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A 

 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 الدورتني الثالثة والرابعة للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة اتقرير

 إلدارة املستدامة للرتبة"لاخلطوط التوجيهية الطوعية مشروع مبا يف ذلك "

 

 موجز

 

، 2012يف نهايةة عةام   أبصرت النور رمسيًا اليت  الرتبة لشراكة العاملية من أجللالراعي اجلهاز جلنة الزراعة تشّكل 

تةن   . وعلةى اختصااةاتها يف دورتةخل اسامسةة واألربعة  بعةد املائةة        بعد مصادقة جملس منظمة األغذية والزراعةة 

ن ترفةع األخة ة   علةى أ جهاز احلوكمةة الرئيسةي للشةراكة، وهةو اجلمعيةة العامةة،       اليت اعتمدها الالئحة الداخلية 

 إىل جلنة الزراعة. تقاريرها 

 

)الةدورة   2015يونيةوححزيران   24-22اجلمعية العامةة مةرنيت  منةذ الةدورة األخة ة للجنةة الزراعةة، يف        اجتمعت و

للةدورت    النتةائ  الرئيسةية  وترد يف هذه الوثيقةة  )الدورة الرابعة( على التوالي.  2016مايوحأيار  25-23الثالثة( ويف 

علةى  االطالع على التقةارير الكاملةة   ، فيما ميكن جلنة الزراعةمن جانب حبثها تيس  بهدف وأبرز معاملهما نفت  اآل

. وميكةن  على التةوالي  e.pdf812bl-/a3ww.fao.org/http://wو /e.pdf541az-/a3http://www.fao.org:  العنوان

االستشةار    جهازهةا املبادرات الرئيسية للشراكة العاملية من أجل الرتبة نّفذت من جانب من على أنني العديد التأكيد 

الورقةة  وتوجز هذه . حتت رعايتخلأو أننيها  ،جمموعة اسرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة - الفين الرئيسي

 . الشراكة العاملية من أجل الرتبة يف السنت  األخ ت نطاق إجنازات 

 

  

http://www.fao.org/3/a-az541e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl812e.pdf
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 اللجنة بلاختاذها من ِق املقرتحاإلجراءات 

 

 :اللجنة مدعوة إىلإن  
 

بالتقةدنيم  للشراكة العاملية من أجل الرتبةة، و العامت  الثالثة والرابعة اجلمعيت    بتقرير اإلحاطة علمًا )أ(

 .املستدامة إدارتهال التصد  لتدهور الرتبة ويف جهود تعزيز جما يفاحملرز 

لإلدارة املستدامة للرتبة الةيت تقةدنيم مبةادا قائمةة علةى      أهمية اسطوط التوجيهية الطوعية  اإلشارة إىل )ب(

يف اجلمعيةة العامةة الرابعةة للشةراكة     على النحةو املعتمةد    ،أسس علمية لتعزيز اإلدارة املستدامة للرتبة

 .(2016مايوحأيار  25)روما، لعاملية من أجل الرتبة ا

جملةس منظمةة األغذيةة    بحثهةا  يلة للرتبةة،  مشروع اسطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املسةتدام  دعم )ج(

 .2016يف ديسمربحكانون األونيل والزراعة 

 : هذه الوثيقة إىل توىميكن توجيخل أ  استفسارات بشأن حم

E. Mansur 
 رايي واملياهمدير، شعبة األ

 0657055978 39+ اهلاتف: 
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 معلومات أساسية   -أّواًل

 

تعزيةز اإلجةراءات   ل جلنة الزراعة تأييدمع  2012لرتبة رمسيًا يف نهاية عام أنشئت الشراكة العاملية من أجل ا -1

احملدقةة  تهديدات لل التصدني بهدف  املعني تيس  التعاون النشط ب  مجيع الشركاء و للرتبة، لإلدارة املستدامةالفعنيالة 

 .مبوارد الرتبة

 

 اجتمةاع هلةا    واعتمدت اجلمعية العامةة، وهةي اجلهةاز الرئيسةي للشةراكة العامليةة مةن أجةل الرتبةة، يف أول          -2

ترفةع  اجلمعيةة العامةة   أنني: "منهةا  ادة التاسةعة  املة  حتةدنيد ، الةيت  الالئحةة الداخليةة الشةاملة   ، 2013يف حزيرانحيونيو 

جملس املنظمةة إىل أيةة    عنايةاليت قد تلفت  منظمة األغذية والزراعةطريق األمانة، إىل جلنة الزراعة لدى  تقاريرها، عن

أو ميكنها أن تؤثر على الةربام   هلا انعكاسات على مستوى السياسات، تواية تعتمدها الشراكة العاملية واليت قد يكون 

 ."االسرتاتيجية للمنظمة

 

يونيةوححزيران   24-22، يف مةرنيت  منةذ الةدورة الرابعةة والعشةرين للجنةة الزراعةة        اجلمعية العامةواجتمعت  -3

وحضر كال االجتماع  عةدد كةب    على التوالي.  ،)الدورة الرابعة( 2016مايوحأيار  25-23)الدورة الثالثة( ويف  2015

توليةد  يف و ،واليتهةا  تنفيةذ ن التقةدنيم يف  مزيدًا مة وحّققت الشراكة العاملية باإلمجال  .من أعضاء املنظمة والشركاء اآلخرين

 .من خالل عملية شراكة فعنيالة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنيةللرتبة زخم 

 

للجمعية العامة للشراكة العامليةة مةن   هات  الدورت   اعرض تقريرُيالالئحة الداخلية املتفق عليها، ومتاشيًا مع  -4

 1.مسة والعشرين للجنة الزراعةأجل الرتبة على الدورة اسا

 

 للجمعية العامةأبرز معامل تقرير الدورة الثالثة    -ثانيًا

 

 للشراكة العاملية من أجل الرتبة:الرئيسية التالية  واإلجنازات جلنة الزراعة إىل األنشطةلفت عناية ُت -5

  

                                                      
 bl812e.pdf-http://www.fao.org/3/aو az541e.pdf-http://www.fao.org/3/a ميكن االطالع على النصوص الكاملة على العنوان  التالي :  1

 .على التوالي. ولتسهيل االطالع عليخل، يرد يف القسم  التالي  من هذه الوثيقة موجز بأبرز املعامل

http://www.fao.org/3/a-az541e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl812e.pdf
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 2الشراكة العاملية من أجل الرتبة ركائزخطط العمل مبوجب 

 

السةابعة مةن    املةادة  يف حة  أنني للعمل"،  ركائز" ااات الشراكة العاملية من أجل الرتبة إىل مخستتطرق اختص -6

التوجيهية  للخطوطوفقًا ووتشاركية،  عملية شاملةل تبعًاينبغي أن تويع  املقابلة خطط العمل حتدد أنني الئحتها الداخلية

 2014يف عةام   5و 4و 2و 1الشةراكة العامليةة    لركةائز مةل  (. واعتمدت خطط العلالئحة الداخلية 1 امللحقاملتفق عليها )

 .3 الركيزةخطة عمل باعتماد  2015يف يونيوححزيران استكملت العملية و

 

 "حالة موارد الرتبة يف العاملاإلصدار األّول للتقرير بشأن "

 

رباء الفنيةة احلكوميةة   جمموعةة اسة   الةذ  أعدنيتةخل  حالة موارد الرتبة يف العامل تقرير اجلمعية إىل أنني أشارت  -7

البيانةات واملعلومةات املتةوّفرة.    ، وارتكةز علةى   حلالة الرتبة واجتاهاتهةا  رئيسيالدولية املعنية بالرتبة كان أونيل تقييم 

 - والثالة  ، التغينيةر العةاملي يف الرتبةة    - الثةاني املوارد العاملية للرتبة،  – األول: أجزاءحول ثالثة ويتمحور التقرير 

النسخة األوىل علةى مسةاهمات   وانطوت يت تقتضي حبوثًا موجنيهة. إلقليمية وحتديد الثغرات يف املعارف الاالتقييمات 

أعدني أيضًا مةوجز مةن   على الصعيد العاملي. وإىل جانب التقرير الكامل، جمال الرتبة عامل يف  200من أكثر من طوعية 

 لصانعي السياسات. افحة  50

 

يف االحتفةال   كمساهمة( 2015ديسمربحكانون األونيل  5)يف اليوم العاملي للرتبة قرير النهائية للتوأطلقت النسخة  -8

 .2015بالسنة الدولية للرتبة، 

 

 بشأن اإلدارة املستدامة ملوارد الرتبةمذّكرة مفاهيمية 

 

يهيةة  خطةوط توج لويع مشروع مذكرة مفاهيمية  عرضطلب الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة، على  بناًء -9

اجلمعيةة  علةى  ، جمموعة اسرباء الفنية احلكومية الدوليةة املعنيةة بالرتبةة   من إعداد  املستدامة ملوارد الرتبةلإلدارة فنية 

تنفيةذ املبةادا    تيس بهدف تكميل و، أاحاب املصلحة من طائفة واسعةوتوجنيهت العملية إىل . اليت وافقت عليخل العامة

 خةالل الةدورة  باإلمجةاع  األعضةاء   عليخل اادقالذ   ،العاملي احملينين للرتبةيف امليثاق  واسطوط التوجيهية للعمل الواردة

                                                      
 على النحو التالي:  الركائزحتدنيد   2

 بة، واونها، وإنتاجها املستدامتعزيز اإلدارة املستدامة ملوارد الرتبة من أجل محاية الرت -1

 تشجيع االستثمار، والتعاون الفين والسياسات والتوعية التثقيفية واإلرشاد يف جمال الرتبة -2

تعزيز أعمال البحوث والتطوير املوجنيهة حنو الرتبة من خالل الرتكيز علةى الثغةرات واألولويةات وأوجةخل التةحملزر احملةددة مةع اإلجةراءات          -3

 بيئية واسااة بالتنمية االجتماعية املرتبطة بهااإلنتاجية وال

، واإلبةال  عنهةا، وراةدها،    اتدعيم حجم وجودة البيانات واملعلومات بشأن الرتبة: مجع )توليد( البيانات، وحتليلها، واملصةادقة عليهة   -4

 وإدماجها مع ختصصات أخرى

 ارد الرتبة ومحايتها تنسيق األساليب، واملقاييس، واملؤشرات لإلدارة املستدامة ملو -5
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لةإلدارة  ويةع خطةوط توجيهيةة طوعيةة     املةذكرة املفاهيميةة    واقرتحت. ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة التاسعة والثالث 

هةذه اسطةوط   شةّكل  التوّقةع بةأن ت  يف ذلة    يف اجلمعيةة العامةة، مبةا   بدعم األعضاء  حظيت اليت املستدامة ملوارد الرتبة

)مبةا يف ذلة    علةى سةائر املسةتويات    اإلدارة املسةتدامة للرتبةة   جهةود تعزيةز   لةدعم   حنو العمل إطارًا موجنيهًا التوجيهية

خطوطةًا ذات  اسطوط التوجيهية (. وشدنيدت اجلمعية العامة على وجوب عدم اعتبار الشراكات اإلقليمية من أجل الرتبة

احلصةول علةى   شةاملة بالكامةل، مبةا يتةي      ياسية بل ذات نطاق فين، فيما ينبغي أن تكةون عمليةة الصةياغة    طبيعة س

 مدخالت من مجيع الشركاء يف الشراكة العاملية من أجل الرتبة.

 

 للجمعية العامةأبرز معامل تقرير الدورة الرابعة    -ثالثًا

 

 لرتبةالطوعية لإلدارة املستدامة لاخلطوط التوجيهية مشروع 

 

 جةاء لةإلدارة املسةتدامة للرتبةة مويةع البحة       اسطوط التوجيهية الطوعيةة  اجلمعية علمًا بأنني مشروع أخذت  -10

 .  3للصياغة شاملة وعملية مشاوراتنتيجة 

 

، أنني اسطةوط التوجيهيةة الطوعيةة لةإلدارة     2016اجلمعية العامة، يف اجتماعها املنعقةد يف مايوحأيةار    وكرنيرت -11

مةن  إىل أن تكون مصدرًا مهمًا للمراجع  تسعى بينما، قانونيًاوبالتالي ليست ملزمة  ،طوعيةتتسم بطبيعة  ة للرتبةاملستدام

املواءمةة مةع   لضةمان  أجل التوايات السياساتية العامة والفنية بشأن اإلدارة املستدامة للرتبة. ومتني إيالء العناية الواجبةة  

 . 2015عام يف نهاية  الذ  ادر موارد الرتبة يف العامل" ةحال"ر وتقريامليثاق العاملي املنّق  للرتبة 

 

الةذ  اةادقت عليةخل    الن  الكامل ملشروع اسطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة  امللحقيف ويرد  -12

 . اجلمعية العامة وأحالتخل إىل جلنة الزراعة إلقراره

 

 يسية للشراكة العاملية من أجل الرتبةاألبعاد الرئالتقّدم احملرز بالنسبة إىل 

 

خطةط العمةل   ما آلةت إليةخل   على اجلمعية العامة  ت: أثنواإلقليميعلى املستوي  العاملي  ملموسة للتنفيذخطط  -13

بكةر، يف موايةع   م وتطبيةق نشطة ومستمرة للصةياغة،  من مرحلة  ،اسمس للشراكة العاملية الركائزاملتفق عليها مبوجب 

واهلةدف مةن خطةط التنفيةذ     لتلبية احتياجات حملية حمةددة.  مصممة  أكثر واقعيةوإقليمية نفيذ عاملية سطط تعديدة، 

للشركاء يف الشراكة العاملية علةى سةائر املسةتويات. وشةجنيعت     اجلماعي والفرد  توجيخل االخنراط العاملية واإلقليمية هذه 

إلنشةاء نظةام    4 الركيةزة إىل تنفيذ خطة حتديدًا باالنتقال تنفيذ هذه اسطط، وأوات على تيس  اجلمعية العامة األمانة 

                                                      
؛ جملةس  2015؛ املوافقة على املذكرة املفاهيمية خالل الدورة الثالثةة للجمعيةة العامةة يف عةام     2014الدورة الرابعة والعشرون للجنة الزراعة يف عام  3

؛ 2016ة املعنيةة بالرتبةة يف مةارذحآذار    جمموعةة اسةرباء الفنيةة احلكوميةة الدولية     ؛ اجتمةاع  2015يف ديسمربحكانون األونيل  األغذية والزراعةمنظمة 

 . 2016وجمموعة عمل مفتوحة العضوية يف أبريلحنيسان 
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، علةى أسةاذ   2017حبلول عام للرتبة لكربون العضو  عاملية لويع خارطة عاملي للمعلومات بشأن الرتبة، مبا يف ذل  

 . من األسفل إىل األعلى نه 

 

الةذ  أواله مجيةع الشةركاء    باالهتمةام  رحنيبت اجلمعية العامة أيضًا  :من أجل الرتبةشبكة الشراكات اإلقليمية  -14

شبكة فعنيالة للشراكات اإلقليمية من أجل الرتبة، ما شّكل أيضًا أساسًا للوفاء بوالية الشراكة العامليةة مةن   نشاء إلاملعني  

، بشراكات إقليميةة مةن أجةل الرتبةة قيةد العمةل       4فرعي واحدوإقليم ظى امانية أقاليم حتتارخيخل، وحتى أجل الرتبة. 

ملموسة أنشطة وأقرنيت اجلمعية العامة بالتقدنيم احملرز يف تنفيذ أكثر حزمًا. مرحلة توطيد يزال عدد قليل منها يقتضي  وال

 هود.هذه اجلوأوات مبواالة  ،جمال الرتبة يمن الشراكات اإلقليميةمن قبيل بناء القدرات يف عديدة 

 

مةوارد مةن خةارج امليزانيةة     حشةد  يف التقدنيم احملرز  ببعضأخذت اجلمعية العامة علمًا كذل  : حشد املوارد -15

احملدد يف وثيقة إىل اهلدف اإلشار  املقرنير  نسبًةإطالق املبادرة. ولكن لدعم عمل الشراكة العاملية من أجل الرتبة منذ 

  - فقةط يف املائةة   10 حنةو  علةى حتةى اآلن  متني احلصةول  ، أمريكةي مليةون دوالر   60بةة  ةميالسةل مرفق الرتبةة  برنام  

يخني تدفقات أكةرب مةن املةوارد    . ونتيجة لذل ، شدنيدت اجلمعية العامة على يرورة كييمليون دوالر أمر 6.3أ  على 

 نسةبة  أكةرب  تبينين بويوح أنني بعض األقاليم حتتاج إىل دعم خةارجي  عينية ومالية على السواء(، يف ح  ة طبيع )ذات

 . إىل غ ها من األقاليم

 

 اليوم العاملي للرتبةفعاليات و 2015لرتبة السنة الدولية لتنفيذ 

 

االحتفاالت بالسنة الدولية للرتبةة  يف سياق اليت جرت الفعاليات واألنشطة أثنت اجلمعية العامة على جمموعة  -16

املستوى احمللةي. وانطةوت هةذه األنشةطة علةى      ام وعلى سائر املستويات، من املستوى العاملي واواًل إىل ععلى امتداد ال

أو وسةائل  اهليئات احلكومية ومنظمات اجملتمع املةدني  ، من قبيل واألطراف املعنيةأاحاب املصلحة فة واسعة من طائ

علةى سةبيل    خرى،األ تعليميةالؤسسات املعامة اجلمهور، مبا يف ذل  أعداد كب ة من طالب املدارذ واإلعالم، وكذل  

 وطبقةاً . للرتبةة ها وتقدميها املشورة لتنظيم أنشطة السنة الدوليةة  شجيعمويع ثناء على توكانت األمانة . املثال ال احلصر

 سةيحال تقريةر كامةل    ، منظمةة األغذيةة والزراعةة    إىل قيادتهةا تسةند  الدولية اليت بالنسبة إىل السنوات  املتنيبعةممارسة لل

 . 2017املنظمة يف عام القادمة ملؤمتر إىل الدورة 

 

الةذ    الةزخم إلذكةاء التوعيةة    علةى  أاحاب املصةلحة مجيع  حيافظبأن الكب  اجلمعية عن أملها وأعربت  -17

لتةدهور الرتبةة، وتعزيةز    للتصةد   ، مبا يؤد  إىل مزيد مةن اإلجةراءات امللموسةة    بفضل السنة الدولية للرتبة اكتسب

 .إدارتها املستدامة

 

                                                      
 كةا  يأمرو الشةرق األدنةى ولةال أفريقيةا    و احملةيط اهلةادا  و كةا اجلنوبيةة  يأمروأوروبةا  واملكسي  والبحر الكةاري   والوسطى  وأمريكا آسياو أفريقيا  4

 أوراسيا.و الشمالية
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 ّفةذت أنشةطة يف أكثةر    ية  نُ ، ح2015للرتبةة يف عةام    بةاليوم العةاملي   بنجاح االحتفالعلمًا وأخذت اجلمعية  -18

الختتةام  سةاحنة  فراةة  يضةًا  إذ شةّكل أ ، 2015عةام  ل لليوم العاملي للرتبةة على األهمية اسااة بلد. وشدنيدت  100من 

وتناولةت اجلمعيةة أيضةًا    من تنظيم األمانة يف روما ونيويورك وبانكوك وسةانتياغو وأكةرا.   بفعاليات السنة الدولية للرتبة 

 "، ومويةوع دى احليةاة تكافل م حتت عنوان "الرتبة والبقول: 2016شطة اليوم العاملي للرتبة يف عام بأناسطط املتصلة 

 رعاية الكوكب تبدأ من األرض"." 2017 عام

 

  ق جائزة لليناا العاملية للرتبةإطال

 

مةن أجةل    حتةت إشةراف الشةراكة العامليةة    وافقت اجلمعية العامة على الطرائق إلطالق جائزة عاملية للرتبة  -19

بأنني التنفيذ الفعنيةال سةيكون    . واعرتفتK.D. Glinkaيف جمال الرتبة  ذائع الصيتروسي العامل الالرتبة، حتمل اسم 

 يف هةذا الصةدد بةالتزام االحتةاد الروسةي بتمويةل اجلةائزة        وأقةرنيت   ،الشةركاء املعنةي   رهنًا بتةوّفر الةدعم املةالي مةن     

 يف السنوات الثالث األوىل. 

 

 جمموعة اخلرباء الفنية احلاومية الدولية املعنية بالرتبة وأداءعمل 

 

جمموعة اسرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة مع األجهزة واملبادرات األخةرى  تفاعل بالنسبة إىل  -20

لوم والسياسات هيئة التفاعل ب  العمع ترتيبات منّظمة للتعاون إىل ويع  اجلمعية العامة مبسرنية أشارتذات الصلة، 

واملنةرب احلكةومي الةدولي للعلةوم والسياسةات يف جمةال التنةوع البيولةوجي         التصةحر،  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

 والنوات  فق على جمموعة من األنشطةوأُتوالفريق احلكومي الدولي املعين بتغ  املناخ. ، وخدمات النظام اإليكولوجي

ذل  دعم تنفيذ مبا يف التعاون مع هذه األجهزة إىل مسار ملموذ لرتمجة  ،د اإلجنازيف اد ت األخ ةكانأو املشرتكة 

 .أهداف التنمية املستدامة

 

جمموعةة اسةرباء الفنيةة احلكوميةة     املشارك  يف والية وافقت اجلمعية العامة على تغي  مدنية إىل ذل ،  إيافًة -21

عاجلة بغية ماالستمرارية األكرب لألعضاء ، لكي تستفيد اجملموعة من الدولية املعنية بالرتبة من سنت  إىل ثالث سنوات

 .املكثنيفعبء العمل 

 

 اللجنة بلاختاذها من ِق اإلجراءات املقرتح   -رابعًا

 

 اللجنة مدعوة إىل:إن  -22
 

وبالتقةدنيم احملةرز   اجلمعيت  العامت  الثالثة والرابعة للشراكة العاملية من أجل الرتبة،  بتقرير  اإلحاطة علمًا )أ(

 املستدامة.  إدارتهاجمال التصد  لتدهور الرتبة، ويف جهود تعزيز يف 
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أهمية اسطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة الةيت تقةدنيم مبةادا قائمةة علةى أسةس       اإلشارة إىل  )ب(

امة الرابعة للشراكة العاملية من أجةل  علمية لتعزيز اإلدارة املستدامة للرتبة، على النحو املعتمد يف اجلمعية الع

 (.2016مايوحأيار  25الرتبة )روما، 

يف جملس منظمةة األغذيةة والزراعةة    إلدارة املستدامة للرتبة، لبحثخل مشروع اسطوط التوجيهية الطوعية ل دعم )ج(

 . 2016يف ديسمربحكانون األونيل 



 

 

 امللحق

 

 رتبةاسطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة لل

 للشراكة العاملية من أجل الرتبةاليت اعتمدتها اجلمعية العامة الرابعة 

 

 

 

 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة 

 املستدامة للرتبة
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 مقّدمة -1

 

من خالل عملية شاملة يف إطار الشراكة العاملية من اسطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة يعت ُو 

لطائفةة   أن تكون مرجعًا يوّفر توايات فنية وسياساتية عامة بشأن اإلدارة املستدامة للرتبةة أجل الرتبة. وهي تهدف إىل 

 جلمعيةةة العامةةة الرابعةةة للشةةراكة العامليةةة مةةن أجةةل الرتبةةة   اواعتمةةدت أاةةحاب املصةةلحة امللتةةزم .  واسةةعة مةةن 

( --يف دورتهةا )  األغذية والزراعةاسطوط التوجيهية، ووافقت عليها جلنة الزراعة ملنظمة  (2016مايوحأيار  25 )روما،

 (. --( )روما، --يف دورتخل )وأقرنيها أخ ًا جملس املنظمة  ،(--)روما، 

 

 ربرات املنطقيةاملاملعلومات األساسية و 1-1

 

للةنظم اإليكولوجيةة وحيةاة    سةلعًا وخةدمات حيويةة    ستضةيف  يموردًا طبيعيًا أساسيًا وغ  متجدد الرتبة تعترب  

األليةةاف، والوقةةود، وهةةي تصةةّفي وتنّقةةي آالف  إلنتةةاج احملااةةيل، واألعةةالف، و عنصةةر جةةوهر اإلنسةةان. والرتبةةة 

د الرتبة أيضًا، بوافها خمزنًا رئيسيًا للكربون، على تنظيم انبعاثات ثاني وتساعالكيلومرتات املكعنيبة من املياه كلني سنة. 

 لتنظيم املناخ. واإلدارة املسةتدامة للرتبةة جةزء     حمور  عامل، وهو أكسيد الكربون وغ ه من غازات االحتباذ احلرار 

لتنمية الزراعيةة والريفيةة، وتعزيةز    الفقر، وا للعمل على استئصال، وكذل  أساذ من اإلدارة املستدامة لألرايييتجزأ  ال

 األمن الغذائي، وحتس  التغذية. 

 

. 7الرتبةة األغذية العامليةة يف  يف املائة من  95زهاء ينت  و ،يف العامل 6 ،5أكرب جتمنيع بر  للكربونوتشّكل الرتبة  

اسةدمات الرئيسةية للةنظم اإليكولوجيةة     ومسارًا لصون  ،أداة قينيمة للتكينيف مع تغينير املناخوتعترب اإلدارة املستدامة للرتبة 

الةيت توّفرهةا الرتبةة للمجتمةع مةن خةالل خةدمات الةنظم         ثمن قةدر بة  قيمةة الةيت ال ت  ال وبةالنظر إىل والتنونيع البيولوجي. 

ويوّلةد  عن طريق دعم هذه اسدمات وزيادتهةا.   عائدًا مرتفعًا على االستثمار املستدامة للرتبةاإلدارة تضمن اإليكولوجية، 

 تعددة، ال سينيما لصغار املزارع منافع اجتماعية واقتصادية م ،ماد ممارسات اإلدارة املستدامة للرتبة على نطاق واسعاعت

  . بشكل مباشر موارد الرتبة علىالذين تعتمد سبل معيشتهم  ،وكبار املنتج  الزراعي  على الصعيد العاملي

                                                      
 . 2004. منظمة األغذية والزراعة، يف تربة األرايي اجلافة احتباذ الكربون  5
  2000احلكةومي الةدولي املعةين بةتغ  املنةاخ،      . الفريةق  استخدام األرايةي، تغةي  اسةتخدام األرايةي، والغابةات. مةوجز لصةانعي السياسةات          6

 (. 4-3)الصفحتان 
 . 2015والزراعة،  ، منظمة األغذيةالرتبة السليمة أساذ إلنتاج األغذية الصحية  7
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تظهةر أنني حنةو    ،يف دراسات أخةرى و ،حالة موارد الرتبة يف العامل البينينات اليت توّفرت مؤخرًا يف تقريرإاّل أنني  

، أ  بفعةل ممارسةات اإلدارة غة     9 ،8شهد تدهورًا بصورة معتدلة أو شةديدة ي على مستوى العاملمن الرتبة يف املائة  33

رايةي الصةاحلة للزراعةة    مليار طةن مةن تربةة األ    75البالغة اسسارة السنوية العاملي، يقدنير أنني  الصعيدوعلى املستدامة. 

احلةدني مةن   . وتسهم هذه اسسارة أيضةًا يف  10كلني سنة كخسارة يف اإلنتاج الزراعي أمريكيمليار دوالر  400تكّلف حوالي 

بفعةل تحملكةل   . وقدنيرت اسسائر السةنوية يف إنتةاج احلبةوب    اوتدويره واملغذيات واملياه،قدرة الرتبة على ختزين الكربون 

 طن.  مليون 7.6 بةالرتبة 

 

الة الرتبة علةى مسةتوى العةامل، مةن بة  مجلةة أمةور أخةرى، إىل إنشةاء          حالشواغل املتزايدة بشأن وأدنيت  

، واعتمةاد  (2015للرتبةة ) السةنة الدوليةة    اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن وإعالن الشراكة العاملية من أجل الرتبة،

خطةة التنميةة املسةتدامة لعةام      تاعتمةد ويف سياق أوسع، نّق  للرتبة. مؤمتر منظمة األغذية والزراعة امليثاق العاملي امل

، سعيًا إلرساء الرتبة املتدهورةتل  اآليلة إىل ترميم  من بينها، 2015األهداف ذات الصلة يف عام  جمموعة من 2030

ة الرتبةة  تتةي  حتسة  جةود    ،ممارسات زراعيةة قةادرة علةى الصةمود    حاالت تدهور األرايي، وتنفيذ  عامل خال من

يف اجلهةود اجلماعيةة الراميةة    بصورة كب ة إىل أدنى حدني. وتسهم اإلدارة املستدامة للرتبة تلونيثها ل من وتقّل ،تدرجييًا

ونيع البيولةوجي، وبالتةالي تتصةل    التصحنير، وتعزيز التنة مكافحة يف ، وإىل التكينيف مع تغينير املناخ والتخفيف من وطأتخل

بشأن تغينير املناخ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصةحنير، واتفاقيةة   ملتحدة اإلطارية على حنو خاص باتفاقية األمم ا

 بشأن التنونيع البيولوجي. األمم املتحدة 

 

يف التوجيهةةات امليثةةاق العةةاملي املةةنّق  للرتبةةة إىل إدمةةاج مبةةادا وممارسةةات اإلدارة املسةةتدامة للرتبةةة  ويةةدعو  

ملية من أجل الرتبة، يف معرض االستجابة، ويع اسطوط التوجيهية الطوعية هةذه مبةا   السياساتية. وقرنيرت الشراكة العا

 يتماشى مع هدفها الشامل املتمثنيل باإلدارة املستدامة للرتبة. 

 

 األهداف 1-2

 

تقديم مبادا قائمةة علةى أسةس    ما يلي: يف تتمثنيل أهداف اسطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة  

وف  توجيهات لسائر أاحاب املصلحة بشأن كيفية ولت ،مثبتة عمليًا ومقبولة عمومًا لتعزيز اإلدارة املستدامة للرتبة عملية

إلدارة أكثةر عموميةة   لرعةي، أو الغابةات، أو   لزراعةة، أو ا اغةراض  ، سواء كان ذلة  أل ترمجة هذه املبادا إىل ممارسات

  للموارد الطبيعية. 

                                                      
 2015جمموعة اسرباء الفنيةة احلكوميةة الدوليةة املعنيةة بالرتبةة، رومةا،       . منظمة األغذية والزراعة وحالة موارد الرتبة يف العامل. التقرير الرئيسي  8

 )الصفحة التاسعة عشرة(. 
، لنةدن،  Earthscan. منظمةة األغذيةة والزراعةة، رومةا، و    املعرنيية للخطةر  املوارد من األرايي واملياه يف العامل لألغذية والزراعة. إدارة النظمحالة   9

 (. 113)ص.  2011
. املبةادرة بشةأن الويةع االقتصةاد  لتةدهور األرايةي،       قيمة األرايي: األرايي املزدهرة واملكافحملت اإلجيابية من خالل اإلدارة املستدامة لألرايي  10

 (. 80)ص.  2015
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 الطبيعة والنطاق 1-3

 

وهةي ليسةت ملزمةة قانونيةًا.      ،بطبيعةة طوعيةة  لإلدارة املسةتدامة للرتبةة   الطوعية تسم اسطوط التوجيهية ت 

 مةوارد  العاملي املنّق  للرتبة، مع األخذ يف االعتبةار البينينةات املقدنيمةة يف تقريةر حالةة     يف امليثاق اردة املبادا الووتفصنيل 

األساسةية  السةمات  لإلدارة املستدامة للرتبة، مبا يف ذلة   انب الفنية الرتبة يف العامل. وتعاجل اسطوط التوجيهية اجلو

اسطةوط التوجيهيةة   للرتبة املدارة على حنو مسةتدام، والتحةديات الرئيسةية واحللةول احملتملةة ملواجهتهةا. وترّكةز        

يةاف، واألعةالف،   بأننيهةا إنتةاج األغذيةة، واألل   حةدنيد علةى نطةاق واسةع     الزراعة الةيت تُ الطوعية يف املقام األونيل على 

تأث  هام على خدمات النظم اإليكولوجيةة   هلابادا اليت متني وافها واألخشاب، والوقود، بالرغم من أنني العديد من امل

 توّفرها نظم الرتبة املدارة وغ  املدارة. اليت 

 

عمليةة اةنع    سرتشةد بهةا  لت متمنيُاة من اسطةوط التوجيهيةة أن تقةدنيم تواةيات مفصنيةلة، إاّل أننيهةا       وال يتوّقع  

واهلدف منها املسةاهمة يف اجلهةود   حتديدًا بالسياق على مجيع املستويات ذات الصلة.  واملرتبطةالقرارات االسرتاتيجية 

 يف التنمية املستدامة. الرتبة اجلوع والفقر بفعل أهمية استئصال العاملية واإلقليمية والوطنية باجتاه 

 

 املستهدف اجلمهور 1-4

 

، يشةمل اجلمهةور   مةن أاةحاب املصةلحة   لطائفة واسةعة  يسهل فهمخل واحلصول عليخل مرجع  توف من خالل و 

: املسؤول  احلكةومي ، واةانعي السياسةات،    احملتمل املستهدف للخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة

، والشةركاء   جمةال خةدمات اإلرشةاد   الةزراعي  ويف  نستشارياملوالقينيم  على الغابات واألرايي، وواملزارع ، والرعاة، 

 . وما إىل ذل اإلمنائي ، واجملتمع املدني، والقطاع اساص، واألوساط األكادميية، 

 

 ف اإلدارة املستدامة للرتبةتعري 1-5

 

بةة  املةنّق  للرت الوارد يف امليثاق العاملي  3وفقًا للمبدأ تعرنيف اإلدارة املستدامة للرتبة يف هذه اسطوط التوجيهية،  

 على النحو التالي: 
 

تكون إدارة الرتبة مسةتدامة يف حةال احملافظةة علةى خةدمات الةدعم واإلمةداد والتنظةيم واسةدمات          "

بوظةائف الرتبةة الةيت متّكةن      سواءالثقافية اليت توفرها الرتبة أو تعزيزها دون املساذ بصورة ملحوظة 

ااةة التةوازن بة  خةدمات الةدعم واإلمةداد       ومن املث  للقلةق    .التنوع البيولوجيبهذه اسدمات أو 

لإلنتاج النباتي وب  خدمات التنظيم اليت توفرها الرتبة لضمان جودة املياه ومةدى توافرهةا وللرتكيبةة    

 ". االحتباذ احلرار اجلوية لغازات 
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 حو التالي: التعريف على النووظائف الرتبة املشار إليها يف أنواع خدمات النظم اإليكولوجية وميكن تفصيل  
 

 األونيلي، وتدوير املغذيات، وتكوين الرتبة؛ اإلنتاج  خدمات الدعمشمل ت 

          وتتضمنين خدمات التمةوين اإلمةداد باألغذيةة، واألليةاف، والوقةود، واألخشةاب، وامليةاه؛ ومةواد األرض

 اسام؛ واستقرار السط ؛ واملوائل واملوارد الوراثية؛ 

 يةبط  قبيل اإلمدادات املائية وجودتهةا، واحتجةاز الكربةون، و    جوانب منتنظيم خدمات التنظيم  عينوت

 ؛ املناخ، ومكافحة الفيضانات وتحملكل الرتبة

  املنافع اجلمالية والثقافية املتأتية عن استخدام الرتبة. وتلحظ اسدمات الثقافية 
 

 بالسمات التالية:  اإلدارة املستدامة للرتبة وترتبط  
 

 ؛ املياه والرياح بفعلة لتحملكل الرتبمعدنيالت يئيلة  -1

سياقًا ماديًا حلركة اهلةواء، وامليةاه، واحلةرارة،    توف ها الرتبة( و تراص)مثاًل  الرتبة قوامتدهور  عدم -2

 ؛ وكذل  منو اجلذور

 ؛ الرتبةحلماية زراعة النباتات، والبقايا النباتية، إخل.(  عربغطاء سطحي كاٍف )مثاًل وجود  -3

قربةخل مةن املسةتوى األمثةل      ويف أفضل احلةاالت  ،املواد العضوية يف الرتبةزون خم أو زيادةاستقرار  -4

 للبيئة احمللية؛ 

، وللحدني من امأو حتسينه وإنتاجيتها خصوبة الرتبةللحفاظ على  بصورة كافية توّفر املغذيات وتدفقها -5

 اسسائر اليت تتكبنيدها البيئة؛ 

  ؛ بةالقلوية يف الرتو مّل لتيئيلة ل مستويات -6

جراء هطول األمطار أو من مصادر مائية إيافية من قبيل الةر ( وختزينهةا بصةورة    تسرنيب املياه )مثاًل  -7

   تصريف أ  فائض؛  متطلبات النباتات ويمان فعنيالة لتلبية 

 مستويات دون السامة للملونيثات، أ  تل  اليت تلحق الضرر بالنباتات واحليوانات واإلنسان والبيئة؛  -8

 ؛  جمموعة كاملة من الوظائف البيولوجيةف  التنونيع البيولوجي يف الرتبة تو -9

على مستلزمات مثلى إلنتاج األغذية واألعالف والوقود واألخشاب واأللياف، نظم إدارة الرتبة اعتماد  -10

 بصورة آمنة؛ واستخدامها 

 . طيط املسؤول الستخدام األراييإىل أدنى حدني من خالل التخمستوى تسرنيب املياه من الرتبة اخنفاض و -11

 

 التحديات أمام حتقيق اإلدارة املستدامة للرتبة -2

 

أنةواع الرتبةة   ختتلةف اسةتجابات   تتمتنيع الرتبة بسمات كيميائية وفيزيائية وبيولوجية متنونيعة. ونتيجة لذل ،  

 االخةتالل ذل  اةمودها يف وجةخل   خةدمات الةنظم اإليكولوجيةة، وكة    لتوف  الكامنة قدرتها من حي  مارسات اإلدارة، ومل

حتقيق اإلدارة املسةتدامة  عشرة تهديدات رئيسية تعيق تقرير حالة موارد الرتبة يف العامل وحدنيد وتعرنييها سطر التدهور. 

وعةدم تةوازن   يف الرتبةة،   وخسةارة الكربةون العضةو    تحملكل الرتبة بفعل املياه والريةاح،  وتشمل هذه التهديدات: للرتبة. 
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الرتبةة،   انسةداد مسةام  وومتّل  الرتبة، وتلونيثهةا، وحتمضنيةها، وخسةارة التنةونيع البيولةوجي للرتبةة،       الرتبة،  املغذيات يف

اقات السةي مةن حية  الكثافةة واالجتةاه حبسةب      هةذه التهديةدات املتفاوتةة    وختتلةف  . اإلشباع بامليةاه تراص الرتبة، وو

 دارة املستدامة للرتبة. اجلغرافية، بالرغم من يرورة معاجلتها مجيعًا بهدف حتقيق اإل

 

 التحةةديات العامليةةة، والوفةةاء بااللتزامةةات الدوليةةة،  اإلدارة املسةةتدامة للرتبةةة يف مواجهةةة  وينبغةةي أن تسةةهم   

 مبا يف ذل :  
 

  لإلدارة املستدامة للرتبة أن تسهم بصورة مباشةرة أو غة    ، حي  ميكن 2030خطة التنمية املستدامة لعام

 ؛ من األهداف والغايات املتفق عليهامباشرة يف حتقيق العديد 

  إلنهاء اجلوع وسوء التغذية ويمان األمن الغذائي للسكان اآلخذ عددهم بالتنامي(؛  حتدني  القضاء على اجلوع( 

  والتخفيف من وطأتخل، ال سينيما يف يوء اتفاق باريس الذ  اعتمةده املةؤمتر احلةاد     التكينيف مع تغينير املناخ

فاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغينير املناخ، والذ  ميثنيل التزامةًا قويةًا للتصةد     والعشرون لألطراف يف ات

 ؛  وإسناد دور مهم إىل الزراعة يف هذه العملية ي،تغينير املناخلل

 مبكافحة التصحنير والتخفيف من آثار اجلفاف، ال سينيما املسعى إىل إرساء عةامل خةال مةن حةاالت     ام االلتز

ة ية تفاقاحبسب املؤمتر الثاني عشر لألطةراف يف  احملتملة للجميع باملنافع خذ العلم تدهور األرايي، مع أ

 ؛ األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 اليت تشدنيد على جدول أعمال هام للحفةاظ علةى التنةونيع البيولةوجي وتةوف  خةدمات الةنظم        آيشي  أهداف

 اإليكولوجية؛ 

 وعيةة بشةأن احلوكمةة املسةؤولة حليةازة األرايةي،       يمان حيازة األرايي مبوجب اسطوط التوجيهية الط

 . ومصايد األمساك، والغابات، يف سياق األمن الغذائي الوطين

 

تتعةزنيز  لتعزيز اإلدارة املستدامة للرتبة. ومع أخذ ما ورد أعاله يف احلسةبان،  إىل فرص كربى ويش  هذا السياق  

 اإلجراءات األساسية التالية: طريق اإلدارة املستدامة للرتبة عن لتدعيم البيئة املؤاتية 
 

  سياسات زراعيةحبيئية شاملة وداعمة لإلدارة املستدامة للرتبة أو تعزيزهاويع 

 

بالسياسةات الزراعيةة   ربةط السياسةات الشةاملة لتعزيةز اإلدارة املسةتدامة للرتبةة       ينبغي، حيثما أمكةن ذلة ،    

اإلدارة املسةتدامة  عراض هةذه السياسةات، إن وجةدت، إلدمةاج     . وميكن استتنفيذها منافع متعددة يدرني، حبي  البيئيةو

 للرتبة، حسب االقتضاء. 
 

  اإلجيابية اهلادفة إىل تشجيع اإلدارة املستدامة للرتبةاالستثمار املسؤول واحلوافز زيادة 
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ة األمن الغةذائي  االستثمار املسؤول يف اإلدارة املستدامة للرتبة، حيثما أمكن ذل ، وفقًا ملبادا جلنينبغي زيادة  

ألاةحاب املصةلحة   إجيابيةة  حةوافز   مةن  الزراعة ونظم األغذية. وميكن حب  إمكانيةة  العاملي لالستثمارات املسؤولة يف 

 خدمات النظم اإليكولوجية. ، مع اإلقرار بقيمة ينّفذون مبادا اإلدارة املستدامة للرتبةالذين 
 

 بشةأن احلوكمةة املسةؤولة حليةازة     ط التوجيهية الطوعيةة  حقوق احليازة اآلمنة لألرايي وفقًا للخطو تعزيز

 األرايي، ومصايد األمساك، والغابات

 
حقوق النفاذ إىل األرايةي  بوجود حقوق للحيازة اآلمنة لألرايي أو عدمخل. وتعترب ستدامة للرتبة اإلدارة املتتأثنير  

التخطةيط  ولةتمك    ،م من جانب مستخدمي األرايةي سليعلى حنو إلدارة املستدامة للرتبة تنفيذ اوحيازتها عاماًل مهمًا ل

  الطويل األجل.
 

  البحوث املوجنيهة حنو الرتبةتعزيز وتوطيد 

 

برام  البحوث الوطنية وشركائها مةن العمةل مةع    لتمك  االستثمار يف البحوث اسااة بالرتبة ال بد من زيادة  

 الةيت توّفرهةا الرتبةة   خدمات النظم اإليكولوجية  زيادة يفمستخدمي األرايي من أجل حتديد املعونيقات اليت يواجهونها 

 وتذليلها.  )أ  إنتاجية الرتبة(
 

  حدني وترميمحإعةادة تأهيةل الرتبةة املتةدهورة )مبةا يف ذلة        إىل أدنى  التقليل منخلأو الوقاية من تدهور الرتبة

 تارخييًا(الرتبة املتدهورة 

 
هة  حفةظ   استخدام اإلدارة املستدامة للرتبة، ال سينيما عن طريق ُنإىل أدنى حدني ب تدهور الرتبةينبغي التقليل من  

أولوية أيضةًا، مةن خةالل إعةادة     ترميها إعادة تأهيل الرتبة وحأو  عملية وال بد من أن تكونالرتبة اليت أثبتت جناحها. 

 ة تارخييًا واملهدنيدة حاليًا.  ال سينيما يف نظم الزراعة وغ ها من نظم اإلنتاجية السليماإلنتاجية إىل األرايي املتدهورة، 
 

  برام  التثقيف الفعنيالةتعزيز 

 

بةببراز  وميكةن أن يبةدأ ذلة     الرتبةة، حسةب االقتضةاء.    بشةأن   )الرمسي وغ  الرمسي( التثقيفينبغي تعزيز  

رات يف تعزيةز تنميةة القةد   كثر مهنية. وال بةد مةن   ليبلغ مستويات أ طاق التثقيفوسيع نوت ،يف املناه  الدراسية أهميتها

 .األساليب واألدواتأحدث حيينات بشأن بتعدد أكرب من املهني  يزونيد ، حبي  جمال اإلدارة املستدامة للرتبة

 .للرتبة على حنو مالئم يف خدمات اإلرشاداإلدارة املستدامة يمان لول 

 

 مة للرتبة. املبادا واملمارسات اسااة باإلدارة املستداخدمات اإلرشاد الزراعي  تعزنيزينبغي أن  
 

  الرتبةإنشاءحتعزيز نظم املعلومات بشأن 
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شةرطًا مسةبقًا للتخطةيط أل ني تةدخل يف جمةال      أن يكون تقييم حالتهةا  للرتبة، ينبغي احلية إىل الطبيعة بالنظر  

الظةروف  م لفهة أساسةية  )مبا يف ذل  املعارف احملليةة(  البيانات واملعلومات بشأن الرتبة وتعترب اإلدارة املستدامة للرتبة. 

 ،ويتوجب عنةد االقتضةاء  توجيخل التدخالت لزيادة اإلنتاجية.  من أجل، وكذل  هافوظائواالجتاهات يف  الرتبةب اسااة

حالة الرتبة. ومةن شةأن   بهدف احلصول على قدرات وطيدة لراد  ،وطنية للمعلومات بشأن الرتبة أو تعزيزهاإنشاء نظم 

 الذ  تتوّلى تعزيزه الشراكة العاملية من أجل الرتبة.  ملي للمعلومات بشأن الرتبةالنظام العاهذه النظم أن تسهم أيضًا يف 
 

 تعزيز التعاونحالتحملزر الدولي يف جمال الرتبة 

 

ميكةن  هلةذه الغايةة،   وواملعلومةات.   ،تبةادل املعةارف، والتكنولوجيةا   الرتبة ينبغي أن يعزنيز التعاون الدولي يف جمال  

 .  "الثالثي"والتعاون  ،"بلدان اجلنوب"، والتعاون ب  "بلدان الشمال واجلنوب"التعاون ب  ل تشم متنونيعةترتيبات استخدام 
 

  للرتبة ممارسات اإلدارة املستدامة تعزيز االتصاالت بشأن 

 

بغةرض  للرتبةة ونشةرها   تعزيز ممارسات اإلدارة املستدامة ، 2015مواالًة جلهود السنة الدولية للرتبة  ،ينبغي 

 مهمة متصلة بالنظم اإليكولوجية.  توف  خدمات

 

 اخلطوط التوجيهية لإلدارة املستدامة للرتبة -3

 

وينبغي تعيق إدارتها املستدامة. للتهديدات احملدقة بالرتبة اليت يف ما يلي اسطوط التوجيهية الفنية للتصد   

وقد بالسياق حتديدًا. يطبنيق على أساذ متصل اجلينيدة، بل مرجعًا فنيًا ينظر إليها بوافها قائمة كاملة من املمارسات أال 

 أدوات تكميلية. تعدني الحقًا كتينيبات فنية حمددة لتوف  

 

 التقليل من تحملكل الرتبة إىل أدنى حدني 3-1

 

للرتبةة علةى   التهديةد األهةم    بأننيةخل تحملكل الرتبة بفعةل امليةاه والريةاح     تقرير حالة موارد الرتبة يف العاملحدنيد  

طبقات الرتبة السةطحية الةيت    سارة دمات النظم اإليكولوجية اليت توّفرها. ويتسبنيب تحملكل الرتبة مستوى العامل وس

والتعرنيض احملتمل للرتبة جتمنيع للمغذيات العضوية واملعدنية، واسسارة اجلزئية أو الكاملة آلفاق الرتبة حتتو  على 

اسااةة  بالبنيةة التحتيةة   إحلةاق الضةرر   مةن قبيةل   آلثار خةارج املوقةع   ، وكذل  حتت السطحية اليت حتدني من النمو

اخنفاض الغطاء النباتي  أنشطة اإلنسان، عن طريقتحملكل الرتبة جرنياء الرتسنيب. ويتسارع والعامة، وتدني جودة املياه و

زالق انة زحةف الرتبةة و  استقرار الرتبة مبا يؤد  إىل ، وتقّل  احلراثة وغ ها من العمليات امليدانيةأو غطاء البقايا، و

 األرض، على سبيل املثال ال احلصر. 
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   أو حتويةل املةروج إىل أراض إلنتةاج    إزالة الغابةات  التغي ات يف استخدام األرايي من قبيل ينبغي تفاد

ال أو  ،تسبب ببزالة الغطاء السطحي وخسةارة الكربةون يف الرتبةة   ت حي  ،احملاايل على حنو غ  سليم

 ؛ حمتمة تبصورة مالئمة إن كان اهوتنفيذبعناية  االتخطيط هلبد من 

 عضوية وغ  العضةوية الةيت حتمةي سةط     البد من احلفاظ على غطاء النباتات النامية أو غ ها من البقايا  ال 

عةدم  التقشةي،، واحلةدني األدنةى مةن احلراثةة، و     من قبيةل  من خالل تنفيذ تداب  مالئمة  ،الرتبة من التحملكل

ملبيةدات األعشةاب، وزراعةة حمااةيل     االسةتخدام احملةدود   النتبةاه إىل  امع عن طريق الَبذر املباشر احلرث 

التحّكم حبركة مرور املركبةات، والغطةاء النبةاتي املسةتمر وتنةاوب      التغطية، والنه  اإليكولوجية الزراعية، و

افةة  كثو واملعدنيالت املالئمة للمخةزون واألحزمة الواقية، الزراعة احلرجية، احملاايل، والزراعة الشريطية، و

  ؛  الرعي

  الشديدة االحندار نسبيًا إىل أدنى حةدني مةن   التحملكل بفعل املياه على املنحدرات واألرايي ينبغي التقليل من

ترتيب احملاايل يف قطاعةات،   على غرار ،اجلريان السطحي وسرعتخلخفض معدنيالت خالل تداب  تتي  

احلةواجز بة    والزراعةة احلرجيةة، و   الزراعةة املقحمةة،  تناوب احملاايل، والزراعة يف خط الكفاف، وو

بنةاء املصةطبات   (، وواحلةدود الصةخرية  واحلةواجز التسةامقية،   املنحدرات )مثاًل قطاعات من األعشاب، 

 ؛  طاعات العازلة املغطاة بالنباتاتوجمار  املياه العشبية أو القوايانتها، 

  ،جتميةع  وات عازلةة، وأراض رطبةة،   مناطق عازلة للمياه، وقطاع ح إنشاءال بد من استخدامعند االقتضاء

تصدير جزيئات الرتبة واملغةذيات وامللونيثةات   للتقليل إىل أدنى حدني من  لتغطيةاملزروعة ل اايلاحملو ،املياه

 مناطق املصبات من اآلثار الضارنية؛   ومحاية ،املتصلة بها من نظام الرتبة

 مةن   الرتابية، والتخفيف مةن وطأتةخل  ل  العوااف ينبغي التقليل إىل أدنى حدني من التحملكل بفعل الرياح، مبا يف ذ

 احلجرية( سفض سرعة الرياح.   اجلدراناجلنبات( أو االاطناعية )خالل مصدنيات الرياح النباتية )األشجار و

 

 املادة العضوية يف الرتبةتعزيز حمتوى  3-2

 

الوقاية من تدهورها. وتشّكل الرتبةة  واملادة العضوية يف الرتبة دورًا حموريًا يف احلفاظ على وظائف الرتبة تؤد   

مةن خةالل    هوالتخفيف من وطأة تغينيةر  وتضطلع بدور حاسم يف يبط املناخ ،التجمنيع األكرب للكربون العضو  على األرض

تعتةرب املةادة العضةوية يف الرتبةة     وهلذا السةبب،  واحتجاز الكربون.  غازات االحتباذ احلرار انبعاثات ب   تالتبادال

للمادة العضوية أو املخزونات العاملية والتخفيف من وطأتخل، وال بد من يمان استقرار للتكينيف مع تغينير املناخ اسرتاتيجية 

وميكن أن تتسبب خسارة الكربون العضو  يف الرتبة بفعل استخدام األرايي على حنو غ  مالئةم أو اسةتخدام   زيادتها. 

، مةا حيتمةل أن   تحملكلةها برتاجع جودة الرتبةة وقوامهةا، وزيةادة     احملاايلإدارة الرتبة أو يف ما خي  ممارسات سيئة 

إىل ميكن أن يؤد  استخدام األرايي وإدارة الرتبة بصورة مالئمة ومن جهة أخرى، يف اجلو. لكربون ا انبعاثيفضي إىل 

زيادة ثاني  التخفيف من أثرالذ  قد يسهم على حنو جزئي يف  وحتس  جودة الرتبة ،زيادة الكربون العضو  يف الرتبة

 أكسيد الكربون يف الغالف اجلو . 
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  عرب زيادة توّفر املياه للنباتات من خةالل اسةتخدام أسةاليب )مةن قبيةل الةر ني       زيادة إنتاج الكتلة احليوية

( وراد رطوبة الرتبة أو خسةارة امليةاه بفعةل النةت  التبخةر      اطات أو الرش الدقيق؛ وجدولة الر ؛ النّقب

قّلل إىل أدنى حدني من تحملكل الرتبة وتسرنيب املغذيات، واسةتخدام حمااةيل   أو ت املياه عّظم فعالية استخدامت

، الدعامات النباتيةاالستخدام الفعنيال للتعديالت العضوية، وحتس  األمسدة والتغطية، وموازنة تطبيقات 

 الزراعة الشريطية، وتنفيذ إعادة التحري  والتشج ؛ الزراعة احلرجية ووتعزيز 

  إخل.؛املستنقعات العشبية، والغابات، واملراعي، العضوية الغنية بالكربون يف  لرتبةامحاية  

 استخدام األعالف من خالل الرعي وإدارة بقايا احملاايل،  املادة العضوية عرب ممارسات من قبيل: زيادة

واإلدارة املتكاملةة  تطبيق اإلدارة املتكاملة سصوبة الرتبة وممارسة الزراعة العضوية، وعويًا عن احلصاد، 

، الروث احليواني أو املخّلفات األخةرى الغنيةة بةالكربون، واسةتخدام السةماد العضةو       لآلفات، وتطبيق 

 ؛ الفرش النباتي أو توف  غطاء دائم للرتبةوتطبيق 

  إدارة األرايي، ويف هذه احلالة ينبغي أنتفاد  احلرائق، إاّل إذا كانت جزءًا ال يتجزأ من من املستحسن 

يكةون انةدالع احلرائةق حةدثًا     احلرق وكثافتخل إىل احلدني من خسائر وظةائف الرتبةة. وحة     يهدف توقيت 

بعةد   إعةادة الغطةاء النبةاتي   خطوات للتقليل إىل أدنى حدني من التحملكل وتشجيع طبيعيًا، ال بد من النظر يف 

 عمليًا. احلريق، حيثما يكون ذل  

  واملخّلفةات البشةرية   ت العضةوية، مةن قبيةل الةروث احليةواني      جلميع مصادر املستلزمااالستخدام األمثل

 ؛  اجملهنيزة على حنو سليم

  احلةدني مةن   ، والبةور  نباتةات حماايل التغطيةة، وحتسة  أنةواع    من قبيل إلدارة لممارسات ينبغي اعتماد

 متتنيع الرتبة بغطاء عضو  كاٍف؛  لضمان  ،السياج احلي، أو ممارسات احلراثة أو عدم استخدامها

 احلراثة أو عدمها مةن دون زيةادة   ممارسة احلدني األدنى من العضوية من خالل حتّلل املادة معدنيالت ض خف

 ؛ مبيدات األعشاباستخدام 

 احملاايلمزي  ية )مبا فيها البقول( أو حتس  تطبيق تناوب احملاايل، وزراعة اسضر البقول . 

 

 دوراتهاتوازن مغذيات الرتبة وتدعيم  3-3

 

اجلةذور   اتصةال  سلسةلة  يفديناميكيةات املغةذيات   الكفاية وفعالية االستخدام بصورة خااة على يم مفاهتنطبق  

، ومسات الرتبة احمللية وينبغي أن تقوم تغذية النباتات على احتياجات احملاايلبالرتبة واملياه واملغذيات والنباتات. 

مبةا يف   أو عةرب اإليةافات  ل إعادة تةدوير املغةذيات   من خالتغذية النباتات وميكن تعزيز  وظروفها، وعلى أمناط الطقس.

)مثاًل ذل  األمسدة )الكيميائية( املعدنية، واألمسدة العضوية، وغ ها من التعديالت على الرتبة اليت تشمل مصادر أونيلية 

 هة  وَن ظةام ن. ومةن املهةم اختيةار    محأة الصرف الصحي(من املتأتي )مثاًل الفوسفور الفوسفات الصخر ( ومصادر ثانوية 

 مالءمة األرض الستخدام حمدنيد هلا. تقييم إىل جانب  ،إلدارة مغذيات النباتات  مالئم
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: إنتةاج  مبعامل حمدنيدة وهةي تشةمل  احتياجات النباتات تلبية لمنافع اإلمداد الكايف واملتوازن باملغذيات وتتمتنيع  

اإلمكانيات املثلى يف السياق اجلغةرايف احملةدنيد    بقدر األغذية، واألعالف، واأللياف، واألخشاب، والوقود على مستويات

مكافحةة اآلفةات، والتطبيةق اسةارجي لتعةديالت عضةوية وغة  عضةوية،         وتقلي  احلاجة إىل تداب  ؛ منها قريبةأو 

 للمةواد الكيميائيةة الزراعيةة؛ وتعزيةز احتجةاز     اخنفاض التلونيث الناجم عةن االسةتخدام غة  املالئةم     ؛ عدنيةاملمسدة األو

 .وإعادتها إىل الرتبةالكربون يف الرتبة من خالل إنتاج الكتلة احليوية 

 

يف الغةالل ويف القيمةة   اخنفةاض  إىل و ،دون املسةتوى الةالزم  منةو النباتةات   نق  املغذيات األساسية إىل ويؤد   

ج  رتوت )ال سةينيما الةن  فةائض املغةذيا   فقدانأ( )التغذوية للمحاايل. وتتمثنيل عواقب فائض املغذيات يف الرتبة مبا يلي 

( زيةادة  ب)الربية واملائية؛ والنظم اإليكولوجية  والفوسفور( من احلقول الزراعية، ما يتسبب باألترفة وتدهور جودة املياه

ج( تسرنيب أشكال متنّقلةة مةن الةنرتوج  إىل    )؛ إىل اجلو ، من الرتبةأكسيد النرتوج  ،غاز االحتباذ احلرار انبعاث 

 . احملاايل رداءةد( )؛ واإلنسانعلى احة مع آثار حمتملة ، البشر ستهالك الألغراض ادمة املياه املستخ
 

   أو مةن خةالل اةون    واحلفةاظ عليهةا   الطبيعيةة  ينبغي حتس  خصوبة الرتبة الطبيعية ودورات املغةذيات

ن الرتبةة  ارسات اةو عن طريق ممأن يتحقق حتس  خصوبة الرتبة املادة العضوية يف الرتبة. وميكن  تعزيز

، مةع اسضةر البقوليةة، والسةماد األخضةر والةروث احليةواني        نه  تناوب احملااةيل من قبيل استخدام 

للحةدني مةن اسةتخدام مبيةدات     ، ومةع إيةالء عنايةة    احلراثةة أو عةدمها   ض فملقرتنة اوحماايل التغطية 

 على غةرار م املتكاملة يف النظالزراعة احلرجية. وتدار دورات املغذيات على أفضل حنو األعشاب، وكذل  

 ؛ احلرجيةواحليوانية واحملصولية نظم الاحليوانية أو و احملصوليةنظم ال

  تطبيةق  تةداب  مةن قبيةل    اعتمةاد  عةن طريةق   املغذيات استخدام فعالية من حتقيق النتيجة املثلى يتوجنيب

وعوامل  سماد العضو ال)مثاًل مكينيفة مع السياق متوازنة و تكون على الرتبة عضوية وغ  عضويةتعديالت 

(، باإليةافة إىل  أو البطيئة التحّلل)مثاًل األمسدة البطيئة املنتجات االبتكارية التجي ، على التوالي( وحأو 

 إعادة تدوير واستخدام املغذيات؛ 

 للحةدني مةن اسسةائر وتعزيةز     هةا مالئمةة   تاوتوقيت أنواعها ونسبهاأن تكون أساليب تطبيق األمسدة ونبغي ي

على حتاليل للرتبةة والنباتةات، وأن يكةون    ك املتوازن ملغذيات احملاايل. وينبغي أن يقوم ذل  االستهال

 ألجل بداًل من إجراء قص  األمد؛ مسعى طويل ا

  ؛ لتخصيبهاعند التخطيط مغذيات دقيقة إىل الرتبة إيافة  النظر يف إمكانيةجيب 

  للتعةديالت  االسةتخدام الةدقيق والرشةيد    ذلة   مصادر عملية للمغةذيات النباتيةة، مبةا يف    ينبغي استخدام

وتشةمل هةذه التعةديالت    العضوية واملعدنية، واألمسدة غ  العضةوية، واملنتجةات البيولوجيةة الزراعيةة.     

، الةةروث السةةائل، أو شةةبخل الصةةلب، أو الصةةلب، وبقايةةا احملااةةيل، واألمسةةدة واملنتجةةات البيولوجيةةة

إنتةاج الطاقةة احليويةة،    املتةأتي مةن   والرمةاد النظيةف   زليةة،  العضوية، والسماد األخضر، والنفايةات املن 

من أن تتصاحب هذه التداب ، من أجل زيةادة فعاليتهةا، مةع    وال بد على الرتبة. والتعديالت واللقاحات 

االسةتخدام اآلمةن   . وينبغي يةمان  املياه(يف نق  ال)من قبيل  جهود للتخفيف من أثر عوامل مقينيدة أخرى

 (؛ ، واحة العمالاملستويات املقبولة من امللونيثاتمبا يف ذل  )هلذه التعديالت 
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 حية  يةوّفر ذلة     واسةتخدامها  يدانيةة املتقييمةات  والالرتبة والنسي  النبةاتي   اتاختباراعتماد  وجنيبيت ،

اةيل واملتصةلة باملغةذيات    يف إنتةاج احملا تشةخي  وتصةويب العوامةل املقينيةدة      من حي جيهات قينيمة تو

أساسةية  . وتعتةرب هةذه التواةيات    حلمويةادرجات تطرنيف وحة، وزيادة نسبة الصوديوم، النباتية، وامللو

  ؛  الختاذ قرارات مستن ة وراد التقدنيم احملرز

  ،الةروث احليةواني   لتحقيق النتائ  املثلى مةن  إدارة حركة الثروة احليوانية والرعي جيب عند االقتضاء

 ؛ وترسنيب البول

  يف السةتخدام املغةذيات   لضمان الفعالية املثلى  مسبقًاالرتبة احلمضية شرطًا  عوامل التجي  يفيعترب تطبيق

، من قبيل السماد العضةو  عضوية إمكانية تطبيق تعديالت هذا النوع من الرتبة، يف ح  جيب النظر يف 

 ؛ القلوية وغ ها من األنواعيف ما يتعّلق بالرتبة للرتبة واحملاايل اإلدارة املالئمة وكذل  

 السماد البوتاسيالفوسفات الصخر  أو األمسدة املعدنية اليت تظهر طبيعيًا على غرار موارد توزيع  بغيينو 

 .من املستلزمات املعدنية ألجيال املستقبلكافية لضمان التوّفر املستمر لكميات  ةواسرتاتيجي ةفعنيال بصورة

 

 والتخفيف من آثارهما أدنى حدنيالقلوية والتقليل منهما إىل التمّل  والوقاية من  3-4

 

ارتفةاع  وهةو نتيجةة   السهلة الذوبان يف املياه يف الرتبة. لسيوم غنيسيوم والكاأمالح الصوديوم واملالتمّل  هو تراكم  

العمليات اليت هي من انع اإلنسةان )مةثاًل الةر     مياه البحر إىل األرايي الداخلية، و وتسرنيبالنت  التبخر ،  معدالت

 العتبات. بعض  ختّطىويقضي على إنتاج احملاايل بالكامل، إن غالل احملاايل، التمّل  من  (. ويقّللغ  السليم
 

  ؛ التبخنيرينبغي حتقيق النتائ  املثلى من الغطاء السطحي للحدني من خسائر 

  النقل، والتوزيع، وأسةاليب التطبيةق امليةداني.    حتس  استخدام مياه الر  من خالل فعالية ينبغي زيادة

بضغط منخفض، وتطبنيق املياه مباشرة على الرتبة. وال بد مةن  أساليب التطبيق اليت تعمل خدام وجيب است

 التبخنير؛ للحدني من خسائر القسم العلو  للمحاايل على أمتتة اإلمدادات املائية وتطبيق املياه حتاشي 

   ؛  فاد  مشاكل التمّل والتصريف الفعنيال لتما يكفي من املياه لنمو النباتات ينبغي أن تضمن إدارة الر 

  ؛ حتلية املياه؛ وعند اإلمكان، ينبغي وراد جودة مياه الر جيب اختبار 

  امليةاه اجلوفيةة   منسةوب  ارتفةاع  ملراقبةة  واةيانتها  السةطحي   وحتتنظم للتصريف السطحي جيب إقامة

 ؛ ملناطقيف هذه اهذه النظم على فهم معمنيق لتوازن املياه وينبغي أن يقوم تصميم الرتبة. وملوحة 

  ميكن استصالح الرتبةة املتمّلحةة   ، ومل تعد الوقاية خيارًا ناجعًا، الرتبة متدهورة يف األساذ تكانيف حال

، وزراعةة أاةناف تتحمنيةل    مةن قبيةل التسةرنيب املباشةر لألمةالح      من التقنيةات  متنونيعة جمموعةباستخدام 

، والتحسةة  الكيميةةائي، يةةة الرعويةةةيف الةةنظم الزراعالسةةتخدامها النباتةةات امللحيةةة امللوحةةة، وتةةدج  

 واستخدام التعديالت العضوية. 
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 التقليل منخل إىل أدنى حدنيالوقاية من تلونيث الرتبة و 3-5

 

أن تطلقهةا حة  تتغينيةر الظةروف     أيضةًا  ميكن ا، وإمنا امللونيثات وتصلحها، وتلغي مفعوهلميكن أن تنّقي الرتبة  

أفضةل سةبيل   (. وبالتةالي، تبقةى الوقايةة مةن تلةونيث الرتبةة       درجات احلمويةض )مثاًل إطالق املعادن الثقيلة مع اخنفا

 للحفاظ على سالمة الرتبة واألغذية وفقًا ألهداف التنمية املستدامة. 

 

املسةتلزمات الزراعيةة،   مبةا يف ذلة    جمموعة متنونيعة من املصةادر  من خالل الرتبة امللونيثات إىل ميكن أن تدخل  

العريةية، واإلدارة   واالنسكابات، ومياه الفيضانات والر والرتسبات اجلوية، وية على األرايي، وتطبيق املنتجات الثان

حةال  يف الرتاكم والتلةونيث  ويظهر ، وغ ها من الوسائل. يف املناطق احلضريةللنفايات ومياه الصرف الصحي غ  السليمة 

 واخنفةاض قةد تشةمل النتةائ  السةلبية السةمية النباتيةة       نظام الرتبةة. و ملونيث معينين معدنيل إزالتخل من جتاوز معدنيل إيافة 

من خالل نقل الرواسب، وزيادة املخاطر على احة اإلنسةان   اإلنتاجية الناجم عنها، وتلونيث املياه واملناطق خارج املوقع

 الرتاكم يف سلسلة األغذية. واحليوان عن طريق 
 

  ة للحفةاظ علةى   مسةتويات حمةدد   دونمللوثات ويع وتنفيذ أنظمة للحد من تراكم اُتشجَّع احلكومات على

 ؛ ولتسهيل معاجلة الرتبة امللوثة اليت تتخطى امللوثات فيها هذه املستويات ،خلاحة اإلنسان ورفاه

     مسةتويات  ، يليهةا اختبةار وراةد وتقيةيم     تقتضي إدارة تلونيث الرتبة احملليةة حتديةد مسةتويات أساسةية

، مبا يف ذل  ومعاجلتها وينبغي تطبيق تقييم املخاطركون ملونيثة. امللونيثات لتحديد املواقع اليت حيتمل أن ت

 ؛من أجل احلدني من املخاطر على اإلنسان والنظم اإليكولوجيةتقدير التكلفة اإلمجالية، 

  نتشةار امللونيثةات. وال بةد مةن إيةالء العنايةة       االنامجة عةن  حتديد الرتبة األكثر عرية لآلثار الضارة ينبغي

 امللونيثات يف هذه الرتبة؛  حجمن للحدني ماملناسبة 

 للجمهور؛الرتبة امللونيثة  مواقع جيب إتاحة معلومات بشأن 

  الرتبة امللونيثة إلنتاج األغذية واألعالف؛ ينبغي أال تستخدم 

  من مياه الصرف الصحي املعاجلة أو غ ها مةن املخّلفةات   يتوجنيب جتهيز واختبار املغذيات املعاد تدويرها

احتوائها علةى مسةتويات آمنةة مةن امللونيثةات      لضمان  ،ديالت على الرتبة بصورة سليمةكتعاليت تستخدم 

املواد احليوية العضوية الغريبة تهديةدًا  ميكن أن تطرح واملغذيات املتوّفرة يف النباتات. وعلى سبيل املثال، 

 خط ًا ال حيصى وال رجوع عنخل سصوبة الرتبة واحة اإلنسان؛ 

 بعةد تطبيةق األمسةدة    زراعةة األرز غة  املقشةور    ائضة من الفى حدني من تدفقات املياه ينبغي التقليل إىل أدن

 ثار خارج املوقع. اآللتاليف ومبيدات اآلفات 

 

 الوقاية من حتمنيض الرتبة والتقليل منخل إىل أدنى حدني 3-6

 

الكاتيونةات  ببزالةة   سةان حتمنيض الرتبة الزراعية وتربة الغابات الذ  هو مةن اةنع اإلن   ، يف املقام األونيل،يرتبط 

الكربيت )مةثاًل مسةتلزمات األمسةدة ملراعةي     أو الزيادة يف مستلزمات النرتوج  والقدرة العازلة للرتبة وخسارة األساسية 
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وحأو  احلمويةة عةزل درجةات   ذات القدرة املنخفضةة علةى    تعترب الرتبة(. واسضر البقولية، الرتسنيب يف الغالف اجلو 

)مثاًل الرتبةة القدميةة    قابلة للَتجوَيةالحتتو  على مستوى متدن من املعادن األكثر شيوعًا ح   يوماألملنحمتوى عاٍل من 

 (. غنية بالكوارتزمن مواد ، والرتبة املكونينة والقابلة للتجوية بشدة
 

  الرتبةة السةطحية وحتةت السةطحية مةن خةالل       مةن محويةة   والتقليل إىل أدنى حدني محوية الرتبة راد

 (؛ اجل ، واجلبس الزراعي، والرماد النظيف)من قبيل عديالت املالئمة استخدام الت

  لألمسدة والتعديالت العضوية؛ تطبيقات متوازنة 

  األمسدة احملمنيضةألنواع االستخدام املالئم . 

 

 احلفاظ على التنونيع البيولوجي للرتبة وتعزيزه 3-7

 

األجسام يف الرتبة أدوارًا رئيسية يف على األرض، وتؤد  جي واحدًا من أكرب خزانات التنونيع البيولوتوّفر الرتبة  

على وظائف الرتبةة  للحفاظ  التنونيع البيولوجي املطلوبويعرف القليل عن درجة توف  العديد من اسدمات اإليكولوجية. 

 إحةراز  إمكانيةة  ىلتشة  إ  احلمض النةوو  وحتليل للتقنيات البيولوجية والكيميائية ديدة اجلدوات األ، إال أنني األساسية

 يف هذا اجملال.  مهمتقدنيم 
 

  السةمينية  )مةثاًل  املؤشةرات البيولوجيةة   للتنونيع البيولوجي يف الرتبة، مبةا يف ذلة    برام  راد ينبغي انتهاج

 ؛ اإلنذار املبكر يف املواقع الطبيعيةإشارات يف اجملتمع احمللي( و يكولوجيةاإل

  يف الرتبة الداعمة لتنونيعهةا البيولةوجي أو تعزيزهةا مةن خةالل      املادة العضوية على مستويات جيب احلفاظ

)مةثاًل حمااةيل التغطيةة، احملااةيل املتعةددة(، واإليةافات املثلةى علةى          توف  الغطةاء النبةاتي الكةايف   

الةتمّل ،  وتفةاد   الرتبة،  اختاللعضوية خمتلفة، والتقليل إىل أدنى حدني من املغذيات، وإيافة تعديالت 

 أو ترميمها؛   السياجات واألحزمة الشجرية من قبيل لنباتاتا واحلفاظ على

  مدونينةة  مبيدات اآلفات يف النظم الزراعية على التواةيات املشةمولة يف   ترخي  واستخدام ينبغي أن يرتكز

اإلدارة واألنظمةة الوطنيةة ذات الصةلة. وال بةد مةن تشةجيع       بشأن إدارة مبيةدات اآلفةات   السلوك الدولية 

 ؛لآلفاتعضوية املتكاملة أو ال

  الفطريةات اجلذريةة   اللقاحةات امليكروبيةة، و  تة للنرتوج ، واستخدام األنواع البقولية املثبنيينبغي تشجيع

 الصةغرى واملتوسةطة والكةربى   األجسام دود األرض، وغ ها من (، واجلراثيم، اسيوط، والقطع اجلذرية)

العمليةات   خمةاطر ع إيةالء عنايةة للحةدني مةن     ( حسب االقتضاء، ماسنافسجمموعات )مثاًل املفيدة للرتبة 

 ؛ خطر االختالل يف خدمات الرتبةالتنونيع البيولوجي احمللي وتفاد  استخدام من خالل تعزيز  ،الغازية

 ؛ يف النظم اإليكولوجية، وبالتالي مفايلة التنونيع البيولوجي للرتبة ترميم التنونيع البيولوجي النباتي 

  السةياجات حةدود احلقةل، و  ، واةون  يف احلقةول، والزراعةة املقحمةة   تنةاوب احملااةيل   ينبغي تشجيع 

 ؛ مواطن التنونيع البيولوجيو الشجرية
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 ذات التنةونيع البيولةوجي الكةب  رهنةًا بتخطةيط اسةتخدام       تغي  يف استخدام األرايي أن يكون أ   وجيب

، ملكافحةة التصةحنير  حةدة  اتفاقيةة األمةم املت  و ،التنةونيع البيولةوجي   اتفاقيةة وينبغي أن يتماشى مع  األرايي

 ومع القانون الوطين.  ،وغ ها من الصكوك الدولية ذات الصلة

 

 انسداد مسام الرتبةالتقليل إىل أدنى حدني من  3-8

 

الناجم عةن ذلة  علةى مجيةع     وانسداد مسام الرتبة والبنية التحتية ستوطنات ألغراض امليؤثنير حتويل األرايي  

الرتبة املنتجة والصاحلة للزراعةة بسةبب أهميتهةا إلنتةاج األغذيةة واألمةن       خاص بشأن أنواع الرتبة، ويشّكل مدعاة قلق 

الرتبةة األكثةر إنتاجيةة    على يؤثنير الزحف العمراني ويف العديد من املوايع، الغذائي والتغذية، وأهداف اقتصاد التدوير. 

 سةارة كةب ة ال عةودة عنهةا لةبعض أو      وحتويل األرايةي  انسداد مسام الرتبة ويتسبب للمدن واملستوطنات. احملاذية 

 .اليت توّفرهااإليكولوجية مجيع وظائف الرتبة وخدمات النظم 
 

  مراجعةينبغي الرتبة املنتجة والصاحلة للزراعة، احلفاظ على بالنظر إىل القيمة اإلمجالية للرتبة، ولضمان 

لتنميةة املسةتوطنات والبنيةة     اييوإجراءات ختطيط استخدام األرالسياسات القائمة والقوان  ذات الصلة 

 ؛ حسب االقتضاءالتحتية 

  تةداب   ينبغةي تنفيةذ    إىل أدنةى حةدني،   إىل التقليل من حتويل األراييتهدف السياسات والقوان   ح

 وإعادة استخدامها، من قبيةل املنةاطق املهجةورة   و الصناعية القائمة أتكثيف املناطق احلضرية لتشجيع 

الرتمةيم  . وال بةد مةن تشةجيع    املالئمةة االستصةالح  تنفيذ تداب  حياء املتدهورة بعد ، وترميم األوامللونيثة

 للمقالع واملناجم؛ اإليكولوجي 

 خمزونةات  مبةا يف ذلة     ،يكولوجيةة مةن حية  الةنظم اإل    مهمةة  الرتبة اليت توّفر خدماتمحاية  يتوجنيب

األرايةي إىل  ، من حتويل املرتفعةة الزراعية املالئمالكربون العالية يف الرتبة، والتنونيع البيولوجي الكب  أو 

 .قوان  خااة مبوجبمستوطنات وبنى حتتية 

 

 الوقاية من تراص الرتبة والتخفيف من آثاره 3-9

 

ويؤد  تراص الرتبةة  اآلالت ودوذ املاشية.   تفريخل اإلجهاد الذقوام الرتبة بفعل بتدهور الرتبة  تراصيرتبط  

، واحلدني كثافة املسام الكب ةوتفكي   ،احلصى تدم عرب  الرتبة تهويةإىل تقليل  ها(ليأو تعطحلدني من استمرارية املسام )ا

بفعةل   إنبةات البةذور  ويسهم الرتاص يف احلدني من منو اجلذور ومن تصريف املياه وتسرنيبها، ما يوّلد جريانًا سطحيًا أكرب. 

 بتكونين قشرة سطحية. رتبة ويتسبب املقاومة امليكانيكية، فيؤثنير ذل  على التنونيع البيولوجي لل
 

 قوام الرتبة بفعل احلراثة غ  السليمة أو املفرطة؛ تدهور الوقاية من  بجي  
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 لتصل إىل املستوى الضةرور  للغايةة، ال سةينيما علةى     التقليل إىل أدنى حدني من حركة مرور املركبات  ينبغي

 وإجةراء نظةم للةتحّكم حبركةة املةرور،     عةدد وتةواتر العمليةات، وإنشةاء     ، من خالل خفةض  العاريةالرتبة 

 ؛  أعماقها واواًل إىل مالئمةتكون درجة رطوبة الرتبة فقط ح  عمليات زراعيةححرجية 

 يةغط  بةنظم ملراقبةة    بةد مةن جتهيزهةا    وال ،قةوة الرتبةة  مةع  يف احلقةل  اآلليات واملركبةات  تكييف  جيب

، وينبغةي  (االحتكةاك )مةثاًل منطقةة    للحدني من الضةغط علةى سةط  الرتبةة    أو غ ها من الوسائل  العجالت

)مةثاًل  حركةة اآلالت  جيب فرض قيود علةى  وخالل عمليات احلراجة، اآلالت الثقيلة. استخدام  حتاشي

علةى محايةة الرتبةة مةن األيةرار املاديةة؛       للمسةاعدة  التغطية باحلصة   واستخدام  التحّكم حبركة املرور(

 ؛  املرور، حيثما أمكن ذل  ت للقيادة والتحّكم حبركةمساراإنشاء ويتوجنيب 

  زراعيةة حرجيةة   نباتةات  للرعي، وعند االقتضاء، ، ونباتات حمصولية تشمل حماايلنظم  اختيارينبغي

 ؛ قادرة على اخرتاق الرتبة املرتااة وتفكيكها ليفية(و جذرية كثيفة)نظم  جبذور قويةتتمتنيع 

  ؛ التحس  قوام الرتبة ويمان استقرارهبة على كمية كافية من املادة العضوية يف الرتال بد من احلفاظ 

 الرتبةة  مسةامية  نشاط اجملموعات احليوانية العيانية وامليكروبات )ال سينيما الفطرية( لتحس  تعزيز  ينبغي

 ؛ ومنو اجلذور ،، ويمان تسرنيب املياه إليها، ونقل احلرارةلتهويتها

 حلمايةة الرتبةة مةن الةدوذ     تةات املزروعةة   مةن النبا احلفاظ على غطاء كاف ينبغي يف النظم الرعوية، و

، ، وأنواع احليوانةات كثافة الرعي وتوقيتخليف االعتبار ؛ وجيب أن تأخذ إدارة الثروة احليوانية والتحملكل

 . معدالت التخزينو

 

 حتس  إدارة املياه يف الرتبة 3-10

 

يف املتةوّفرة يف النباتةات   يةاه  مثةل للم ياه السريع، والتخزين األتسرنيب املالرتبة اليت تدار على حنو مستدام  تتي  

. فمةن  وندرة امليةاه  التغدقمشاكل تنشأ لكن ح  ال تستوفى هذه الشروط، . التشبنيعللمياه عند والتصريف الفعنيال  ،الرتبة

وميكن إىل مشاكل جتذير للعديد من النباتات، ما يقّلل الغالل بالتالي،  الرتبة باملياهبتشبنيع املتصل  قيؤد  التغدنيجهة، 

ندرة املياه اليت  بسبنيتتميكن أن يف الرتبة. ومن جهة أخرى، ميثيل الزئبق الزرنيخ ومن قبيل ملونيثات بتنّقل أن يتسبب 

 رداءة احملاايل. يف ، الرش ، وفقد فيها املياه بفعل التبخنير، واجلريان السطحيتتجّلى يف املناطق اليت ُت
 

  نظةم تصةريف إيةافية     وجةود ال بةد مةن   ، النةت  التبخةر   طار املناطق الرطبة حي  يتجاوز هطول األميف

 ال سةيمنيا يف الرتبةة  ويبعة  هةذا علةى القلةق     من قبيل استهالك املغذيات.  لوظائف اجلذور التهويةتوف  ل

 ؛ على احتباذ املياهكب ة تتمتنيع بقدرة اليت احلسنة البنية 

 ارتفةاع منسةوب امليةاه اجلوفيةة      قبةة ملراواةيانتها  إنشاء نظم للتصريف السطحي وحتت السةطحي   جيب

 ؛ احملتمل التغدقبهدف التخفيف من آثار 

 مةن خةالل حتسة  النقةل والتوزيةع وأسةاليب التطبيةق        ياه الر  مل النباتات فعالية استخدامزيادة  ينبغي

أتيةة عةن   اليت حتدني من التبخنير واسسةائر املت الرش الدقيق( أو  املربم الر  بواسطة التنقيط امليداني )مثاًل 
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حتسة  تقةدير احتيةاطي امليةاه يف الرتبةة، وحتسة  اسيةارات يف مةا يتعّلةق          ، وكذل  عن طريق التخّلل

 ؛ على حنو أفضل املياه تعبئةرتات وكميات فباألنواع أو األاناف، واحتساب 

  تخدام املياه من فعالية اسلتحقيق أفضل النتائ  ال بد من تنفيذ تداب  الزراعة يف األرايي اجلافة، نظم يف

وجتميع املياه مةن أجةل    أرايي البور(من قبيل إدارة غطاء الرتبة )مثاًل احملاايل السابقة، واألعالف، و

؛ ويةمان  اسسائر بفعل تبخنير املياه من سةط  الرتبةة  املياه وواحلدني من جريان ؛ زيادة توّفر املياه عند البذر

علةى مقايضةات   هةذه التةداب    وغالبًا ما تنطةو   اايل. احملمنو يف كلني مرحلة من توّفر ما يكفي من املياه 

 ؛ اإلقرار بها وإدارتهاجيب وخماطر 

 األاةناف املالئمةة   على النحو األمثل من خالل اختيار للمياه من الرتبة  احملاايل اجاستخرتعزيز  ينبغي

 ؛ للعملية الزراعية التوقيت املناسبو

 حمتملةيارة واد د مغذيات وملناحية وجوجلودة مياه الر  املنتظم  الرادو . 

 

 وتقييمها واستخدامها لإلدارة املستدامة للرتبةنشر اخلطوط التوجيهية الطوعية  -4

 

تعزيةز ودعةم   مجيةع أاةحاب املصةلحة علةى     ع شجَُّيللخطوط التوجيهية هذه، الطوعية بالطبيعة  اذدون املس 

وقةدراتهم، وسةياقاتهم الوطنيةة     اجلماعية، واختصااةاتهم، وفقًا الحتياجاتهم الفردية أو اسطوط التوجيهية واستخدام 

أاةحاب  إجةراءات مجاعيةة مةن جانةب     للخطةوط التوجيهيةة   االسةتخدام النةاج     ويتطّلب. على التوالي ذات الصلة،

ومسةتدامة.   ،الة من حية  التكلفةة  فعنيشاملة، وتشاركية، ومراعية لالعتبارات اجلنسانية، وبصورة املصلحة املتعددين، 

 حسب االقتضاء. املعارف العلمية القائمة على بينينات وكذل  املعارف احمللية ينبغي استخدام هاجًا هلذا املسار، انتو

 

ع علةى  شةجَّ ُتفبنهةا  بتحقيق األمن الغةذائي والتغذيةة لسةكانها،     لةوإقرارًا بايطالع الدول باملسؤولية األولية املتمثني 

 ا يلي:  القيام مب
 

  ؛ اسطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة وتقييمهااستخدام  جهود تعزيزتوّلي قيادة 

 املنتديات واألطر ذات الصةلة للعمةل اجلمةاعي علةى املسةتويات احملليةة، والوطنيةة، واإلقليميةة         إنشاء ،

 ؛ هذه اسطوط التوجيهية الطوعيةحسب االقتضاء، أو استخدام املرافق القائمة لتعزيز 

 اإلدارة املسةتدامة  تعليمية مالئمة وإدماج  ومؤسساتعلى حبوث اليت تعتمد رشاد الفعنيالة خدمات اإل تعزيز

 يف أنشطتها؛  للرتبة 

 األمةن الغةذائي، وخةدمات الةنظم      علةى حتسة  إدارة الرتبةة    استخدام اسطةوط التوجيهيةة وأثةر    تقييمو

 . هداف التنمية املستدامةأاجلهود الرامية إىل حتقيق وعلى  ،بوظائف الرتبةاإليكولوجية املتصلة 

 

أو مةن أجهةزة    دعم فين من منظمة األغذية والزراعةعلى إىل احلصول الدول  سعىقد ت، اجملهودهذا إطار ويف  

لنشةر  أساسةية   يف جمةال الرتبةة  قليميةة  اإلالشراكات اإلقليميةة وشةبخل   وتعترب ، حسب االقتضاء. أخرى إقليميةدولية أو 

 دارة املستدامة للرتبة وتعزيز استخدامها. الطوعية لإلاسطوط التوجيهية 
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حدة املتخصصة، واملؤسسات املالية الدوليةة، واملنظمةات   شجنيع الشركاء يف التنمية، ووكاالت وبرام  األمم املتوُي 

 :على اإلقليمية
 

   دعم نشر وتنفيذ اسطوط التوجيهية الطوعية هذه؛ 

 املاليةة، وتنميةة القةدرات، وتبةادل املعةارف، ونقةل       حسب االقتضاء، تيس  التعاون الفةين، واملسةاعدة   و

 التكنولوجيا بهدف تعزيز اإلدارة املستدامة للرتبة. 

 

 ويقرتح ما يلي على أاحاب املصلحة اآلخرين:  
 

  مةع تركيةز علةى    اسطوط التوجيهية تعزيز استخدام ببدارة الرتبة إىل املعنية شركات القطاع اساص دعوة

اآلثار اإلجيابية والتقليةل إىل أدنةى حةدني مةن اآلثةار السةلبية علةى اإلدارة املسةتدامة         إدارة املخاطر لتعظيم 

 ؛بسياقها وظروفهاعلى حنو متصل للرتبة، 

  يف سياساتها وبراجمهةا إدماج اسطوط التوجيهية إىل  ببدارة الرتبةاملعنية منظمات اجملتمع املدني دعوة ،

بهةدف املسةاهمة يف   ة، واملساعدة على بناء قدرات أعضةائها  للخطوط التوجيهيومناارة االستخدام املالئم 

 ؛اإلدارة املستدامة للرتبة

 إىل تعزيةز   منظمات البحوث، واجلامعات، واألوسةاط األكادمييةة، ومنظمةات وحأو بةرام  اإلرشةاد      دعوةو

مسةاهمة  اسطوط التوجيهية يف سياساتها اسااة، وتيس  تبادل املعارف وتنمية املهارات للجهود إدماج 

 يف اإلدارة املستدامة للرتبة. 

 

منظمة األغذيةة والزراعةة، منتةدى عامليةًا حية  يةتعّلم        توّفر الشراكة العاملية من أجل الرتبة، اليت تستضيفها 

 ،تنفيةذ اسطةوط التوجيهيةة هةذه    التقدنيم احملةرز باجتةاه   ويقينيمون  ،من جتارب بعضهم بعضًاخمتلف أاحاب املصلحة 

جمموعةة اسةرباء الفنيةة احلكوميةة     و ،أمانة الشراكة العامليةة مةن أجةل الرتبةة    وستبلغ وأثرها.  اءتهاكفو وأوجخل التها

التقةدنيم احملةرز يف   عةن   للشةراكة العامليةة  اجلمعية العامليةة   ،، بوافها اجلهاز االستشار  للشراكةالدولية املعنية بالرتبة

 إدارة الرتبة ومساهمتها فيخل.  تنفيذ اسطوط التوجيهية، وستقينيم كذل  أثرها على حتس 

 

، ة وتعزيزهةا علةى املسةتوى اإلقليمةي    جهةود نشةر اسطةوط التوجيهية    دعةم  يتعينين على سائر أاحاب املصلحة و 

 سينيما من خالل الشراكة اإلقليمية من أجل الرتبة.  ال

 

اسةتطالع أوجةخل التةحملزر    ميكن تعزيز استخدام اسطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة، ويف معرض  

 باإلدارة املستدامة للرتبة. معنية مبادرات أخرى ذات الة والتعاون احملتملة مع 

 


