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 تقریر عن شراكات التربة اإلقلیمیة
 

 

 ملخص تنفیذي

 ) تعد الشبكة الفعالة للشراكات اإلقلیمیة في مجال التربةRSPs أساسیة لتحقیق والیة (
قامت جمیع المناطق وفي ، د في اختصاصاتھ. حتى اآلنعلى النحو المحد، GSPوأھداف 

بتأسیس مقدمي خدمات عشوائیة ووضعت خطط التنفیذ اإلقلیمیة ، بعض المناطق الفرعیة
ھناك حاجة إلى دعم والتزام مؤسسیین مستدامین ومتوازنین من ، الخاصة بھا. ومع ذلك

یل من األفراد من بعض حتى ال یعتمد على رغبة عدد قل، جانب الشركاء داخل المنطقة
على المستوى  RSPلوھو وضع ال یضمن مزیًدا من النمو أو االعتراف الكامل ، البلدان

 اإلقلیمي.
  استمرت األمانة في االستفادة من جمیع األموال المتاحة لتسھیل عمل مقدمي خدمات

ھذه  فإن، ). ومع ذلكRIPsوخاصة تنفیذ خطط التنفیذ اإلقلیمیة (، الطوارئ المستقلین
خاصة ، الموارد محدودة في مواجھة مجموعة من األنشطة القیمة المدرجة في ھذه الخطط

 في المناطق التي تحتاج إلى دعم خارجي كبیر.
 فإن رؤساء وممثلي ، في حین أن ھذه الوثیقة تقدم بعض المعلومات في شكل تلغرافي

ال سیما فیما یتعلق ، یقدمون تقاریر شفویة عن اإلنجازات الرئیسیة RSPsمقدمي خدمات 
 والطریق إلى األمام. RIPsبالـ 

  GSP امةالع جمعیةإجراء مقترح من قبل ال
  

 العامة في: جمعیةقد ترغب ال 
بما في ذلك ، ھاودعم RSPsتجدید دعوتھا إلى جمیع الشركاء للمشاركة بنشاط في  •
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 .(RIPs) ھذه لتنفیذ خطط التنفیذ اإلقلیمیة RSPsتمكین 
یمكن حث البلدان ، وبالمثل .RIPs وخاصة تنفیذ، RSPsلموارد لدعم دعوة شركاء ا •

 RIPs على مواءمة برامجھا مع التوجھ الموضوعي للتطبیق RSPsاألعضاء من مختلف 
 .من أجل تعزیز اإلدارة المستدامة للتربة داخل المنطقة بطریقة متسقة

I. خلفیة 
 

 تربةلل"سیتم إنشاء شراكات إقلیمیة  على ما یلي: GSPمن الشروط المرجعیة ل 5.4ینص البند  .1
(RSPs) عمل تھتمین والناشطین في األقالیم. وسبین أصحاب المصلحة المRSPs  ھذه بالتنسیق

أنشطتھم. سوف  GSPالوثیق مع المكاتب اإلقلیمیة لمنظمة األغذیة والزراعة وستدعم أمانة 
ة والمؤسسات اإلقلیمیة ذات عملیة تشاوریة تفاعلیة مع الكیانات الوطنیة للترب RSPsنشئ ت

 " .الصلة
استمرت األمانة في إعطاء األولویة الواجبة لدعم تنفیذ مختلف خطط التنفیذ اإلقلیمیة. ، ومن ثم .2

كانت مراكز تنسیق  RIPs. و RSP قامت جمیع المناطق بتأسیس مقدمي خدمات، حتى اآلن
GSP ملیات التعاون اإلقلیمیة ھذهالمعینة في العدید من البلدان فعالة للغایة في تعزیز ع. 

I. تقریر التقدم الشامل 
غطیھا تلھا) في المناطق الجغرافیة التي ویرد أدناه ملخص لإلنجازات األخیرة (أو المخطط  .3

RSPs. 
 (AfSP) أ. الشراكة األفریقیة من أجل التربة

 :ھي AfSP العناصر الرئیسیة في سیاق برنامج .4
كینیا في ، في نیروبي لتربةفي االكربون العضوي  ي على رسم خرائطتم إجراء تدریب إقلیم •

بلدان تابعة لبلدان شمال شرق المحیط الھادي  5في حین شاركت ، 2017  تموز /یولیو
وزامبیا) في تدریب مماثل ، وتنزانیا، ونیجیریا، وموزامبیق، (جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

 .2017 تموز /بھولندا في یونیو ISRIC ُعقد في
إلدخالھا في ، (SOC) لتربةفي ادان خرائط وطنیة للكربون العضوي لعدید من البلوضعت ا •

التي صدرت خالل االحتفال بیوم  (GSOC) لكربون العضوي في التربةل العالمیة خریطةال
. تعمل بلدان مختلفة اآلن على تحسین مجموعات البیانات الوطنیة 2017التربة العالمي لعام 

 SOC ل بلدان أخرى على إنتاج النسخة األولى من خریطةبینما تعم، SOC وخرائط
 SOC ال تزال العدید من البلدان ال تملك بیانات وطنیة كافیة إلنتاج خرائط، الوطنیة. لألسف

 .الوطنیة
نظمت عدة بلدان أنشطة لزیادة الوعي كجزء من االحتفاالت بالیوم العالمي للتربة لعام  •

2017. 
شباط  /فبرایر 23-19المنظمة اإلقلیمي الثالثین ألفریقیا ( مؤتمر AfSP حضر رئیس منظمة •

) وتمكن من مقابلة العدید من رؤساء الوفود القطریة والشركاء في التنمیة وناقش 2018
. وباإلضافة إلى 2006إمكانیة تنظیم مؤتمر وزاري رفیع المستوى لمتابعة إعالن أبوجا لعام 

ستدامة للتربة على نحو أكثر فعالیة على جداول دعا الرئیس إلى أھمیة وضع إدارة م، ذلك
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األعمال السیاسیة الوطنیة وتمت إطالع الوفود على نسخ من الخطوط التوجیھیة الطوعیة 
 .لإلدارة المستدامة للتربة

مشاریع (في إطار برنامج التعاون الفني لمنظمة األغذیة والزراعة) جاریة إلنشاء نظم  •
 .و تومي وبرینسیبي وتوغومعلومات التربة في لیسوتو وسا

تعزیز إنتاجیة التربة من أجل الغذاء والتغذیة وتأمین  :أفریسول :یتم تطویر برنامج بعنوان •
أفریقیا. ویتمثل الھدف العام في تعزیز وتنفیذ تدابیر الضمان االجتماعي من أجل زیادة األمن 

مراعاة األبعاد دون  مع، الغذائي والتغذوي على جمیع المستویات في البلدان األفریقیة
تقوم البلدان بجمع وتوفیر المعلومات حول ، اإلقلیمیة والوطنیة المحددة. تحضیراً لھذا

باإلضافة إلى تحدید أولویات وثبات إدارة التربة المستدامة ، المشاریع الحالیة المتعلقة بالتربة
 .أفریسول التي یجب معالجتھا من خالل

، أفریسوللمناقشة وتنقیح برنامج  2018 حزیران /یونیو 13الثالث في  AfSPسیعقد اجتماع  •
-2018واالتفاق على خطة عمل للفترة ، AfSPلوكذلك الستعراض أداء اللجنة التوجیھیة 

2020. 

 (ASP) شراكة التربة اآلسیویة -ب 
 :اإلنجازات الرئیسیة ھي .5

ومكتب ، GSP نةبمساھمات من أما، 2018أیار / مایو  25الرابعة في  ASPعمل  ورشةنُظمت  •
 .التربة في بكینأسمدة ومحطة خدمة إرشاد ، الزراعة البلدي في بكین

 على فقتووا 2017 معا في ASP بھا قامت لتيا لألنشطة تقییماً نفسھا لعملا ورشة تنفذ •
وقد تم تقدیم ، . العدید من ھذه األنشطة جاھزة للتنفیذ من قبل الدول المعنیة2019 - 2018 ةللفتر ألنشطةا

 .ة لدعم االستثماردعو
 عامةدلا لركائز ASP ءسارؤ فقوام تنقیحو، مةدلقاا رةللفت یةرتارلسکوا ASP سئیر بنتخاا •
 .للعما شةور سنف في لخمسةا
 تمت مناقشة االختصاصات وترتیبات الحوكمة وھیكلیة مركز التمیز ألبحاث التربة في آسیا •

(CESRA) إنشائھا أیضاً في حلقة العمل من أجل المضي قدماً في. 
وتمت صیاغة مقترح ، VGSSM اتخاذ مبادرات وطنیة لتنفیذ نظامتم ، 1في إطار الركیزة  •

 .VGSSM تنفیذ نظام حول TCP لمشروع إقلیمي ل
 .للمساعدة في برنامج أطباء التربة في البلدان المھتمة GSP نشطت أمانة، 2في إطار الركیزة  •
آذار / مارس في آسیا في  ةمجلس تحریر أطلس التربُعقد االجتماع األول ل، 3الركیزة في إطار  •

. تم جمع المعلومات نیسان/  أبریلفي ، بناء على مدخالت البلدان، . وقد ُعرض جدول المحتویات2018
، قامت كل دولة بتطویر 4الركیزة  األولیة عن المساھمات المحتملة من قبل كل مؤلف. كجزء من أنشطة

العالمیة للكربون  خریطةالوالتي تم تضمینھا في ، (SOC) التربة وي فيالعض لكربونلخریطتھا الوطنیة 
. تعمل ھذه 2017التي تم إطالقھا في االحتفال بالیوم العالمي للتربة لعام  (GSOC)العضوي في التربة

  SOC.   الدول حالیًا على تحسین مجموعات البیانات الوطنیة وخریطة
في  (SEALNET) بكة مختبرات جنوب شرق آسیاتم إطالق ش، 5الركیزة كجزء من أنشطة  •

 رقملل (SOPs) . ویجري تطویر أربعة إجراءات تشغیلیة إقلیمیة موحدة2017تشرین الثاني /نوفمبر
وكذلك "مبادئ ، الھیدروجیني في الماء والكربون العضوي والبوتاسیوم القابل للتبدیل والفوسفور المتوفر

 مختبریة الجیدة وإدارة الجودة في مختبرات التربة". تقومتوجیھیة لتنفیذ وصیانة الممارسات ال
SEALNET حالیًا بإجراء أول اختبار الدائري الخاص بھا للتحكم الخارجي بالجودة. 
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استناداً إلى التوقعات الواردة في  2020-2018بتحدید أنشطة التنفیذ في الفترة  ASPقامت أمانة  •
 :خطة التنفیذ اإلقلیمیة على النحو التالي

) إنشاء قاعدة بیانات حول ممارسات إدارة 1سیتم التركیز على: (، 1في إطار الركیزة  .أ
م األسمدة، ) إنتاج / تحدیث الخطوط التوجیھیة الوطنیة بشأن استخدا2(، التربة المستدامة

نظم الشھادات  ) إنشاء4(، مستدامة للتربة وتدھور التربةالدارة لإلمؤشرات  ) تطویر3(
و ، SSM ف إلى مكافأة المزارعین ورجال األعمال الذین یمارسونالتي تھد SSMل
 .(CESRA)  ) اإلنشاء الكامل لمركز التمیز ألبحاث التربة في آسیا5(

) الدعوة إلى تنفیذ میثاق األرض العالمي 1سیتم التركیز على: (، 2في إطار الركیزة  .ب
ع صانعي السیاسات المبادئ التوجیھیة العالمیة للتواصل م VGSSM ،(2) المنقح و

تماشیا مع للتربة  ASP ) إنشاء جائزة3(، التي ینبغي تكییفھا على المستوى الوطني
) تعزیز الخدمات اإلرشادیة في المنطقة المتعلقة 4، و (غلینكا العالمیة للتربة جائزة

 .بالتربة
 سیكون التركیز الرئیسي على تنفیذ أنشطة البحث في إطار، 3في إطار الركیزة  .ت

.CESRA ت لتغطیة مبادرات البحث والتطویرسیتم تجمیع قاعدة بیانا، في ھذا الصدد ،
 .والمخرجات على التربة واألراضي التي تنظمھا التخصصات الفرعیة

سیتم التركیز على اختیار بیانات مرجعیة ألغراض وصف التربة ، 4الركیزة في إطار   .ث
 .ات التربة الوطنیةوإنشاء نظم معلوم SoilSTAT ورصدھا. سیساھم ذلك في

) جمع قواعد بیانات الملف المرجعي للتربة 1سیتم التركیز على: (، 5في إطار الركیزة  .ج
، SEALNET) مواصلة تنفي2و (، على التربة إلنشاء متاحف التربة وتیسیر التدریب

وبناء القدرات على الممارسات المختبریة الجیدة ومراقبة ، معالجة أداء المختبرات
 .إنشاء قاعدة بیانات حول قدرة المختبراتو، الجودة

 

 (ESP) أوراسیا  بما في ذلك، لتربةا من أجل الشراكة األوروبیة -ج 
 :ھي ESP إن اإلنجازات الرئیسیة لبرنامج .6
 جمعیةال. خالل GSP بدعم من أمانة ةالخامس ةالعام جمعیةتماعین للجنة التوجیھیة والتنظیم اج •

ن حالة خطة التنفیذ في بلدانھا. تم تقییم التقدم المحرز في إطار أبلغت نقاط االتصال ع، ةالعام
، وتجدر اإلشارة إلى أن االتحاد األوروبي  ESP.الركائز الخمسة وقدمت مشاریع مع مساھمات

 ESP.یدعم بقوة برنامج، ومركز األبحاث المشترك DG ENV من خالل
في طشقند بدعم  (EASP) ویة للتربةاسیآألوراإلقلیمیة اللشراكة  ةالخامس ةالعام جمعیةالتنظیم  •

 .GSPمن أمانة 
إعداد رسالة وعریضة موقعة من رؤساء  (ERC): فیما یتعلق بالمجلس األوروبي للبحوث •

مكرسة لعلوم التربة. الھدف الرئیسي ھو  ERC جمعیات علوم التربة األوروبیة لطلب إنشاء لجنة
العمل  ERC (د التقدم بطلب للحصول على منحفي وقت مبكر من المھنیة عنالتربة دعم العلماء 

 .)المستمر
(البرنامج المشترك  EJP-ASMفي إقامة عالقة مع  ارسالة تفید باھتمامھ ESP تأرسل •

األوروبي بشأن إدارة التربة الزراعیة) للعمل بشكل مشترك على الحفاظ على اإلمكانات 
 بما في ذلك اإلجراءات التالیة:، طة التنفیذالمستدامة لموارد التربة وتحسینھا في أوروبا ولتنفیذ خ
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والتھدید ، دقیقتجمیع قاعدة بیانات أوروبیة واسعة بشأن المشروعات (بما في ذلك الموقع ال            -  
واالستراتیجیة، والنتائج) لتقییم ما إذا كانت ھذه المشاریع ناجحة من حیث تنفیذ الموجھ للتربة 

  SSM.  استراتیجیات
والمساھمة في المؤتمر ، التربة)ب توعیةلیم ورشة عمل في براتیسالفا (الشبكة األوروبیة لتنظ-  

  EUROSOIL 2020. والتنسیق مع اللجنة التنظیمیة، التربة في بروكسلالعالمي یوم الإللھام 
 .2019تنظیم المدارس الصیفیة وبرامج التدریب ودعم المعلمین في عام -  

 آسیویة للتربة من الكتب التالیة:األورنشر الشراكة اإلقلیمیة  •
 األمن الغذائي وموارد األراضي في آسیا الوسطى وجنوب القوقاز-  
 دلیل إدارة التربة المالحة-  
 .القاعدة المرجعیة العالمیة لموارد التربة (الترجمة الروسیة)-  

مویل خمسة مشاریع من مع ت، دعم برنامج للمنح الصغیرة بشأن إدارة التربة المالحة في أوراسیا •
 .في مولدوفا وبیالروس وأوكرانیا وأرمینیا وأوزبكستانGSP خالل أمانة 

بما في ، آسیویةفي المنطقة الفرعیة األور عملورشات  سلسلة من، GSPبدعم من أمانة ، تنظیم •
 :ذلك
، یا)موسكو (روس، آسیویةألداء نظام معلومات التربة األورورشة عمل حول الجوانب العملیة -  

 2017  أیلول /سبتمبر
  أیلول /سبتمبر، خاركیف (أوكرانیا)، ورشة عمل حول إدارة واستصالح التربة المالحة-    

2017 
-http://eurasian-soil افتتاح كتالوج موسع لموارد اإلنترنت على بوابة أوروآسیا للتربة •

portal.info 
 :تطویر الشبكات وتحدید وبدء التعاون المحتمل •

إلى بناء وعي  Link4Soils یھدف مشروع  (AlpSP) :التربة من أجلة جبال األلب شراك -
 فرعيالعلى المستوى المحلي واإلقلیمي  ESP كبیر بالتربة على مستوى البلدیات وتشجیع أنشطة

یتم حالیًا ، ESP في األھداف العامة لبرنامج AlpSP (منطقة جبال األلب). مع مشاركة
متكاملة (بعد إغالق  (ESP) إلى شراكة إقلیمیة فرعیة AlpSP استكشاف إمكانیة تحویل

 .المشروع)
 مصدر إلھام: تقییم الدور المحتمل لـ -واألراضي  تربةة تمویل البحوث المتعلقة بالمنص            -   

ESP  كصاحب مصلحة للتشاور وتحدیث جدول البحوث االستراتیجیة. ھذه فرصة لـ ESP  لتحدید
 .ثیة والمساعدة في توجیھ أبحاث التربة في جمیع أنحاء المنطقة األوروبیةالفجوات البح

 
 )جاریة أو مخططة ESP  (مشاریع ذات مساھمة •

- GSOP18:  تم إعداد تقاریر عن تقییم تلوث التربة في المنطقة األوروبیة والمنطقة
 .بدعم من اللجنة التوجیھیة ESP األوروآسیویة الفرعیة بواسطة أمانة

 )2019 (: إعداد الطبعة الثانیةةاألوروبی ةلس التربأط-  
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  SOER 2020 -) الدولة والنظرة المستقبلیة) ھو تقییم شامل لحالة البیئة  -البیئة األوروبیة
، خاصة للتقییم SOER 2020  إلى ESP األوروبیة واالتجاھات والتوقعات. یتم تقدیم مساھمة

 .یاسات البیئیة لالتحاد األوروبيالمواضیعي لألرض والتربة من أجل دعم الس
  : GLOSOLAN -             مختبرا في المناطق األوروبیة واألوراسیة مشاركة في 50أكدت حوالي 

 . GLOSOLAN اقترحت أمانة، ونظراً لھذه المشاركة رفیعة المستوى GSP  إنشاء
 ).مبادرة مستمرة( RESOLAN Europeمبادر

 
 (NENASP) التربة من أجلال أفریقیا كة الشرق األدنى وشمشرا -د 

 
 :ھي NENASP اإلجراءات الرئیسیة التي اتخذتھا .7

 .GSPالعمل الخمسة ل ركائزاكة وتم تشكیل أفرقة عاملة لتم تحدیث إدارة الشر •

 2018 حزیران /یونیو 13ستُعقد ورشة العمل الرابعة للشرق األدنى وشمال إفریقیا في  •
واالتفاق ، لتنفیذ اإلقلیمیة للشرق األدنى وشمال إفریقیاوخطة ا، لمراجعة حوكمة الشراكة

 .2020-2018على أنشطة التنفیذ الفوري في الفترة 
 .یجري تنفیذ مشروع لبرنامج التعاون الفني إلنشاء نظام معلومات التربة السودانیة •
. وكانت الشراكة VGSSMتم اتخاذ مبادرات وطنیة لتنفیذ نظام ، 1في إطار الركیزة  •

بشأن األنشطة المضطلع بھا لتنفیذ  GSPة أیضاً في تقدیم مدخالت إلى أمانة شطان
(إكمال الدراسة االستقصائیة ذات الصلة المنقح لتربة لبادئ الواردة في المیثاق العالمي الم

 على اإلنترنت).
التي تقوم اآلن ، NENAتم تقدیم برنامج أطباء التربة إلى بلدان ، 2الركیزة في إطار  •

إمكانیة تنفیذھا على المستوى الوطني. كما نشطت منطقة الشرق األدنى وشمال  بتقییم
 مما زاد من الوعي بأھمیة موارد التربة.، أفریقیا في االحتفال بالیوم العالمي للتربة

الذي ، ، تم تنظیم االجتماع األول لمجلس تحریر أطلس تربة آسیا3الركیزة في إطار  •
، تم دعم 4ركیزة . كجزء من أنشطة ال2018في مارس  ،یشمل أیضاً دول الشرق األدنى

لكربون لالوطنیة  ھمخرائطدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في تطویر 
، والتي تم تضمینھا في الخریطة العالمیة للكربون العضوي في التربة(SOC) العضوي
لوطنیة تعمل البلدان اآلن على تحسین مجموعات البیانات ا (GSOC). في التربة
 SOC.  وخریطة

 في ISRIC دمعھ في بةرلتا في ويلعضا ونبرلکل قمیةر طئراخ مسر علی بیدرلتا مت •
 .ليوالتا علی 2018 كانون الثاني/رینایو  2017 حزیران/ونیوی في، رانیإ فيو، دالنھو

 تم تحدید المختبرات المرجعیة الوطنیة للمشاركة في، كجزء من أنشطة العمود الخامس •
GLOSOLAN  وتشكیل شبكة مختبر التربة اإلقلیمیة (RESOLAN) لمنطقة 

NENA ، 2018والتي سیتم إطالقھا بحلول نھایة عام. 

لتربة في المنطقة كجزء من االحتفاالت بالیوم العالمي نُظمت أنشطة لزیادة الوعي ب •
 .2017للتربة لعام 
 (SSP) لتربةمن أجل اأمریكا الجنوبیة  شراكة -ه
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 :ھي SSP إن اإلنجازات الرئیسیة لبرنامج .8

o عقد االجتماع الدوري لشراكة أمریكا الجنوبیة للتربة، 2017 آب/في أغسطس (ASS) 
   VGSSM.بھدف رئیسي ھو تنفیذ

o  تم تقدیم عرض لصندوق تمویل1في إطار الركیزة :" FONTAGRO  تطویر وصحة
لرصد ومراقبة المنھجیة "،  منصة إقلیمیة :مؤشرات الصحة ونوعیة األراضي الزراعیة

بھدف إنشاء منصة متعددة الوكاالت لرصد مؤشرات ومنھجیات صحة التربة وجودة 
 .األراضي الزراعیة

o  بلدان في منطقة برنامج  10: تم تقدیم عرض في مونتیفیدیو إلى  2الركیزةفي إطار
تجریبیة. كما وھم یستكشفون حالیا اھتمامھم بالمشاركة في االختبارات ال أطباء التربة

 .سترغب األرجنتین والبرازیل في االنضمام إلى المبادرة
o تحت رعایة 4 الركیزة في إطار :GSP   ولتخطیط خریطةSOC تم تنظیم ورشتي ،

تدریب حول رسم الخرائط الرقمیة في المكسیك وأوروغواي. وتشمل النتائج التي تم 
تسلیمھا من قبل كل بلد  تم، وطنیة (SOCMaps) الحصول علیھا عشرة خرائط محلیة

یقترح ، المعلوماتتحدیث األنشطة لمتابعة ھذه  GSOCMap. مشارك إلدراجھا في
 .وتسھیل رصد ظروف التربة دقةمعالجة خصائص جدیدة وال، تعزیز المعرفة المكتسبة

o  من أجل إطالق شبكة مختبر أمریكا الالتینیة للتربة5في إطار الركیزة : 
(LATSOLAN) ،بلداً في اجتماع انطالق الشبكة واتفقوا على العمل  شارك عشرون

تم توزیع عینات التربة ، معاً على مواءمة إجراءات مختبر التربة لدیھم. في ھذا الصدد
وافقت البلدان ، . في نھایة المطافالبدایةالختبار حلقة اإلقلیمیة للمشاركین خالل اجتماع 

 .2018نھایة عام  التربة المنسق" في ن تحلیلعلى إصدار "دلیل ع
o مشروع إقلیمي لGEF قید اإلعداد. سیكون التركیز على SSM ، وفقا ألھداف األمن

وإنشاء  VGSSM وتنفیذ نظام، الغذائي في المنطقة. وسیشمل رصد تدھور التربة
مرصد من أمریكا الالتینیة لصحة وجودة التربة لتوفیر عناصر التخاذ القرارات 

 .وصیاغة السیاسات العامة

 التربة من أجل أمریكا الوسطى والكاریبي والمكسیكشراكة  -و 
 :اإلنجازات الرئیسیة ھي .9
بلداً في  15من خالل أنواع مختلفة من األنشطة في  (WSD) االحتفال بالیوم العالمي للتربة •

 .اإلقلیم
دھور تم إنتاج البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة والمقاالت الصحفیة في نفس البلدان ذات الصلة بت •

 .WSDو  SSMالتربة و

وعدد مماثل من المؤتمرات في سبعة من ، مقالة على المجالت 50عبر أكثر من  SSMتعزیز  •
 البلدان.

مثل ندوة االبتكارات التعلیمیة في تدریس علوم التربة ، األنشطة التعلیمیة المخصصة لألطفال •
 في المكسیك وبلدان أخرى.، )LSSS(بواسطة 

، شباط/فبرایر 22-20لثالثة للشراكة اإلقلیمیة للتربة في مدینة بنما (تم عقد ورشة العمل ا •
دولة وشركاء آخرین ومنظمات غیر حكومیة. تم تحلیل اإلنجازات  15، بمشاركة )2018

جنبا إلى جنب ، 2019-2018وتمت الموافقة على خطة للفترة ، والتحدیات في السنوات األخیرة
 .RSPمع انتخاب مختلف المسؤولین ل 
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/ نوفمبر ، )INSIIالعمل الثالثة للشبكة الدولیة لمؤسسات معلومات التربة (ورشة المشاركة في  •
 (كوستاریكا وكوبا). 2017تشرین الثاني 

ألمریكا الوسطى (نیكاراغوا والسلفادور وغواتیماال  SSMوضع برنامج ماجستیر في  •
 CIATالدولیة مثل  بالتعاون مع جامعات اإلقلیم والمؤسسات CRSوھندوراس) بواسطة 

لیتم تحویلھ إلى برنامج  2018وجامعة فلوریدا. ومن المقرر أن یبدأ في الفصل الثاني من عام 
 .2019ماجستیر إقلیمي في عام 

عمل إقلیمیة لمختبرات التربة في أمریكا الالتینیة والمكسیك ومنطقة البحر الكاریبي  ورشاتعقد  •
 2018آذار / مارس في  (LATSOLAN) ا الالتینیةوإطالق شبكة مختبرات التربة في أمریك

 .بلدا من المنطقتین 18بمشاركة 
لصالح ، والمكسیك وكوبا (CRS) في بلدان أمریكا الوسطى SSM تعزیز مجاالت العرض في •

 .الطالب وأصحاب المصلحة
في  2017لعام  SOCعقد أول ورشة إقلیمیة حول بناء القدرات من أجل رسم الخرائط الرقمیة ل •

تقییم ، بلداً من بلدان اإلقلیم. باإلضافة إلى ذلك 14خبیراً من  38بمشاركة وتدریب ، المكسیك
 كمساھمة في خریطة SOCل مختلفة رقمیةوطنیة بلداً في اإلقلیم إلعداد خرائط  15بیانات 
SOC العالمیة. إعداد خرائط وطنیة لـ SOC في ISRIC ،كوبا  2017 حزیران /یونیو)

 وكوستاریكا)
أیار / مایو المقر الرئیسي لمنظمة األغذیة والزراعة في في ، لمشاركة في ندوة تلوث التربةا •

 .مقاالتالمنطقة  ھذه : عرضت عدة بلدان في2018

 )PSPشراكة المحیط الھادئ في التربة ( ز.

 :شمل اإلنجازات الرئیسیة ما یلي .10
 یة إلى قادة منطقة المحیطعن طریق تقدیم ورقة تقنCOP 23 دعم األعمال التحضیریة لمؤتمر •

تكنولوجیات المغذیات  :الذكیة للمناخالمعني بالزراعة  COPالھادئ في اجتماع ما قبل مؤتمر 
 .والكربون الذكیة

في  COP 23مؤتمر  في دعم الحدث الجانبي لحكومة تونجا بشأن صحة النباتات وتغیر المناخ •
 . (CSA)بون مع عرض عن الزراعة الذكیة للمناخ

عن  بحثیة ةمقاللخدمات االستشاریة الریفیة في منطقة المحیط الھادئ من خالل تقدیم دعم ا •
 .2017 آب /والتعرض للتغیر المناخي ألعضاء الشبكة في أغسطس لمناخلالزراعة الذكیة 

 إنشاء قرى ذكیة للمناخ في تونغا وكیریباتي وجزر مارشال وتوفالو. •
میة الزراعیة ومنظمة األغذیة والزراعة في والصندوق الدولي للتن ACIAR و PSP شاركت •

 /تنظیم حلقة العمل االفتتاحیة عن صحة التربة المرجانیة لجزر المحیط الھادئ وعقدھا في أبریل
 .2017 نیسان

والتربة وأولویات بحوث المیاه في منطقة المحیط الھادئ خالل  CSAعرضاً حول  PSPقدمت  •
 /أكتوبر، لمحیط الھادي الزراعي الذي عقد في فانواتوحدث جانبي للبحوث الزراعیة في أسبوع ا

 .2018 تشرین األول
تقدیم الدعم لمشروع اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر في فیجي ومشروع منظمة األمم  •

التدریب على  PSP ستوفر -المتحدة لمكافحة التصحر الممول من منظمة األغذیة والزراعة 
الحل الالحق للقضایا المحددة باستخدام أسالیب اختبار التربة و، تشخیص مشاكل صحة التربة

 .والتجارب المیدانیة، وتجارب الحبكة، السریعة
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تقدیم الدعم لشراكة التربة الھندیة في تنظیم مؤتمر دولي حول الغذاء والزراعة المستدامة عقد في  •
 .CSAالرئیسیة ل كلمةال PSP . وقدم عضو2018 آذار /مارس 30-27جھارخاند من ، دانباد

 نیسان /أبریل 27إلى  24في فیجي من  ISTRC Pacific Branch عرضاً لندوة PSP قدمت •
لقیادة في مجال البحوث  PSP وإدارة التربة والمیاه. ویجري النظر في، CSA بشأن 2018

 .وإدارة صحة التربة
 PSP تشجع - (VGSSM) مةدالمستا بةرلتا دارةإل عیةطولا جیھیةولتا دئلمباا زیزتع في •

 ولکمحص Mucuna pruriens دامستخوا یةرلثیا زرلجا علی فةدلمستھا تستاولکمبا دامستخا
 .ألعلیا زرلجا في ءاطغ

لدمج علم التربة في مكون بناء القدرات في خطة اإلرشاد اإلقلیمیة  PIRAS مع PSP عملت •
وخطة استراتیجیة  ا وفیجیاللمحیط الھادئ. وقد أدرجت الخطة االستراتیجیة النھائیة لتونغ

 .تحسین التربة وبناء القدرات تيكیریبا
طبیب التربة في تونغا وكیریباتي وتوفالو وجزر مارشال وفیجي باستخدام تم إطالق برنامج  •

 ومجموعة اختبار التربة Solvita واختبارات التنفس Hanna أدوات اختبار التربة السریعة من
Palintest SKW 500  

ضاً مع بعض أنظمة التعلیم الوطنیة لدمج علوم التربة في مناھجھم أی PSPیعمل أعضاء  •
 .الدراسیة

 ACIAR باالشتراك مع PSP أنتجت، في بعض الجزر األعلى مثل فیجي وساموا وتونجا •
ومنظمة األغذیة والزراعة بعض التكنولوجیات الجیدة في مجال صحة التربة مثل استخدام 

نتاج المحاصیل الجذریة. وقد أدى ھذا إلى إحیاء في إ Mucuna pruriens محصول الغطاء
وتحسین نشاط ، وأظھر في ساموا طرقًا لتحسین إنتاج القلقاس، فیجي، صناعة القلقاس في تافیوني

ومقدار إجمالي الكربون في التربة. وقد تبین في تونغا أنھ یعبئ الفوسفات  مستقرالغیر الكربون 
بصرف النظر عن تحسین إنتاجیة ، الرماد البركانيفي تربة  األلومنیوم والحدیدبالثابت 

 .المحاصیل
بتحلیل التربة لمستویات المغذیات ومصادر مختلفة  ACIAR و PSP تقوم، في الجزر المرجانیة •

، وما األعشاب البحریة، وأوراق الشجر والنبات، والصخور، والطحالب -صر الغذائیة من العنا
مصطلح  -لمعالجة القیود الغذائیة في التربة كمبوست داف الوالبیانات المستخدمة الستھ، إلى ذلك

 .المستھدف" تم صیاغتھا لكمبوست"ا
 تشجیع لخال نم دانلبلا في فلجفاا تحاال دةیاز یضاًأ ACIAR و PSP و  CSPO تعالج •

 . ءاطلغوا طللتنقی ريلا دامستخا
التربة صحة  تقنیات یةتغذیتم  ).CSA( خللمنا کیةذلا عةزرالا تمنھجیا نآلا PSP نامجرب ززتع •

 .CSA بمجموعة الممارسات الخاصة في المیاه وإدارة 
: إدارة التربة في جزر المحیط الھادي: التحقیق في ACIAR SMCN / 2016/111مشروع  •

سوف یستخدم مفھوم توازن المغذیات الشامل لتوجیھ دورة ، دورة المغذیات وتطویر بوابة للتربة
 تربة المحیط الھادئ.بوابة وإنشاء ، المغذیات وإدارتھا

 (NSP) شراكة أمریكا الشمالیة في التربة -ح 
تتوافق العدید من مبادرات وأنشطة إدارة التربة المستدامة في أمریكا الشمالیة بشكل كامل مع 11.  

األھداف المحددة في األركان الخمسة. إن مبادرات الحفاظ على الموارد الطبیعیة ھذه التي تقوم بھا 
عة واسعة من الممارسین العامین أو الخاصین على أساس طوعي ھي مدفوعة بالمبادئ مجمو

التوجیھیة الفیدرالیة أو الوالئیة أو المحافظة الواسعة للحفاظ على الموارد الطبیعیة واإلشراف البیئي. 
لكامل. إن تعدد الشركاء وتنوع األنشطة الجاریة في العدید من المواقع یجعل من الصعب التقاطھا با

فإن بعض التطورات الحدیثة الملحوظة على المستوى الوطني وغیر الحكومي ھي معھد ، ومع ذلك
تشمل ، صحة التربة (في الوالیات المتحدة) ومجلس المحافظة على التربة في كندا. باإلضافة إلى ذلك
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ء حمایة البیئة في األنشطة التعاونیة عبر الحدود الجدیرة بالمالحظة المنتدیات التي وضع فیھا خبرا
الوالیات المتحدة وكندا خطط تنفیذ مشتركة لتحسین إدارة النظم البیئیة المشتركة من خالل تبادل 

وكذلك تبادل الخرائط التفسیریة بین الوالیات المتحدة ، خرائط التربة وبیانات التربة ذات الصلة
 .والمكسیك لتشجیع الموائل لألنواع المھاجرة

 :لرئیسیة ھياإلنجازات ا12.  

 .1لركیزة ل RIP سیتم تطویر، قید المراجعة. بمجرد االنتھاء 1 كیزةمشروع خطة تنفیذ الر •

. اكتمل اإلصدار 2یزة لوضع خطة تنفیذ الرك 2 للركیزة شارك الممثلون بنشاط في الفریق العامل •
 :وھو متاح على 2016  كانون األول /النھائي في دیسمبر

-8f3d-4de2-bf37-http://www.fao.org/documents/card/en/c/c5ecccd4
9361342067ad/ 

 .بیرلقا للمستقبا في RIP ریطوبت مةزملتو ةطنش 4 زةکیرلا لجنة تبقی •

 التربةالعضوي في لكربون العالمیة لخریطة التبذل البلدان الشریكة خطوات واسعة لدعم إعداد  •
(GSOCMap) 

بما في ذلك أعضاء من مجموعة واسعة ، تم إنشاء مجموعة العمل الكندیة لرسم الخرائط الرقمیة •
 .وما زالت المجموعة تعمل على إكمال الخریطة، من أصحاب المصلحة

واإلصدار  (STATSGO2) 0.1اإلصدار  GlobalSoilMapتم إصدار  - الوالیات المتحدة •
0.5 SSURGO) مع (STATSGO2 . 

 :من أجل GlobalSoilMap ا. یتم إنشاء خرائط الخاصیة
، الشظایا الخشنة، الرمل، الطمي، الصلصال، الھیدروجیني رقمال، الكربون العضوي

الكثافة الظاھریة (بالنسبة لجزء من ، (ECEC) السعة الفعالة لتبادل األیونات الموجبة
 .سعة المیاه المتاحة وعمق التربة، م والتربة الكاملة)م 2التربة من 

 :ب. یتم تعیین كل خاصیة على ستة فترات عمق القیاسي
م ص 200-100و ، مص 100-60، مص 60-30، مص 30-15، مص 15-5، مص0-5

 .حسب وظائف الشریحة
 :البیانات متاحة على

https://nrcsgeoservices.sc.egov.usda.gov/arcgis/rest/services/Global
SoilMap_v01_STATSGO2 

egov.usda.gov/arcgis/rest/services/Globalhttps://nrcsgeoservices.sc.
SoilMap_v05 

 

وھو عضو في فریق الكتابة لخطة ، : التنسیق في شراكة أمریكا الشمالیة للتربة5 الركیزة  رئیس •
 GSP.ل 5تنفیذ الركیزة 

بتطویر اجتماعات حول تنسیق توصیف التربة وتصنیفھا ورسم خرائطھا  5تقوم شراكة الركیزة  •
نون كا /إیداھو في یونیولمسح التربة التعاونیة في بویز  ظیمھا في المؤتمر الوطنيالتي تم تن

تشرین  /في أكتوبر، وفي اجتماعات جمعیة علوم التربة في أمریكا في تامبا فلوریدا 2017 الثاني
في المؤتمر العالمي  التربة فاقآلدولیة . سیتم تقدیم تنسیق إضافي یتضمن تسمیة 2017 األول
 .2018 آب /التربة في أغسطسلعلوم 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/c5ecccd4-bf37-4de2-8f3d-9361342067ad/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/c5ecccd4-bf37-4de2-8f3d-9361342067ad/
https://nrcsgeoservices.sc.egov.usda.gov/arcgis/rest/services/GlobalSoilMap_v01_STATSGO2
https://nrcsgeoservices.sc.egov.usda.gov/arcgis/rest/services/GlobalSoilMap_v01_STATSGO2
https://nrcsgeoservices.sc.egov.usda.gov/arcgis/rest/services/GlobalSoilMap_v05
https://nrcsgeoservices.sc.egov.usda.gov/arcgis/rest/services/GlobalSoilMap_v05
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 (USDA) من دلیل مسح التربة لوزارة الزراعة األمریكیة 2017تم نشر وتوزیع نسخة  •
 .5 یزةة في المواد الفنیة الخاصة بالركوتوزیعھا على الزمالء الدولیین للمساھم

وتصنیف على أوصاف  YouTubeاستمرار إعداد البرامج التعلیمیة على الویب ومقاطع فیدیو  •
 وھي متاحة للعرض الدولي.، التربة

 

 :ھي ركیزةاألنشطة األخرى حسب ال
 

 مع الوفد الكندي WI في مادیسون SWCS 2017 : التعاون في مجال صحة التربة في اجتماع1 ركیزةال
 (NCCPI مؤشر التربة الھش و، (مؤشر الضعف في التربة) SVI مؤشر، فسیرات صحة التربة(

 / ARS / NRCS سلعیة الوطنیة) ؛ االجتماعات الثنائیة معالمحاصیل ال إحتمال(مؤشر 
AGCANADA في مركز جورج واشنطن كارفر (GWCC)  واشنطن العاصمة مع مناقشات بما في

تفسیرات جدیدة للغابات الوطنیة للترابطات  CEAP التربة في المرونة الزراعیة. برنامج بیولوجیاذلك 
، في مؤتمر غابات أمریكا الشمالیة في مدینة كیبیك NRCS و USFS خططت مجموعة من التعاون بین

تعزیز مبادئ صحة التربة في ورش العمل الكندیة.  NRCS ؛ (NRCS-USFS والیة نیویورك) كیبیك
في ، 2015الدولي في عام  SUITMA استمرار التعاون بشأن التربة الحضریة التي بدأت في مؤتمر

بمنظمة األغذیة والزراعة بشأن اإلدارة  ةالخاصGSP ة مكسیكو سیتي بالمكسیك. تم تقدیم مبادر
المستدامة للتربة في مؤتمر "الحفاظ على التربة في غویلف" التابع لمجلس المحافظة على التربة في كندا 

 2017 آب /في أغسطس
 
؛ المسابقات الجامعیة  NASA / USDAواألنشطة مع  STEM: مذكرة تفاھم برنامج 2 ركیزةال

ة / مزارعى المستقبل ألمریكا. مجموعة العمل الرئاسیة األمریكیة دولیة الخاصة بالتربالوطنیة وال
 المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتربة

 
خصائص التربة  ،تغیر المناخ ،؛ الزراعة الحضریةصحة التربة -جدول أعمال البحوث  :3الركیزة 

ائص التربة الدینامیكیة ضمن المسح القومي األراضي الرطبة. شبكة مراقبة التربة لخص ،الدینامیكیة
 التعاوني للتربة

 
إلى نظام ؛ إضافة بیانات وعینات التربة مخبر كیلوج لینكون نبراسكا MIR: مكتبة البیانات 4الركیزة 

؛ مجموعة بیانات ESIS / EDIT؛ وصف الموقع اإلیكولوجي (قاعدة بیانات مجموعات التربة الدولیة
NWCA لألراضي الرطبة( 

 
بیانات توصیف  ؛ة تستند إلى البیانات النقطیةأنظم - 2017دلیل مسح التربة لطبعة جدیدة : 5الركیزة 

 ؛خصائص التربة الدینامیكیة ؛الزراعة الحضریة ؛صحة التربة ؛؛ تصنیف التربة LIMS) برمجة (التربة
 .شبكة مراقبة التربة لخصائص التربة الدینامیكیة
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