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السنة الدولية للرتبة ويوم الرتبة العاملي



 موجز


االحتفالبيومنتائجويعرض2015يسّلطهذاالتقريرالضوءعلىالعملياتاملنفذةإلحياءالسنةالدوليةللرتبة

العاملييف 2014ديسمرب/كانوناألول5الرتبة التوعية هو للرتبة الدولية منالسنة واهلدفالرئيسياملنشود على.

اإليكولوجي النظام ووظائف واأللياف الوقود وإنتاج الغذائية للنظم أساسًا باعتبارها للرتبة املستدامة اإلدارة أهمية

األساسيةاليتتضطلعبهابالنسبةإىلأجيالاحلاضرواملستقبل.وتسعىهذهالسنةحتديدًاإىلالدعوةللتصديللتدهور

غري املمارسات بسبب للرتبة الطبيعالتدرجيي املورد هذا حوكمة مالءمة وعدم املتزايد السكاني والضغط ياملالئمة

السكان.منصحيةأولويةإلطعامالعدداملتنامياألساسي.وتشكلاحملافظةعلىتربة


.2015وُتلفتعنايةاملؤمترإىلأهميةأنتتواصلإدارةالرتبةمابعدسنة


 متر اختاذهااإلجراءات اليت ُيقرتح على املؤ


قديرغباملؤمتريفمايلي:


 ؛2015اإلقراروالرتحيببالتقريراملرحليعنالسنةالدوليةللرتبة 

 تشجيعالدولاألعضاءيفمنظمةاألغذيةوالزراعة)الفاو(علىاملشاركةيفإحياءالسنةالدوليةللرتبةوتعزيز

 يفسبيلحتقيقهذااهلدف؛اوتعاونهادعمه

  سنة بعد ما مسألة2015توفريالدعم لتحقيقاألمنالغذائيملناقشة أساسيًا عنصرًا باعتبارها الرتبة إدارة

 والتغذية؛

 .2015أخذالعلمباملؤشراتاملتصلةبالرتبةالواردةيفاألهدافاإلمنائيةاملستدامةمابعدسنة
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مضمونهذهالوثيقةإىل:بشأنتوجيهأياستفساراتكنمي

Marcela Villarrealالسيدة

مديرةمكتبالشراكاتوالدعوةوتنميةالقدرات

52346 06570 39+اهلاتف:
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 معلومات أساسية -أواًل



20الصادربتاريخ68/232أعلنتاجلمعيةالعامةلألمماملتحدةيفدورتهاالثامنةوالستنيمبوجبالقراررقم -1

 األول 2013ديسمرب/كانون وحددت2015سنة للرتبة الدولية بيوم5تاريخالسنة لالحتفال األول ديسمرب/كانون

مساهمتهايفالرتبةالعامليإقرارًاباألهميةاالقتصاديةواالجتماعيةلإلدارةاجليدةلألراضي،مبافيهاالرتبة،السيما

حتقيقالنمواالقتصاديوالتنوعالبيولوجيوالزراعةاملستدامةواألمنالغذائيوالتغذيةوالقضاءعلىالفقرومتكنياملرأة

والتصديلتغرياملناخوزيادةتوافراملياه.



يفو -2 عليه أنصادقوا الفاو يف لألعضاء سبق تايلند مملكة حكومة الذياقرتحته القرار اخلامسةهذا الدورة

واألربعنيبعداملائةجمللساملنظمةويفالدورةالثامنةوالثالثنيملؤمتراملنظمة.



وُدعيتالفاوإىلتيسرياالحتفالبيومالرتبةالعامليوإىلتوليمهاماألمانةللسنةالدوليةللرتبةبالتعاونمع-3

احلكوماتوخمتلفالشركاء.



ويتمثلاهلدفالرئيسيللسنةالدوليةللرتبةيفالتوعيةعلىأهميةاإلدارةاملستدامةللرتبةباعتبارهاأساسًا-4

للنظمالغذائيةوإنتاجالوقودواألليافووظائفالنظاماإليكولوجياألساسيةوالتكيفعلىحنوأفضلمعتغرياملناخ

للسنةالدوليةللرتبةهي:عتمخسةأهدافحمددةبالنسبةإىلأجيالاحلاضرواملستقبل.وقدُوض


توعيةمجيعأصحاباملصلحةبالكاملعلىاألدواراألساسيةللرتبةبالنسبةإىلاحلياةالبشرية؛(1)

والتكيفمعتغري(2) إىلاألمنالغذائيوالتغذية بالنسبة احليويللرتبة تشجيعاالعرتافالكاملبالدور

والتخفيفمن والتنميةاملناخ الفقر حدة والتخفيفمن األساسية اإليكولوجي النظام وخدمات وطأته

املستدامة؛

دعمالسياساتواإلجراءاتالفعالةإلدارةاملواردمنالرتبةإدارةمستدامةوحلمايتها؛(3)

ملختلف(4) الرتبة سالمة على حفاظًا للرتبة املستدامة اإلدارة أنشطة االستثماراتيف مستخدميتشجيع

األراضيواجملموعاتالسكانية؛

.2015توطيداملبادراتاملتصلةبالعمليةاخلاصةباألهدافاإلمنائيةاملستدامةوخطةالعملمابعد(5)



فرصةلوضعإدارةالرتبةيفصميمالنقاش2015وتشكلأنشطةالدعوةاليتستقامخاللالسنةالدوليةللرتبة-5

حولالسياسات.



بعدإطالقالشراكةالعامليةمنأجلالرتبةاليت2013واكتسبالعمليفجمالالرتبةدفعًاإضافيًايفسنة-6

وافقعليهاجملسالفاويفدورتهاخلامسةواألربعنيبعداملائة.
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والتكيفغذيةوالتويتمحورعملالشراكةالعامليةمنأجلالرتبةحولأهميةالرتبةبالنسبةإىلاألمنالغذائي-7

معتغرياملناخوتوفريخدماتالنظاماإليكولوجيوالتنميةاملستدامة.



ويفحنيأنالفاوتتوىلتيسريوإدارةكلمنالسنةالدوليةللرتبةوالشراكةالعامليةمنأجلالرتبة،يشارك-8

العامل، أصحابمصلحةآخرونمنخمتلفأحناء نهجمنّسقيفضيإىلالتكاملبنيإتباعيتيحإمكانيةامبفيهما

العملالتقينوالبحوثاجلاريةيفإطارالشراكةالعامليةمنأجلالرتبةوجهودالدعوةعلىمدارالسنة.



بالفعليف-9 املدرجة بالرتبة األهدافوالغاياتاملتصلة منخالل الرتبة أهمية على الضوء جرىتسليط وقد

 سنة بعد ما املستدامة اإلمنائية األهداف2015األهداف تتصل مستدامة إمنائية أهداف أربعة حتديدًا وهناك .

بأهميةاإلدارةاملستدامةفيها(15و12و3و2) وتشملغاياتهاجوانبأساسيةخمتلفةللرتبةوصونها.اتصااًلوثيقًا

كتحسنيجودةالرتبةوخفضعددالوفياتواألمراضبسببتلوثالرتبةومكافحةالتصحرواستعادةاألراضيوالرتبة

املتدهورة.



 التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل -ثانيًا

 للسنة الدولية للرتبة



يفأعقاباإلعالنالصادرعناجلمعيةالعامةلألمماملتحدة،أعّدتمسودةأوىلخلطةالعملاخلاصةبالسنة-10

 للرتبة والدولية رهاطتشامت اليت الرتبة أجل من العاملية للشراكة العامة اجلمعية الثانيةأقرتهامع دورتها يف

مناملعلوماتمسودةخطةالعملهذه(.وُأعّدت2014يوليو/متوز22-24) يفباعتبارهاوثيقةحّيةستكتسبمزيدًا

سياقتنفيذالسنةالدوليةللرتبة.وقبلتالشراكةالعامليةمنأجلالرتبةمبوضوع"تربةسليمةحلياةصحية"،فضاًل

عناهلويةالبصريةهلذهالسنة،كمنطلقلبدءاألنشطةذاتالصلة.



يفروما،اللجنةالتوجيهيةللسنة-11 والوكاالتاليتتوجدمقارها وأنشأتالفاو،بالتعاونمعالدولاألعضاء

الدوليةللرتبةوأوكلتهامهمةاإلشرافعلىاألنشطةعلىمدارالسنة.وترأسمملكةتايلنداللجنةالتوجيهيةوتضمما

الرب بنغالديش، أسرتاليا، األرجنتني، أعضاء: من األوروبي،يلي االحتاد إثيوبيا، العربية، مصر مجهورية ازيل،

أملانيا،االحتادالروسي،الوالياتاملتحدةاألمريكية،منظماتاجملتمعاملدنيومنظماتاملزارعني،القطاعاخلاص،

األوساطاألكادمييةوغريهامنمنظماتاألمماملتحدة.



بصفته-12 الفاو عمل مكتبالشراكاتوالدعوةوشاركتثالثوحداتيف وهي: للرتبة الدولية السنة أمانة ا

يفاملنظمة؛وشعبةاألراضيواملياهبالسنةإىلاملدخالتالتقنية؛ومكتباالتصاالتبالنسبةإىلالتنسيقوتنميةالقدرات

لكلمايتعلقباالتصاالت.
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التوجيهيةتنسيقاألنشطةالرئيسيةاليتنصتعليهاخطةالعملمبافيها:وتتوىلاللجنة-13


للرتبةيفإطالق)أ( الدولية يفنيويوركواألحداثاملوازيةيفروما2014ديسمرب/كانوناألول5السنة

وبانكوكوسانتياغودوشيلي.

خطةاتصاالتوإعدادمواداالتصالاخلاصةبالسنةالدوليةللرتبةوإنشاءموقعإلكرتونيخاصتطبيق)ب(

املقرر/http://www.fao.org/soils-2015/enعلىاإلنرتنت) لتعميمخمتلفاألنشطة خاللالسنةة(

حولالعامل.اآلخرينمنقبلاألمانةوالشركاءالدوليةللرتبة

جدولزمينلفعالياتالسنةالدوليةللرتبةللمساعدةيفتنسيقفعالياتهذهالسنةيفخمتلفإعداد)ج(

البلدان.

عملعنتنفيذالشراكةالعامليةمنأجلالرتبةيفمجيعاألقاليملوضعخططإقليميةلإلدارةحلقات)د(

للرتبةيفالسنواتاخلمساملقبلة.املستدامة



متويلأنشطةخطةالعملبواسطةمرفقالرتبةالسليمةوبفضلاملساهماتالسخيةمنمملكةتايلندوجيري-14

دوالر58000دوالرأمريكي(؛والرابطةالدوليةلصناعةاألمسدة)100000دوالرأمريكي(؛وسويسرا)100000)

أمريكي(.



 التقدم احملرز يف االحتفال بيوم الرتبة العاملي -ثالثًا



بالنجاحيفأكثر2014ديسمرب/كانوناألول5تكللأولاحتفالرمسيبيومالرتبةالعاملييفاألمماملتحدةيف-15

 و80من كانبلدًا موضوع وكان للرتبة. الدولية السنة إلطالق فرصة العاملييفأيضًا أساس2014اليوم "الرتبة، :

لبالتاليرابطًابنيالسنةالدوليةللزراعةاألسريةوالسنةالدوليةللرتبة.شّكوالزراعةاألسرية"



ليومالرتبةالعامليوه2015إّنموضوعيومالرتبةالعامليو-16 ،2015:"الرتبة،أساسمتنيللحياة".ودعمًا

مجاهريخمتلفة.تناسبالدوليةللرتبةعلىإعدادموادتروجييةالسنةتعملأمانة



منأجلالرتبةتنسيقيومالرتبةالعاملييفاملستقبل.ةالشراكةالعامليوستتوىل-17



 التحديات -رابعًا



تنطويعليهماالسنةالدوليةللرتبة:اللذانيليالتحديانمايف-18


الربنامجالتمويل)أ( خارج من التمويل على السنواتالدولية من كسواها للرتبة الدولية السنة تعتمد :

أنشط لتنفيذ الفرصةتهاالعادي هذه تنتهز للرتبة الدولية للسنة التوجيهية اللجنة أّن حني ويف .

http://www.fao.org/soils-2015/en/
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والرابطةالدوليةلصناعةعلإلعرابعالنية لكلمنحكومةمملكةتايلندوسويسرا األمسدةنشكرها

ميّكن تعبئةمزيدمناملواردمبا إىلضرورة السخية،تلفتعنايةاألعضاء تنفيذمنعلىمساهماتها

األنشطةاملقررة.


يفحنيأّنالسنةالدوليةللرتبةتسعىإىلتوعية:استمراريةاألنشطةيفجمالاإلدارةاملستدامةللرتبة)ب(

ألهميةاحليويةللرتبةبالنسبةإىلاألمنلفهمالافظةعلىخمتلفأصحاباملصلحة،منالضرورياحمل

 سنة بعد ما والتغذية تضمني2015الغذائي إىل السياساتومطّبقوها صانعو اإلطار وُيدعىيفهذا .

الرتبة،أساسمتنيللحياة".وتوفرالشراكةالعامليةمننقاشاتهمحولالسياساتاملفاهيمالكامنةوراء"

واحملافظةعلىةوسيلةقّيمةلتنظيماجلهوداليتسُتبذليفاملستقبلمنأجلإدارةالرتبأجلالرتبة

للرتبة.ةالزخمللسنةالدولي








