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لشراكة ل الجمعية العامة
 العالمية من أجل التربة

 
   
 

 الدورة السادسة

2018روما، یونیو/حزیران   

، بما في ذلك مرفق التربة لشراكة العالمیة من أجل التربةلتقریر عن الوضع المالي 
 السلیمة

 

 ملخص تنفیذي
  كة العالمیة من أجل الشرافي حین تم إحراز مزید من التقدم في حشد الموارد لدعم أھداف

ینبغي أن تتحقق لتتماشى مع الطلبات المكثفة للمساعدة  الموارد المالیة، فإن زیادة تدفقات التربة
من خالل خطط التنفیذ  ،إلى حد كبیر ،التقنیة من جانب البلدان والمناطق. وتحدد ھذه المتطلبات

. شراكة العالمیة من أجل التربةللالعالمیة واإلقلیمیة التي صیغت بموجب أركان العمل الخمسة 
الشراكة ویتوقف النجاح في تنفیذ خطط التنفیذ بشكل واضح على الموارد المالیة المقدمة إلى 

لالستجابة  ھقد تم تحدیثالذي ، ال سیما من خالل مرفق التربة السلیمة. والعالمیة من أجل التربة
غ أكثر فاعلیة. وینبغي أن یشار إلیھا سمح بعملیة تخطیط وإبالیلطلب الجمعیة العمومیة ، مما 

 السلیمة للتربة متعددة الشركاءبمنصة من اآلن فصاعدا 
 قدیم مساھمات عینیة ألنشطة ، واصل العدید من أصحاب المصلحة والشركاء تفي الوقت نفسھ

، على سبیل المثال من خالل مرافق التدریب والمدخالت الفنیة وتغذیة البیانات في محددة
، یتعین . ومع ذلكITPSالرئیسیة أو أدوات السیاسة التي تم تطویرھا تحت رعایة  التقاریر

، بما یتماشى مع توقعات المصلحة والشركاء أن یحذوا حذوھمعلى مزید من أصحاب 
 .الشراكة العالمیة من أجل التربةالمشاركة الكاملة الناشئة عن بدء 

 ى العامة بشأن الموارد التي تم حشدھا حت تھدف ھذه الوثیقة إلى تقدیم المشورة إلى الجمعیة
مقابل الھدف اإلجمالي للمیزانیة اإلشاریة المخطط لھا والمقدم في وثیقة البرنامج لمرفق اآلن. 
أي  - ٪19، لم یتم حشد سوى سنوات) 5یون دوالر أمریكي (لمدة مل 60البالغ  السلیمةالتربة 
األمانة ملزمة بالتشدید على أن الموارد ، فإن ون دوالر أمریكي. عالوة على ذلكملی 11.1

الشراكة حقق . ولكي تفي مستوى منخفض للغایةالمتاحة من خارج المیزانیة في الوقت الراھن 
، یتحتم على المانحین المعنیین اتخاذ العالمیة من أجل التربة أھدافھ الطموحة بدرجة كبیرة

، وإضافة متبرعین جدد إلى المنتظرة قلیل من المشاریعإجراءات للتعجیل بالموافقة على عدد 
 الى اآلن. حدودة للغایة التي دعمت المبادرةالمجموعة الم
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 أي أنھ یشیر إلى العام الماضي یم التقریر المالي على أساس سنوي، یتم تقدكما ھو متوقع ،
 (راجع الجداول أدناه). اوما بعدھ 2018) والمیزانیة المتاحة المحتملة لعام 2017(

 للشراكة العالمیة من أجل التربة ترح من قبل الجمعیة العمومیةء مقإجرا
 :قد ترغب الجمعیة العامة في 
على شركاء  والثناء، إضافیة لتنفیذ عدد من اإلجراءات مالحظة الجھود المبذولة لتعبئة موارد •

 .السلیمةالموارد الذین ساھموا في مرفق التربة 
، لدعم تنفیذ خطط التنفیذ شركاء في المواردتجدید دعوتھا إلى جمیع الشركاء، وخاصة ال •

منصة متعددة ، بما في ذلك من خالل ھامة بموارد مالیة المساھمة العالمیة واإلقلیمیة من خالل
 .بكثیر كمیات أعلىب، وتقدیم مساھمات عینیة ألنشطة محددة الجدیدة الشركاء للتربة السلیمة

، والتي تتضمن خطة تربة السلیمة الجدیدةمنصة متعددة الشركاء لل والتصدیق علىاستعراض  •
كأداة لتعبئة الموارد وإلعداد أنشطة  2019-2018 عمل الشراكة العالمیة من أجل التربة

 .2019اإلبالغ ابتداًء من عام 

 
 . مقدمةأوالً 

، حیث یمكن لكل شریك الشراكة العالمیة من أجل التربة على أساس مبادئ تقاسم التكالیفوم تق -1
 ھم بمداخالت مختلفة في تنفیذ العمل المعتمد.أن یسا

، على النحو المحدد في مة المنظمة من میزانیتھا العادیةأن مساھ العامة جمعیةالقد تذكر  -2
الشراكة العالمیة من ، تقتصر على استضافة أمانة ات التي وافق علیھا مجلس المنظمةاالختصاص

في الدعم األساسیین. وھذا یعوق بوضوح قدرة ، وفقط من حیث موظأجل التربة في مقر المنظمة
، ال سیما فیما یتعلق الشراكة العالمیة من أجل التربةومرونة األمانة في تقدیم الدعم لتنفیذ 

بالمساعدة التقنیة للبلدان. وتتناقض ھذه الحالة بشدة مع التعقید التشغیلي المتنامي والتوسع في 
 على جمیع المستویات.من أجل التربة بالشراكة العالمیة األعمال ذات الصلة 

، جاءت مساھمة أخرى من المیزانیة العادیة عن ، وكما ھو موضح في الجدول أدناهومع ذلك -3
طریق تنفیذ عدد من مشروعات برنامج التعاون الفني (برنامج التعاون الفني في منظمة األغذیة 

 .التربة بالشراكة العالمیة من أجلوالزراعة) ذات الصلة المباشرة 
 

 . تعبئة الموارد من خارج المیزانیةثانیاً 
، أحرز بعض ة بعد إنشاء مرفق التربة السلیمةوخاصالشراكة العالمیة من أجل التربة منذ إنشاء  -4

 التقدم في تعبئة الموارد من خارج المیزانیة.
قرب نھایة عام ) EC. وكان المثال األول المھم ھو المشروع الذي أقرتھ المفوضیة األوروبیة (5

 .2015-2014ملیون یورو. تم تنفیذ ھذا المشروع بنجاح خالل فترة السنتین  بقیمة، 2013
ملیون  1.5، قدمت المفوضیة األوروبیة تمویالً إضافیاً بقیمة إلضافة إلى تلك المساھمة األولیة. با6

ورو حتى اآلن. ال ملیون ی 2.5، قدمت المفوضیة األوروبیة . بشكل عام2018-2016یورو للفترة 
تزال المناقشات جاریة بشأن الدعم المالي المحتمل في السنوات المقبلة. كانت ھناك مناقشات في 
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بیئة (لدعم أمانة لل المدیریة العامة مع كیانین من المفوضیة األوروبیة، على جانب واحدالغالب 
GSP وعلى الجانب اآلخر (DEVCO لألنشطة المیدانیة في البلدان وال).(مناطق 

بمبلغ قدره ملیون دوالر.  2015إلى عام  2018قدم االتحاد الروسي تمویال للفترة من عام  - 7
، على سبیل المثال في تیسیر إعداد الخطوط التوجیھیة انت ھذه المساھمة ذات أھمیة قصوىك
ة تنفیذ الشراكة ، وتنفیذ خطاء جائزة غلینكا العالمیة للتربة، وإنشلطوعیة لإلدارة المستدامة للتربةا

لتولید المزید من المساھمات، بما في ذلك وثیقة األوروبیة اآلسیویة في التربة. استمرت المناقشات 
السلطات الوطنیة  وفي انتظار تصریحمشروع تم التفاوض علیھا مع شریك الموارد ھذا. 

 المختصة.
، وقدمت مساھمات ردوال 100 000 بمبلغ )2015فیذ السنة الدولیة للتربة (دعمت سویسرا تن -8

وصلت  دوالر. 52 000بمبلغ  2017-2015للفترة  الشراكة العالمیة من أجل التربةإضافیة في 
دوالر  30 000، بما في ذلك دوالر أمریكي 650 000إجمالي مساھمات سویسرا حتى اآلن إلى 

مملكة  دعمت). GSOC17أمریكي لتنظیم الندوة العالمیة بشأن الكربون العضوي في التربة (
دوالر أمریكي. وساھمت ھولندا في أنشطة  100000تایلند أیضاً السنة الدولیة للتربة بمبلغ 

 5 817اھمت أیسلندا بمبلغ دوالر. كما س 150 000بمبلغ قدره الشراكة العالمیة من أجل التربة 
م خطة دوالر لدع 40 000. تبرعت الجمعیة الدولیة لألسمدة بمبلغ GSOC17في إطار  دوالر
العضوي لكربون العالمیة لخریطة ال(بما في ذلك إعداد  الشراكة العالمیة من أجل التربةعمل 

(جھة مانحة جدیدة)  Phosagroالتربة وتنظیم الندوة العالمیة بشأن تلوث التربة). أسھمت شركة ب
لتلوث  ة حول تلوث التربة وحملة "كن الحلدوالر لدعم تنظیم الندوة العالمی 150.000بمبلغ 

 التربة".
، بما في ذلك من موارد كتماالً لجمیع المساھمات المالیةیرد في الجداول التالیة بیان أكثر ا -9

، یتم التمییز بین المشاریع المغلقة لنسبة للموارد من خارج المیزانیةبرنامج التعاون الفني. با
 والمستمرة.

المقدم في وثیقة البرنامج  المخطط سترشادياالالھدف  االستنتاج الفوري أنھ، على الرغم من – ۱۰
ملیون  ۱۱ أي -فقط  ٪۱۹إال أن حوالي ، ملیون دوالر ٦۰البالغ التربة السلیمة  الخاص بمرفق

 . لتوسیع نطاق الجھات المانحة المحتملة. ھناك أیضا حاجة واضحة تم جمعھم حتى اآلن دوالر
تتماشى مع المیزانیة في عام  2019و 2018ي تبین الصورة الحالیة أن المیزانیة المتاحة لعام - 11

ومن المتوقع أن تتحقق المزید من المساھمات المالیة. وقد بدأت عدة أنشطة رئیسیة وتم  2017
تمھید الطریق إلى التنفیذ السلس. غیر أن الموارد الخارجة عن المیزانیة المتاحة لألمانة (التي 

 نخفض للغایة.یمكن أن تدیرھا مباشرة) ھي اآلن في مستوى م
والمالي) إلى المانحین  يالسرد يالشكلالمنتظم (في كل من  لإلبالغأولي االھتمام الواجب  - ۱۲

، مشددا على النتائج الجیدة التي تحققت وبالتالي یبرھن على أن المزید من الدعم سیكون ذا الحالیین
في  ى إشراك ھؤالء المانحینإل للشراكة العالمیة من أجل التربةقیمة. كما سعت األمانة العامة 

العام الماضي مع ألمانیا لدعم  خالل، كلما أمكن ذلك. جرت مفاوضات مكثفة عملیة التنفیذ نفسھا
 مشروع حول العالقة بین التربة وتحسین التغذیة.

وثیقة مع  ، فإن إقامة عالقاتمانحین إلى أبعد من العدد القلیل الحاليبھدف توسیع نطاق مجموعة ال
محتملین من خالل تبادل المعلومات واالتصاالت كان جزءاً من العمل الیومي ألمانة جدد شركاء 

. تم عقد العدید من االجتماعات والمؤتمرات عن بعد وتم تبادل الشراكة العالمیة من أجل التربة
، تم إرسال فیما یتعلق بحافظة المشاریع الحالیة. وعلى وجھ الخصوص إصدارھاالوثائق التي تم 
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الشراكة موقع آلخرین المھتمین بأولویات مماثلة، باإلضافة إلى تحمیلھا على ائق إلى الشركاء اوث
 .العالمیة من أجل التربة

 
 الشراكة العالمیة من أجل التربةنظرة عامة على الموارد لدعم عمل  -ثالثا 

 
 دوالًرا 2 878 274): 2015السنوات السابقة (حتى عام 

 والرد  701 950 1: 2016عام 
 دوالًرا أمریكیًا 2 759 788: 2017عام 

دوالًرا فقط تدیرھا أمانة  143 837 دوالًرا (من بینھا  851 523 3 :2019و 2018عامي 
 )الشراكة العالمیة من أجل التربة

 دوالًرا  614 112 11 اإلجمالي:
 

 2017عام 

2017النفقات في عام  المساھمات الطوعیة  
GCP/GLO/663/EC $757,064 

GCP/GLO/650/RUS $176,944 
GCP/GLO/671/MUL $316,062 

GLO/017//001 $134,720 

MTF/GLO/807/MUL 
$35,832 

 
GCP /GLO/676/EC $31,875 

 1,452,497$ مجموع
   مشروعات برنامج التعاون الفني
TCP/CMB/3602 $150,616 
TCP/SEY/3503 $162,554 
TCP/LES/3602 $80,294 
TCP/SUD/3601 $162,228 
TCP/TOG/3602 $63,800 
TCP/STP/3604 $151,481 
TCP/RLA/3613 $74,318 
Total $845,291 

   البرنامج العادي

 GSP $192,000 أمانة 

 GSP $70,000فریق دعم 

 GSP $200,000 العامة ل جمعیةال
 462,000$ مجموع
    

 2,759,788$ 2017النفقات العامة 

https://home.fao.org/fpmis/,DanaInfo=extranet.fao.org,SSL+fpmis.htm?PRJ=617063&TRX=BuildProjectData&FILTER=EC&PAGE=F&FPCTR=@@&TERM=2018/GSP&ADVSEARCH=FETCH
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 2019و  2018سنتان 

 المیزانیة المتاحة المساھمات الطوعیة
GCP/GLO/663/EC $464,413 
GCP/GLO/650/RUS $5,817 
GCP/GLO/671/MUL $263,635 
GCP /GLO/676/EC $103,278 
 837,143$ مجموع
   مشروعات برنامج التعاون الفني
TCP/CMB/3602 $88,936 
TCP/LES/3602 $389,600 
TCP/SUD/3601 $125,290 
TCP/TOG/3602 $82,510 
TCP/STP/3604 $274,065 
TCP/RLA/3613 $142,307 
TCP/TUR/3603 $163,000 
TCP/AFG/3601 $497,000 
 1,762,708$ مجموع

   البرنامج العادي

 GSP $384,000 أمانة 

 GSP $140,000فریق دعم 
 GSP $400,000العامة ل  جمعیةال

 924,000$ مجموع
    

 3,523,851$ 2019و  2018المیزانیة اإلجمالیة لعامي 

 
زانیة من المھم اإلشارة إلى أن مشروعات برنامج التعاون الفني ال تقع ضمن مسؤولیة أمانة المی

توجیھ الفني والدعم. على الرغم من أنھا تستفید من الالشراكة العالمیة من أجل التربة التابعة ألمانة 
لطوعیة المذكورة في الجدول فقط المساھمات االشراكة العالمیة من أجل التربة ، تدیر أمانة ومن ثم

 .2018 أبریل 30دوالًرا اعتباًرا من  837 143، حیث یبلغ رصیدھا فقط أعاله
 التي تنتظر الموافقة في األشھر التالیة:قویة الالمخططة مقترحات العدید من ، ھناك ومع ذلك

 دوالر) 2 000 000یمولھ االتحاد الروسي (سمشروع  -
 دوالر) 1 500 000تمولھ ألمانیا (مشروع س -
 دوالر). 1 200 000مشروع ستمولھ المفوضیة األوروبیة ( -
 

 2019 / كانون األول دیسمبر – 2018 / حزیران ونیوخطة العمل ی -رابعاً 
تذكر الجمعیة بأنھا طلبت من األمانة توفیر األنشطة ذات األولویة واالحتیاجات المالیة  - 13

قائمة واضحة باألنشطة والمیزانیة  وجود الحاجة إلىالمرتبطة بھا للفترة المقبلة. وشدد على 
 تملین تقدیم المزید من الدعم المالي.المرتبطة بھا حتى یتسنى للمانحین المح
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 بناًء على، مرفق التربة السلیمة لدورة جدیدةالتزمت األمانة العامة أیضا بتحدیث وثیقة  - 14
 التقدم المحرز منذ إنشائھا األولي.

" لكي یعكس بشكل )MPP( منصة متعددة الشركاء للتربة السلیمةتم تغییر اسم األداة إلى " -15
للشراكة ئیسي المتمثل في مواءمة شركاء الموارد المستعدین لتوحید الجھود دعماً أفضل ھدفھ الر

للشراكة العالمیة من أجل شكل الذراع التنفیذیة الرئیسیة ی MPPظل العالمیة من أجل التربة. سی
یمكن بموجبھ لشركاء الموارد أن یكونوا قادرین على دعم مكونات وأنشطة محددة  التي التربة

 كل وثیق مع أفضلیاتھم االستراتیجیة والجغرافیة الخاصة بھم.تتوافق بش
مجموعة جدیدة من المخرجات واألنشطة التي وضعت بھدف تیسیر اإلبالغ عن  MPPیحدد  -16

نشطة ذات األولویة التي تتطلب ، وكذلك إبراز األGSPالنفقات في جمیع المشاریع في إطار 
أربع سنوات تتطابق مع الفترات المالیة للمنظمة  MPPلبرنامج االسترشادي تمویل. یبلغ العمر 

ملیون دوالر (للمساھمات  30) مع مظروف موارد یبلغ حوالي 2021-2020و 2018-2019(
 من الشركاء.نھائیة بمساھمات عینیة في ، على أن تستكمل المالیة)

 إلى تقدیم الدعم بشكل خاص: MPP. یھدف 17
 ؛لمیة و / أو إقلیمیة أكثر فعالیةمن خالل أدوات عا ا. تعزیز اإلدارة المستدامة للتربة

 ؛للشراكة العالمیة من أجل التربةب. تنفیذ خطط التنفیذ العالمیة واإلقلیمیة 
 ؛حول ترمیم / تأھیل التربةج. برنامج عملي المنحى 

 ؛لحكومیة الدولیة المعنیة بالتربةد. خطط العمل المعتمدة للھیئة الفنیة ا
یتعلق باإلدارة المستدامة اسیة معززة لالستثمار والتعاون التقني فیما ه. وضع بیئات سی

 ؛للتربة
، بشأن جمیع جوانب التنفیذ والرصد نمیة القدرات على جمیع المستویاتو. إذكاء الوعي وت

 ؛ والمستدامة إلدارة التربة
 ز. تقییم وترتیب أولویات االحتیاجات البحثیة والتطویریة ذات الصلة.

خاضعة للتمویل) من الیتم تنفیذھا (لجل تزوید الجمعیة باألنشطة ذات األولویة المقترحة من أ -18
ول أدناه نطاق المخرجات ، یعرض الجد2019دیسمبر / كانون األول  – 2018یونیو / حزیران 

 .MPP، كما تم استخالصھ من تحلیل اإلطار المنطقي المستند إلى واألنشطة
 تلسیاقااتطور مع  بشكل مستمر تماشیاًة نشطة جدیدأتنشأ املة. ھذه القائمة ال تدعي أنھا ش
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تعزیز وتنفیذ اإلدارة المستدامة للتربة من خالل أدوات عالمیة و / أو إقلیمیة أكثر : 1 منتج
 فاعلیة
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لمبادئ التوجیھیة الطوعیة لإلدارة المستدامة تنفیذ المیثاق العالمي المنقح بشأن التربة وا 1-1
 للتربة

دعم تنظیم االجتماعات السنویة للشراكة اإلقلیمیة للتربة في أفریقیا وأمریكا  •
 الوسطى والشرق األدنى وشمال أفریقیا

مع التركیز  عالمیاً تنفیذ الخطوط التوجیھیة الطوعیة لإلدارة المستدامة للتربة ( •
 وتطویر الترویجیةالعمل اإلقلیمیة  ورشاتوراسیا) من خالل بشكل أساسي على أ

 دلیل تقني بشأن إدارة الكربون العضوي في التربة
 الدراسة األولیة في إعداد التقریر الثاني عن حالة موارد التربة في العالم •

(SWSR)   الذي یبین الفوائد االقتصادیة لإلدارة المستدامة للتربة للمزارعین
 وغیرھم من مستخدمي األراضي

تنفیذ الخطوط التوجیھیة الطوعیة إلدارة التربة المستدامة من خالل أحداث النشر  •
 اإلقلیمیة وتكییفھا مع السیاقات اإلقلیمیة

 (INBS) وداءوضع وتنفیذ أھداف الشبكة الدولیة للتربة الس 1.2
 ، بما في ذلك الفصل اإلقلیمي ألوراسیایم الوضع العالمي للتربة السوداءلتقی اإلبالغ •
 تنظیم اجتماعات سنویة للشبكة الدولیة للتربة السوداء •

، بما في ذلك  SoilSTAT إنشاء والحفاظ على النظام العالمي لمعلومات التربة ونظام 1.3
 تنسیق البیانات والمعلومات

 SoilSTAT إنشاء نظام عالمي لمعلومات التربة و •
الرئیسیة  الموضوعاتلمعالجة  اتالعلوم والسیاسسنویة تربط تنظیم ندوات عالمیة  1.4

 المتعلقة بالتربة
 2018تنظیم الندوة العالمیة بشأن تلوث التربة في أبریل  •
 2019یة في عام تنظیم الندوة العالمیة بشأن إدارة التربة الحساسة للتغذ •
 2020تنظیم الندوة العالمیة بشأن التنوع البیولوجي للتربة في عام  •

 (INSII) تنفیذ األنشطة في إطار الشبكة الدولیة لمؤسسات معلومات التربة 1.5

لشبكة الدولیة لمؤسسات لالعمل األولى والثانیة والثالثة والرابعة  ورشتنظیم  •
 (INSII)  معلومات التربة

فیما یتعلق بتنفیذ الركن الرابع مع التركیز بشكل خاص  INSII عم أنشطة معھدد •
 على إنشاء نظام عالمي لمعلومات التربة والمنتجات المرتبطة بھا

 1 نلنسختا(ا كتیبما یرتبط بھ من و للتربةي لعضون اطة عالمیة للكربورخااد عدإ •
 2و



8                                                                                                                        GSPPA: VI/2018/5 

 

 منصة متعددة الشركاء للتربة السلیمةاإلطار المنطقي 

 لتربة الرقمیةتنفیذ برنامج تنمیة القدرات على رسم خرائط ا •
 .(INSII) تنظیم اجتماعات سنویة للشبكة الدولیة لمؤسسات معلومات التربة •

وشبكات  (GLOSOLAN) وضع وتنفیذ أھداف الشبكة العالمیة لمختبرات التربة 1.6
 (RESOLAN)  مختبر التربة اإلقلیمیة

 تنظیم االجتماعات السنویة للشبكة العالمیة لمختبرات التربة• 
 1دعم تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة واألھداف األخرى 1.7

بشأن الكربون تحت األرض من خالل  SDG 15.3.1 المدخالت إلى مؤشر •
 خریطة  عالمیة للكربون العضوي في التربة ونظام مراقبةتطویر 

 تآكل التربة حول .SDG 2.4 المدخالت إلى مؤشر •
 باء التربةإنشاء وتنفیذ البرنامج العالمي ألط 1.8
 عالمیة و / أو إقلیمیة قد تنشأإضافیة ذات صلة دعم و / أو تنفیذ أي أدوات تطویر و 1.9

   التنفیذ العالمیة واإلقلیمیة GSPتنفیذ خطط  :2مخرج 
 GSP  التابعة لـ لشراكة التربةوالعالمیة  اإلقلیمیةمانة األتدعیم قدرات   2-1
 GSP لـ یة العالمیة واإلقلیمیة لشراكة التربة ضمان فعالیة الجمعیات العموم  2-2

تم تحدید  مادعم تطویر إدارة التربة واألطر القانونیة للتربة في األقالیم / البلدان حیث •
 ذلك كأولویة

دعم مشاركة رؤساء شراكات التربة اإلقلیمیة ومن جھات التنسیق من البلدان  •
ل اإلبالغ عن التقدم المحرز في أنشطتھا من أج GSP لـ النامیة إلى الجمعیة العامة 

 في مناطقھا وعلى الصعید الوطني
نمواً األقل البلدان مشاركین من تدعم مشاركة  GSP لـ سنویة  جمعیات عامة تنظیم •

 )(على األقل دورة واحدة سنویاً 
 )دعم تنظیم الجلسات العامة لشراكات التربة اإلقلیمیة (واحدة على األقل في السنة •
 2018عام ل GSP لـ لجمعیة العامة ادعم تنظیم  •
دعم تطویر خطة تنفیذ الشراكة األوروبیة للتربة وتنظیم اجتماعاتھا السنویة في  •

 2018و  2017عامي 
 RSP و GSPاستكمال وتنفیذ األنشطة في إطار خطط تنفیذ  2-3

                                                      
1 1 GCP/GLO/853/RUS: Output 1; GCP/GLO/663/EC: Output 2; GCP/GLO/671/MUL: Outputs 3, 5 
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رصد التقدم خطط التنفیذ و تنظیم حوارات / مؤتمرات إقلیمیة لتخطیط تنفیذ •
عیة بشأن إدارة لعمل / المؤتمرات اإلقلیمیة الموضو؛ بالتوازي مع حلقات االمحرز

التربة واإلدارة المستدامة للتربة مع التركیز على مساھمة التربة في األمن الغذائي 
 وخدمات النظم اإلیكولوجیة والتكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من آثاره

عن طریق إنتاج مواد إعالمیة ومناسبات  العالميتربة تنفیذ مبادئ میثاق ال • 
 ، وثالث دراسات حالة في أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیةالترویج

شرق األدنى إنشاء وتنفیذ برنامج أطباء التربة في أفریقیا وآسیا وأوراسیا وال •
 )1.8للنشاط  التقریربط وأمریكا الالتینیة (ر

مستوى أبوجا الثاني: من ظیم "المؤتمر الوزاري رفیع تخطیط وتنالمساھمة في  • 
 2018األسمدة إلى اإلدارة المستدامة للتربة" في عام 

، التي یستضیفھا المركز (EaSP) الشراكة األوروبیة اآلسیویةأمانة دعم أنشطة  •
األوروبي اآلسیوي لألمن الغذائي التابع لجامعة والیة لومونوسوف موسكو ، للحفاظ 

، وتنظیم ورش العمل ومشاركة ، وإنتاج ونشر المعلومات والموادEaSP قععلى مو
 GSPبـ أعضاء األمانة في األحداث المتعلقة 

تنمیة القدرات على أساس االحتیاجات المقدرة على استخدام قاعدة بیانات التربة  •
 ورصد التربة ورسم خرائط التربة

 باستخدام البیانات القدیمة (ArSIS) نیةیتطویر نظام معلومات التربة األرم •
، نسیق جمع بیانات التربة وتحلیلھاتنمیة القدرات على أساس االحتیاجات المقدرة لت •

 فضالً عن تنظیم شبكة معمل التربة األوروآسیویة
إعادة تنظیم وتحدیث قاعدة بیانات متحف ویلیامز للتربة الزراعیة وفقا للمعاییر  •

، بما في ذلك رقمنة المجموعات والمساھمة وإدارة البیاناتة لتصنیف التربة العالمی
التابع لـ  (GLOSIS)العالمي للتربة بھذه البیانات والمعلومات في نظام المعلومات 

GSP  
دعم المشاریع التحفیزیة التي تھدف إلى تخفیف أو التكیف مع ملوحة التربة من  •

 خالل تطبیق ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة
تشجیع ودعم مشاریع أبحاث ملوحة التربة في موضوعات مختارة لسد الفجوات  •

 المحددة في المعرفة
 دعم إنشاء دائرة استشاریة بشأن إدارة التربة في آسیا الوسطى •
تلخیص ونشر نتائج مشاریع البحث والتنفیذ بشأن تطبیق اإلدارة المستدامة للتربة  •

 في األراضي المالحة
 رنامج عملي المنحى على ترمیم / تأھیل التربةب: 3مخرج 
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وضع وإتاحة المعلومات عن أفضل الممارسات لإلدارة المستدامة للتربة واستعادة /  3-1
 تأھیل التربة في ظل نظم استخدام األراضي المختلفة

رفع المناطق التي یتم فیھا تنفیذ ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة بنجاح في  تحدید 3-2
  المستوى

وضع وتنفیذ مشاریع لممارسات اإلدارة المستدامة للتربة وأنشطة ترمیم وإعادة تأھیل : 3-3
 التربة

قیا لتحسین ) مشاریع إدارة مستدامة للتربة في إقلیم الشرق األدنى وشمال أفری3تنفیذ ثالثة (
تملح التربة، وتحسین لك تحسین إنتاجیة التربة والمیاه، ومنع ، بما في ذإدارة التربة المرویة

 باستخدام محاصیل تتحمل، وأنظمة الصرف، وإدارة خصوبة التربة، واستخدام األسمدة
 .الجفاف

، دامة المؤكدة (على سبیل المثالوتنفیذ ممارسات إدارة التربة المست رفع مستوى •
 ) مواقع للمشروعات في أفریقیا7في سبعة ( ) Quezungualنظام 

تنفیذ وبالتالي مستدام إلدارة التربة في المنطقة لتحدید عوامل النجاح. ا. تقییم التنفیذ ال
 ماممارسات مماثلة إلدارة التربة في المناطق ذات األولویة إلنتاج األغذیة في المنطقة حیث

 .تكون الظروف األكثر مالءمة لعوامل النجاح المحددة لتكون قابلة للتطبیق
تآكل التربة الستعادة أو زیادة اإلنتاجیة في التربة ) مشاریع لمكافحة 3تنفیذ ثالثة ( •

المتأثرة بالتعریة. وسوف یستتبع ذلك مشروعاً واحداً في كل منطقة من المناطق 
التالیة: أفریقیا وأمریكا الجنوبیة وأمریكا الوسطى والمكسیك ومنطقة البحر الكاریبي 

 .وشمال أفریقیا وآسیا والشرق األدنى
مشاریع إلدارة التربة تركز على زیادة المواد العضویة للتربة. ) 5تنفیذ خمسة ( •

ان المحاصیل التي تشمل وسیشمل ذلك على وجھ الخصوص زیادة استخدام دور
، والتوسع في أنظمة الزراعة الحراجیة في للمخلفات المحسنةدارة اإل، والبقولیات

یكا الوسطى والمكسیك جمیع أنحاء المنطقة المعنیة: أفریقیا وأمریكا الجنوبیة وأمر
 .ومنطقة البحر الكاریبي وآسیا والشرق األدنى وشمال أفریقیا

) مشاریع مستدامة إلدارة التربة تركز على إدارة خصوبة التربة 5تنفیذ خمسة ( •
المتوازنة والزراعة الحساسة للتغذیة من أجل زیادة اإلنتاج الغذائي والقیمة الغذائیة 

س الوقت. وسیشمل ذلك مشروًعا واحًدا في كل منطقة من للمنتجات الغذائیة في نف
المناطق التالیة: أفریقیا وأمریكا الجنوبیة وأمریكا الوسطى والمكسیك ومنطقة البحر 

 .الكاریبي وآسیا والشرق األدنى وشمال أفریقیا
، بما في ذلك استخدام مشاریع عالجیة للحد من تلوث التربة) 5تنفیذ خمسة ( •

نباتیة. وسیشمل ذلك مشروع واحد في كل من المناطق التالیة: أفریقیا المعالجة ال
وأمریكا الجنوبیة وأمریكا الوسطى والمكسیك ومنطقة البحر الكاریبي وآسیا والشرق 

 .األدنى وشمال أفریقیا
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 : التنفیذ الكامل لخطط العمل المعتمدة للھیئة الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتربة4الناتج 
 و GSP للـ لمعالجة الطلبات من الجمعیة العمومیة ITPS تنظیم جلسات عمل  4.1

COAG  
 2018تنظیم دورتین عمل للفریق التقني الحكومي الدولي المعني بالتربة في عامي • 
 2019و
العامة (على األقل دورة عمل  جمعیةاللمعالجة طلب  ITPSتنظیم جلسات عمل • 

 واحدة في السنة)
 ع أدلة تقنیة لدعم تنفیذ الخطوط التوجیھیة الطوعیة بشأن اإلدارة المستدامة للتربةوض  4-2

 تطویر أدلة تقنیة كدعم لتنفیذ الخطوط التوجیھیة الطوعیة لإلدارة المستدامة للتربة •
 وتقاریر التقییم بناء على طلب الجمعیة العمومیة دراساتإعداد   4.3

وفوائد بما في ذلك: التقییم االقتصادي لتدھور التربة ، اد تقاریر تقییم مختلفةإعد •
؛ تقییم على المستوى العالمي إلمكانات حمایة التربة لزیادة اإلدارة المستدامة للتربة

 المرونة في سیاق تغیر المناخ
 تنفیذ التوصیات من الندوات العالمیة  4.4

 2025لعام  العالمیة التربةإعداد تقریر حالة موارد   4.5
 موارد التربة العالمیةالعمل التحضیري إلعداد نسخة جدیدة من تقریر حالة  •
 )2025( العالمیةالنسخة الثانیة من تقریر حالة موارد التربة  •

والھیئات والمبادرات الدولیة األخرى  الفرقالحفاظ على التعاون وتنفیذ األنشطة مع   4.6
 ذات الصلة
  SPI  ،IPCC األخرى مثل الفرقاعات المشاركة والمساھمة في اجتم •
فیما یتعلق بتنفیذ الجوانب  GSP، والدعم الفني والمشورة التي یقدمھا IPBESو

؛ كما سیتم تنظیم على المستوى الدولي 2015بعد عام المتعلقة بالتربة في إطار ما 
 ITPS األخرى و للفرقاجتماعات مشتركة 

، بما في IPCC و IBPES و SPI-UNCCD تنفیذ خطط العمل المشتركة مع •
 ذلك المشاركة في دورات العمل السنویة أو األحداث المرتبطة بھا

 GSP لـ  تنفیذ أي أنشطة إضافیة وفقا لتكلیف من الجمعیة العامة  4-7
للفترة  GSP الـ وأمانة GSPلـ لتنفیذ تلك األنشطة كما طلبت ذلك الجمعیة العامة  •

رصد تنفیذ ، والمساعدة وبعة میثاق التربة في العالمك متا(بما في ذل 2016-2018
 )، وما إلى ذلكخطط التنفیذ اإلقلیمیة
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: وضع بیئات سیاسیة معززة لالستثمار والتعاون التقني فیما یتعلق باإلدارة 5الناتج 
 المستدامة للتربة

 ةذات الصل GSPال إعداد وتقدیم ملخصات السیاسات وصحائف الوقائع من أنشطة   5-1
 تطویر ملخصات السیاسات وصحائف الوقائع •
 عرض النتائج في اجتماعات شراكات التربة العالمیة واإلقلیمیة •
للزراعة الحساسة للتغذیة  SSM وضع ونشر المبادئ التوجیھیة التقنیة بشأن •

 وإدارة المغذیات الدقیقة
تسلیط الضوء على الثغرات لسیاسات ومخططات التربة الحالیة ل مراجعة مكتبیةإعداد   5-2

 في حمایة التربة واقتراح إجراءات لنقاط االتصال الوطنیة
) لتجمیع برامج وسیاسات للتربة يوضع قاعدة بیانات على اإلنترنت (شكل استبیان  5.3

 )GSPخاصة بكل بلد (مدرجة في موقع 
البلدان التي تم فیھا تحدید  دعم تطویر إدارة التربة واألطر القانونیة للتربة في األقالیم /  5-4

 ذلك كأولویة
، بشأن جمیع جوانب التنفیذ نمیة القدرات على جمیع المستویات: إذكاء الوعي وت6الناتج 

 والرصد المستدامین إلدارة التربة
 GSPوضع وتنفیذ برنامج لتنمیة القدرات بشأن جمیع موضوعات   6-1

على  2 بالركیزة رقمالخاصة  GSPالـ عمل تنفیذ عنصر زیادة الوعي في خطة  •
، 2015ستدامة واتفاقات ما بعد عام الصعید العالمي (التركیز على أھداف التنمیة الم

والمیثاق العالمي الجدید للتربة) وعلى المستویات اإلقلیمیة   IYS2015ونتائج 
لغذائي األمن ا أي والتحدیات االجتماعیة الرئیسیة(أولویات التربة اإلقلیمیة الرئیسیة 

 )وتلوث التربة وما إلى ذلك
إقلیمیة لتطویر القدرات على موارد التربة التي شتویة صیفیة / تنظیم مدارس  • 

 تتناول األولویات اإلقلیمیة
تحدید المشاریع الوطنیة أو اإلقلیمیة القائمة التي تدعم الروابط بین التربة والتغذیة  •

 انیات التصدي لنقص المغذیات الدقیقةالبشریة إلعالم المشاریع األخرى بإمك
 المساعدة الفنیة / التدریب لفرق التنفیذ •
 للزراعة الحساسة للتغذیة SSMلنشر ممارسات  شرحإنشاء مواقع  •

 لتطویر القدرات والتدریب عبر اإلنترنت GSPللإنشاء منصة تعلیمیة   6.2
 بالیوم العالمي للتربةإعداد مواد التوعیة وتنفیذ االحتفاالت السنویة   6.3

 تطویر مواد توعیة لتوزیعھا بشكل واسع على المستویین اإلقلیمي والوطني• 



 GSPPA:  13 

 

 منصة متعددة الشركاء للتربة السلیمةاإلطار المنطقي 

 2018لالحتفال بالیوم العالمي للتربة في عام  التابعةدعم تنظیم األحداث اإلقلیمیة • 
 وما بعده

 السنویة في یوم األرض العالمي جلینكا للتربة العالمیة منح جائزة 6.4
م العالمي للتربة في عامي في الیو) GWSP( جلینكا للتربة العالمیة جائزة منح• 

 2020و 2019
 : تقییم وترتیب أولویات احتیاجات البحث والتطویر المتعلقة باإلدارة المستدامة للتربة7الناتج 

روابط بین التربة وتغذیة جرد المعلومات الموجودة ودراسات الحالة بشأن ال •
 .لتركیز على المحتوى الغذائي للمحاصیل الغذائیة، مع ااإلنسان

 .تنظیم ورش عمل وطنیة لتحدید الممارسات الجیدة •
 .تنظیم ورشة استشاریة تقنیة عالمیة •
 .تجمیع ونشر نتائج حلقات العمل العالمیة والوطنیة •
 استمرار الحوار والتفاعل المنتظم مع أصحاب المصلحة •
یة لتبادل المعلومات والخبرات الجدیدة وجمع التوصیات تنظیم ورشة عمل عالم •

 الخاصة بالبحوث والسیاسات وتطویر القدرات لتعزیز إدارة التربة الحساسة للتغذیة
تنظیم حلقات عمل وطنیة لتبادل نتائج المشاریع والمعلومات والخبرات الجدیدة  •

 .وتوصیات التحدیث
والمؤسسات البحثیة لدعم بحوث التربة المستھدفة من  تطویر التعاون الفعال مع الھیئات  7.2

 أجل التنمیة
 نشر مخرجات البحوث على جمیع المستویات والمناطق 7.3

 
 


