضوية ولا العضوية، وحمأة مياه المجارير، ومخلفات الحيوانات والمخلفات العضوية لتجنب التأثيرات الضارة على البيئة، وعلى صحة الإنسان والحيوان
	4.7.7.  الحفاظ على قواعد البيانات والإحصاءات المتعلقة بالآثار البيئية للأسمدة، بالتنسيق مع الصناعة والوكالات الدولية ذات الصلة، مثل FAO، FAO) 2018 (c يجب توفير الموظفين المدربين بشكل مناسب والموارد الكافية لضمان موثوقية ودقة البيانات والمعلومات التي ي...

	5.  إعادة استخدام المغذيات وإعادة التدوير
	5.1. وتشمل مصادر المغذيات المحتملة للمواد المعاد استعمالها أو المعاد تدويرها مياه الصرف الصحي، وحمأة مياه المجارير، والمواد الصلبة الحيوية، والسماد الحيواني، والنفايات الحضرية، والكمبوست، ومود الهضم، والفحم النباتي، والمنتجات العضوية والغيرعضوية مثل س...
	5.2. ينبغي تشجيع استخدام العناصر الغذائية من المصادر المعاد تدويرها والمعاد استعماها، ومع ذلك ينبغي إيلاء الاعتبار لمخاطر النوعية والسلامة والأخلاقيات البيئية المرتبطة بإدارة واستخدام المغذيات المعاد تدويرها.
	5.3. ينبغي على الحكومات:
	5.3.1. التشجيع، من خلال الدعوة والحوار والسياسات والآليات المالية وتوفير الموارد والابتكار عبر القطاعات والإبداع المشترك وتقاسم المعارف في تكنولوجيات إعادة استخدام وإعادة تدوير المغذيات لاستخدامها كأسمدة في جميع القطاعات ذات الصلة بما في ذلك الزراعة و...
	5.3.2. وضع سياسات تشجع على إعادة استخدام وإعادة تدوير واستخدام المصادر المتاحة محليا من المغذيات النباتية من خلال استخدام السماد الحيواني والسماد وبقايا المحاصيل وغيرها من المواد المناسبة للوضع على التربة كمصدر للمغذيات النباتية والتي قد تسهم أيضا في ...
	5.3.3. وضع المبادئ التوجيهية المناسبة والحدود على الملوثات في المصادر المغذية المعاد تدويرها والمعاد استخدامها التي تشكل خطرا غير مقبول على صحة الإنسان والبيئة.
	5.4. من خلال المؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية، والجامعات ومؤسسات AEAS الريفية، بدعم من التعاون مع مراكز الأبحاث الدولية ومنظمات البحث الأخرى، ينبغي على الحكومات:
	5.4.1. قيادة وتسهيل تبادل المعلومات والخلق المشترك للمعرفة حول إعادة استخدام وإعادة تدوير المغذيات لأغراض الإنتاج الزراعي وغيره من النباتات بين الجهات الفاعلة في الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية ومنظمات الأبحاث والمستخدمين النهائيين بما في ذلك مدي...
	5.4.2. اختبار مصادر ومنتجات مصنوعة من المواد المغذية المعاد تدويرها والمعاد استعمالها للتأكد من أنها توفر فوائد غذائية وزراعية أخرى للنباتات والتربة دون المساس بالصحة والسلامة البشرية والبيئية.
	5.4.3. تشجيع وترويج إعادة تدوير المغذيات واستخدام المواد المعاد تدويرها والمعاد استخدامها للتطبيق على التربة كمصدر للمغذيات النباتية وتعزيز صحة التربة والخصوبة.
	5.4.4. تشجيع وترويج استخدام الدورات الزراعية، والبقول، ومحاصيل التغطية، وغيرها من السماد الأخضر كوسيلة لتعزيز صحة التربة وخصوبتها.
	5.4.5. ضمان إتاحة المعلومات الملائمة، مثل المحتويات المغذية وغير المغذية، لمصادر المغذيات المعاد استخدامها والمعاد تدويرها لاستخدامها كأسمدة من قبل عامة الناس، بما في ذلك للمزارعين وغيرهم من المستعملين النهائيين.
	5.5. ينبغي أن تقوم صناعة الأسمدة و / أو الكيانات ذات الصلة من القطاع الخاص بما يلي:
	5.5.1. تشجيع ودفع الابتكار، وكذلك توفير الموارد، لتطوير تكنولوجيات لإعادة استخدام وإعادة تدوير المواد الغذائية لاستخدامها كأسمدة.
	5.5.2. العمل مع المؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية (NARS) والجامعات ومنظمات البحوث والمزارعين في تطوير واختبار الأساليب والتقنيات والاستخدامات المبتكرة والآمنة لإعادة استخدام المخلفات والمواد الأخرى لاستخدامها كأسمدة.
	5.5.3. العمل مع المؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية والجامعات ومنظمات البحوث على البحث وتطوير طرق لإزالة تلوث مياه المجاري وغيرها من مصادر المغذيات المعاد تدويرها.
	5.5.4. الانخراط بنشاط في الحوار، وإنشاء تشاركي للمعرفة وتبادل المعرفة مع وبين الحكومات، والصناعة، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات البحوث والعملاء / المستخدمين النهائيين (مديري الأراضي والمزارعين) بشأن إعادة استخدام وإعادة تدوير المغذيات كأسمدة.
	5.6. يجب على مستخدمي الأسمدة:
	5.6.1. التعرف على الأنظمة والمبادئ التوجيهية الملائمة محلياً ذات الصلة باستخدام المواد المُعاد استخدامها والمعاد تدويرها لاستخدامها كمغذيات نباتية، بما في ذلك الحدود المسموح بها لمعدلات استخدام المغذيات وعمليات تحميل الملوثات.
	5.6.2. تعديل معدلات استخدام الأسمدة غير العضوية، حسب الاقتضاء، في ضوء العناصر المغذية التي يتم إعادة تدويرها.
	5.6.3. استخدام معدلات الوضع، والتوقيت، والموضع الذي يزيد من توافر المغذيات النباتية المعاد تدويرها إلى زراعة المحاصيل وتقليل الآثار السلبية المحتملة مثل ارتشاح المواد المغذية، الروائح، الجريان السطحي، أو أي تأثيرات أخرى غير مرغوبة خارج الموقع.
	6.  التكوين والحدود والاختبار
	6.1. عبء الاختبار وضمان أن الأسمدة ومصادر المواد الغذائية المعاد تدويرها متوافقة مع معايير الجودة والسلامة يكمن في كل من الحكومة، التي يجب الإشراف، ووضع المعايير والتنظيم، وصناعة الأسمدة التي ينبغي أن تضمن أن الأسمدة المنتجة والمسوقة والمباعة متوافقة ...
	6.2. وينبغي للهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، بالشراكة مع الحكومة وصناعة الأسمدة، أن تساعد في تطوير إجراءات أخذ العينات واختبار الأسمدة المنسقة.
	6.3. ينبغي على الحكومات:
	6.3.1. أن تكون مسؤولة عن تنظيم تكوين الأسمدة من حيث:
	6.3.1.1. المحتوى الغذائي؛
	6.3.1.2. المعادن الثقيلة المرتبطة بعملية الإنتاج ومصدر المواد الخام؛
	6.3.1.3. الميكروبات الضارة؛
	6.3.1.4. مواد خطرة أو سامة أخرى؛ و
	6.3.1.5. إضافات مثل الرمل والصخور الأرضية وغيرها من المواد المستخدمة لتخفيف المنتج الأصلي.
	6.3.2. وضع وتنظيم معايير السلامة القائمة على الأدلة والحدود والمبادئ التوجيهية بشأن المحتويات الضارة لمنتجات الأسمدة، مع الأخذ في الاعتبار مسارات التلوث المختلفة وتأثيراتها على البشر والحيوانات.
	6.3.3.  ضمان توفر وإمكانية مرافق الاختبار لمراقبة الجودة.
	6.4. من خلال NARS، والجامعات ومؤسسات AEAS الريفية، مدعومة بمراكز الأبحاث الدولية، ومنظمات البحوث الأخرى، وصناعة الأسمدة، ينبغي على الحكومات:
	6.4.1. الإشراف على ودعم الاختبار الميداني للأسمدة لفعاليتها في توفير المغذيات لتتناسب مع نقص المغذيات النباتية و / أو تحسين خصوبة التربة.
	6.4.2. إجراء الاختبارات المناسبة لمصادر المغذيات المعاد تدويرها والمنتجات المعدة للاستخدام في الإنتاج النباتي للتأكد من أنها تلبي المبادئ التوجيهية المناسبة للكمية والجودة التغذوية، وكذلك السلامة من حيث حدود الملوثات مثل المعادن الثقيلة، والميكروبات ا...
	6.4.3. تثقيف أصحاب المصلحة ومستخدمي الأسمدة على استخدام المعلومات المتعلقة بتكوين، ونوعية، ونقاء الأسمدة المعروضة للبيع، للبقاء متوافقة مع اللوائح والمبادئ التوجيهية ذات الصلة.
	6.5. يجب على صناعة الأسمدة، أو الكيان الخاص المعني:
	6.5.1. مساعدة الحكومات على وضع معايير ولوائح وإرشادات حول تكوين واختبار منتجات الأسمدة.
	6.5.2. تطوير واعتماد إدارة الجودة الخاصة بالشركة لدعم التنظيم الذاتي من قبل الصناعة، عند الاقتضاء، وتخضع لالتزامات قانونية.
	6.5.3. اختبار مصادر المنتجات التي تحتوي على المغذيات المعاد تدويرها والمعاد استعمالها وتسويقها كأسمدة حتى تتوافق مع معايير الجودة والسلامة ذات الصلة.
	6.5.4. ضمان توافق منتجات الأسمدة مع المعايير الحكومية وأن يتم تزويد المستخدمين النهائيين بمنتجات آمنة وعالية الجودة تم اختبارها وفقًا لمعايير معترف بها والالتزام باللوائح المناسبة.
	6.5.5. ضمان أن المنتجات التي يتم تسويقها وبيعها كأسمدة فعالة في توفير المغذيات لأغراض إنتاج النباتات، استناداً إلى الأدلة العلمية.
	6.5.6. فقط تسويق الأسمدة التي تدعم الأدلة العلمية للاستجابة المحسّنة للمحاصيل، وكفاءة استخدام المغذيات، وصحة التربة أو الجودة البيئية.
	6.5.7. التحقق من جودة ونقاء الأسمدة المقدمة للبيع العامة.
	6.6. يجب على مستخدمي الأسمدة:
	6.6.1. شراء أو استخدام الأسمدة التي لديها دليل على اختبار مناسب للتكوين والجودة والنقاء.
	6.6.2. اتباع الإرشادات واللوائح المناسبة، بالإضافة إلى حدود الوضع الخاصة بالمواد المغذية والحد الأقصى المسموح به من تركيزات الملوثات.
	6.6.3. إبلاغ السلطات المختصة عند الاشتباه في مشكلة في منتج الأسمدة.

	10. المراجع
	خلاصة غرض
	يعتمد نجاح النظام (GLOSIS) على مدى استيفائه للوظائف الأولية الثلاثة المبينة في خطة العمل للركيزة 4، وهي:
	1. توفير مجموعات بيانات أساسية لفهم عمليات نظام الأرض
	2. توفير السياق العالمي لمزيد من القرارات المحلية
	3. الإجابة على الأسئلة الهامة على المستوى العالمي.
	أمثلة من الأسئلة الهامة ما يلي:
	• هل هناك ما يكفي من الأراضي الصالحة للزراعة مع تربة مناسبة لإطعام العالم؟
	• هل القيود المفروضة على التربة مسؤولة جزئيًا عن الفجوات الكبيرة في الغالب بين غلة المحاصيل الفعلية والمحتملة؟
	• ھل ﯾﻣﮐن أن ﯾﮐون ﻟﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ إدارة اﻟﺗرﺑﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﮐﺑﯾر ﻋﻟﯽ اﻟطﻟب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﯾﺑدو ﻏﯾر ﻣﺳﺗدام ﻋﻟﯽ اﻟﻣﻐذﯾﺎت؟
	• إلى أي مدى يمكن للتكاليف والتغييرات في إدارة التربة المساهمة في التكيف مع تغير المناخ، لا سيما في نطاق زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة؟
	• ھل ﯾﻣﮐن أن ﯾﮐون ﻟﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ إدارة اﻟﺗرﺑﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﮐﺑﯾر ﻋﻟﯽ ﺗرﮐزات ﻏﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي دون اﻟﺗﻌرض ﻟﻟﺧطر ﻋﻟﯽ وظﺎﺋف أﺧرى ﻣﺛل إﻧﺗﺎج اﻷﻏذﯾﺔ واﻷﻟﯾﺎف
	• كيف سيهدد نطاق ومدى تدهور التربة الأمن الغذائي وتوفير خدمات النظم الإيكولوجية في العقود المقبلة؟
	• هل يمكن تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحسين إدارة التربة في المناطق الرئيسية التي تواجه ندرة المياه؟
	• كيف سيتفاعل تغير المناخ مع توزيع التربة لإنتاج أنماط جديدة من استخدام الأراضي؟
	التعقيد التقني والمؤسسي ل GLOSIS هو كبير. سيكون من الضروري على مدى الأشهر والسنوات القادمة التأكد من أن مقياس النجاح الرئيسي هو الدرجة التي تفي بها GLOSIS بهذه الوظائف.
	من يونيو/ حزيران إلى ديسمبر/ كانون الأول 2017
	الخريطة العالمية للكربون العضوي في التربة
	كان الجزء الأولي من الفترة المشمولة بالتقرير مهيمناً على تطويرالخريطة العالمية للكربون العضوي في التربة. قدم هذا المشروع دليلاً قيماً على مفهوم تصميم وتشغيل نظام GLOSIS. الفرضية الأساسية لـ GLOSIS هي أن الدول الأعضاء توفر معلومات عن التربة في نظام عال...
	إطلاق منشأة بيانات التربة GSP
	تم إطلاق منشأة GSP لبيانات التربة (GSP SDF) في حدث جانبي خلال مؤتمر فاغننغن للتربة في سبتمبر/ أيلول 2017. وقد أتاح هذا الحدث فرصة لبناء جسور مع مجتمعات مهمة أخرى تشارك في معلومات التربة والإدارة المستدامة للتربة. وقد أدت الاجتماعات مع ممثلين من اتحاد ...
	INSII 3
	عقد الاجتماع الرسمي الأول ل INSII بموجب الترتيبات الجديدة1F  في المقر الرئيسي للمنظمة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. حضر أكثر من 50 ممثلاً من المؤسسات الإعلامية الوطنية للتربة. قدم الاجتماع للفريق P4WG التوجيهات وخطة العمل ال...
	• إﻋداد ﻣذﮐرة ﻣﻔﺎھﯾﻣﯾﺔ ﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺗرﺑﺔ SoilSTAT ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺑﺎدئ اﻟﺟدوى واﻟﺗﺻﻣﯾم ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗرﺑﺔ. وستبلغ المذكرة المفاهيمية 20 صفحة تقريبًا وتولي اهتمامًا خاصًا لأنشطة الرصد الحالية التي تضطلع بها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصا...
	• إﻋداد ﻧﺷرة ﺗروﯾﺟﯾﺔ ﺣول اﻟركيزة 4 واﻟﺗﻲ ﯾﻣﮐن ﻣﺷﺎرﮐﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﺷرﮐﺎء اﻟﻣوارد اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻟﯾن ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر أﻣوال ﮐﺎﻓﯾﺔ ﻟﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﮐﺎﻣل.
	• تطوير المواصفات الفنية لقواعد بيانات Tier 1 وTier 2
	• إعداد النسخة 2 من GSOCmap واتباع التوصيات من ندوة GSOC17 فيما يتعلق بإنشاء مجموعة عمل للمبادئ التوجيهية / البروتوكول لقياس، ورسم الخرائط، والإبلاغ، والتحقق من ومراقبة مخزونات SOC.
	• GSP SDF لتوفير خدمات الويب لضمان الوصول السهل عبر الإنترنت إلى GSOCmap والتحديثات اللاحقة (نقل البيانات الأولي المقرر أصلاً في الأسبوع الثالث من نوفمبر 2017).
	• تطوير مقترح لتغطية Global Soil Polygon بهدف اختبار الطلب على المنتج. سيكون التشاور الوثيق ضروريًا مع الفرق الفنية التي تقدم المنتجات ذات الصلة في الوقت الحالي (على سبيل المثال، لجنة JRC التابعة للمفوضية الأوروبية وتنفيذها لـ SOTER في مختلف المناطق).
	• ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ إذا كانت هناك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة. تم تصميمها في الأصل في خطة التنفيذ كمنتج مؤقت، وقد يكون توافر المنتجات الجديدة (مثل GSOC، Global Grids) قد استوفى الطلب. تحقق مع أعضاء التحالف HWSD لتحديد النهج المفضل.
	• ضمان التواصل المنتظم والنشط مع أعضاء .INSII
	• دعم شراكات التربة الإقليمية، وعلى وجه الخصوص، تحديد الحاجة إلى تطوير واستضافة منتجات البيانات الوطنية للبلدان التي لا تملك القدرة والموارد الكافية.
	• تسهيل تحديث المواصفات الفنية لمنتجات الشبكة ذات الدقة العالية بالتعاون مع مجموعة عمل IUSS في) GlobalSoilMap جهة اتصال رئيسية: السيد دومينيك أرويز، INRA، فرنسا(
	• تقديم تحديث بشأن التقدم إلى الجمعية العامة السادسة لGSP في يونيو/ حزيران 2018.
	كما درس INSII 3 أنشطة منشأة البيانات للتربة لGSP. دور GSP SDF هو:
	• استضافة وتطوير والحفاظ على عناصر GLOSIS
	• توفير مكونات لأعضاء INSII الذين يختارون عدم تطوير خدماتهم الخاصة
	• المشاركة بنشاط في P4WG
	• دعم العناصر الفنية ل GLOSIS
	• دعم تصميم وتنفيذ GLOSIS
	• دعم تسليم SoilSTAT
	• الاتصال ب.GEOSS
	وافق INSII 3 على خطة العمل التي اقترحها .GSP SDF وهو ينطوي على التركيز في البداية على قواعد بيانات ملف التعريف Tier-1 و Tier-2 وشبكات الإصدار 0-1. واتفق أيضاً على أن إطار نظام  GSP SDF يهتم بشكل أساسي بتوفير البنية التحتية التقنية وتسليم منتجات GLOSIS...
	تتضمن خطة عمل GSP SDF لعام 2018-2020 ثلاثة عناصر رئيسية:


