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 المؤتمر
 الدورة األربعون

 2017            يوليو/تم وز  8-3روما، 

 2015تقييم السنة الدولية للتربة في 
       

 موجز
 

                اإلدارة املسيييتدامة    ية          الوعي بأمه       مسيييتوى      يف رفع                 )السييينة الدولية(                                      متثل اهلدف الرئيسيييي للسييينة الدولية لل بة      لقد 
                                                                                                       لل بة باعتبارها أسييييان النظغ اليذائية وإ تاو الوقود واأللياف وخدمات النظام اإليكولوألي األسيييياسييييية والتكي   على 

         بة، طلب                                  إطار الشيييييراكة العاملية من أألل ال     يف                                                        حنو أفضيييييل مع تيا املنان بالنسيييييبة إىل أأليامل اقالييييير واملسيييييتقبل. و 
                                                                             حدة من منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( تيسييييييييييييييا االحتوامل بكل من اليوم العاملي لل بة                       اجلمعية العامة لألمغ املت

               الدولية إما إىل          ت السنة                                                                               ديسمرب/كا ون األومل( والسنة الدولية لل بة بالتعاون مع اقكومات وخمتل  الشركاء. وأد    5 )
           ا على  طاق                                ة واسيييعة من مواد التوعية وتوزيعك                                                       حتقيق إجنازات كربى أو حتويزها، ميكن تلخيصيييكا كا إع إعداد عموع

                                                                                            النسييخة األوىل من تقرير حالة موارد ال بة يف العا ، وإقرار النسييخة املنقحة من امليثاق العاملي لل بة،       صييدار        واسييع، وإ
                                                                                            وإبراز ال بة بشيييييييييكل أليد يف أهداف التنمية املسيييييييييتدامة. وسيييييييييامه  السييييييييينة الدولية إىل حد كبا يف حتسييييييييي  املعرفة

                                                         زخغ قوي لتعزيز ممارسيييييييات اإلدارة املسيييييييتدامة لل بة واعتمادها من      خلق                                        واملعلومات، واإلدراك العام ألمهية ال بة، مع 
      بة،                                                                            يف املسيييتقبل. كما أدت السييينة الدولية إىل تعزيز الربامن الوطنية اقالية املتعلقة بال        املصيييلحة               قبل خمتل  أصيييحا  

                                                            ل بة ومجعيات خاصيييية بعلوم ال بة، وولييييع سييييياسييييات وقوا   وطنية  ات                                  وإ شيييياء متسييييسييييات وطنية ألديدة معنية با
            صلة بال بة.

 
                                                                                         ، أسورت املشاركة الوع الة للمدارن عن  شر رسائل الدعوة واملناصرة بشكل غا مسبوق والنكوض بعدة        وأخاا   

                                            أ شطة خاصة بالسنة الدولية على املستوى الوطين.
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 جانب المؤتمراإلجراءات المقترح اتخاذها من 
 

                                إن املتمتر مدعو إىل القيام مبا يليع 
 

       سييييييييييييييتوييييات           على مجيع امل   قييي                             ا  بييياإلجنيييازات الكباة ال  حتق                                      إقرار تقرير التقييغ هيييذا، مع األخيييذ علمييي    )أ(
  ؛    2105                         سياق السنة الدولية لل بة   يف
            سييييييييتدامة  لومل           التنمية امل                                                           وتسييييييييليع الضييييييييوء على أمهية ال بة بالنسييييييييبة إىل املسييييييييامهة يف حتقيق أهداف     ) (

  ؛    2101    عام
   ق                      مواصييييييييلة الزخغ الذي حتق                    املعني  ا خرين على              أصييييييييحا  املصييييييييلحة                      تشييييييييجيع أعضيييييييياء املنظمة و   و     )و(

                                                                                   حيث اإلألراءات امللموسيييية املتخذة ملكافحة تدهور ال بة ومن أألل تعزيز اإلدارة املسييييتدامة لل بة    من
       ال بة.                العاملية من أألل                                    خالمل مبادرات خمتلوة، مبا يف  لك الشراكة    من

 ميكن توأليه أي استوسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىلع
Villarreal Marcela 

 مديرة شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات
+39 06570 52346 
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 معلومات أساسية -     أول  
 
          ، وحد دت                 )السييييينة الدولية(                     السييييينة الدولية لل بة      2105    سييييينة       2100                                      أعلن  اجلمعية العامة لألمغ املتحدة يف عام   - 0

       اجلمعية                                         إطار الشييييراكة العاملية من أألل ال بة، دع    يف  و                      اليوم العاملي لل بة.          باعتباره                 ديسييييمرب/كا ون األومل    5         كذلك يوم 
                                                                                                        العامة لألمغ املتحدة املنظمة إىل تيسيييييييييا كل من اليوم العاملي والسييييييييينة الدولية بالتعاون مع اقكومات وخمتل  الشيييييييييركاء.

                             يف مقر األمغ املتحدة يف  يويورك.      2102                 ديسمرب/كا ون األومل    5                             وأطلق  السنة الدولية رمسيا  يف 
 
                                                                                         قام  املنظمة، ليييييييييييمن إطار الشيييييييييييراكة العاملية من أألل ال بة، ب  شييييييييييياء فريق أما ة يتأل  من ثال  وحدات   و   - 2

                                                                                                         شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات؛ وشعبة األرالي واملياه ال  تستضي  أما ة الشراكة العاملية من أألل ال بة؛     )أي
  . (                      ومكتب االتصاالت يف املنظمة

 
رت األما ة إ  - 0                                                                                   شييييياء جلنة توأليكية للسييييينة الدولية برئاسييييية مملكة تايلند ومبشييييياركة ممثل  من البلدان األعضييييياء                ويسييييي 

                                                                                                  والشييركاء األسيياسييي  ا خرين من األوسيياي األكادميية واينتمع املدت ومنظمات املزارع  والقطاع اكا  ومراكز البحو  
                           ومنظمات األمغ املتحدة األخرى.

 
             ا أسييان النظغ                                           الوعي بأمهية اإلدارة املسييتدامة لل بة باعتباره       مسييتوى                ة الدولية يف رفع                       ومتثل اهلدف الرئيسييي للسيين  - 2

                                                                                                         اليذائية وإ تاو الوقود واأللياف وخدمات النظام اإليكولوألي األسييياسيييية والتكي   على حنو أفضيييل مع تيا املنان بالنسيييبة 
                                   ت واينتمع املدت والقطاع اكا  واألوسييييييييييياي                               بذل  وكاالت األمغ املتحدة واقكوما  و                           إىل أأليامل اقالييييييييييير واملسيييييييييييتقبل.

     لنشييير         افرة     متضييي         ألكودا                  على مدار السييينة،    ،                                                              األكادميية ومجعيات علوم ال بة ومتسيييسيييات البحو  واجلكات الواعلة األخرى
      السنة    ن                                                                                                الوعي بالكثا من مسامهات ال بة السليمة على املستويات كافة، من املستوى العاملي إىل احمللي. وأسدمل الستار ع

  .    2105                 ديسمرب/كا ون األومل    5                                                                     الدولية  د  ختامي استضافته املنظمة يف روما مبناسبة اليوم العاملي لل بة يف 
 
                             )إثيوبيا( كسييواين عاملي  للسيينة   Tekalign Mamo                   )فر سييا( والربوفيسييور   Claire Chenu                   ومت تعي  الربوفيسييورة   - 5

                           الوعي بأمهية ال بة وقيمتكا.       مبستوى         لالرتقاء            مكمة للياية       2105          متداد سنة                                       الدولية لل بة. وقد كا   مسامهاهتما على ا
 
                   حت  الوئات التاليةع                ا درأل  بشكل عام                                 ذة املتعلقة بالسنة الدولية لل بة              األ شطة املنو       وإن  - 6
 

                                 العمل املعياري واملنشورات الرئيسية    )أ(
                           وإعداد مواد التوعية و شرها    ) (
        العلمية             تنظيغ األحدا      )و(
                                       وتنظيغ أحدا /محالت غا رمسية للجمكور العام    )د(
                                                  وتنظيغ مسابقات عن طريق الويديو ومكرألا ات سينمائية    )ه(
                     وتنظيغ دورات تدريبية    )و(
                               مشاركة وسائل التواصل االألتماعي   و     )ز(
                           واختا  إألراءات حمددة األهداف.    )ح(
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 المساهمات المالية -     اني اث
 
                                                                                                   قد م كل من االحتاد الروسيييي وسيييويسيييرا ومملكة تايلند واملووليييية األوروبية والرابطة الدولية لشيييركات تأم  اإل تاو   - 7

                                                            النمسييييياوية للتأم  موارد مالية لتوفا دعغ ألزئي على األقل لتنويذ   Hail                                            الزراعي والرابطة الدولية لصيييييناعة األمسدة وشيييييركة 
                                      خطة العمل اكاصة بالسنة الدولية لل بة.

 
 النتائج -     الث اث

 
     لدان                           م  يف مجيع األقاليغ وخمتل  الب   ظ                                                             تول  األما ة مجع املعلومات عن العديد من األحدا  واأل شيييييييييطة ال       - 8

    لي.                                                                           بالسنة الدولية على امتداد السنة وعلى املستويات كافة، من املستوى العاملي إىل احمل                          يف ما يتصل باالحتواالت اكاصة 
                                                                                          وشيييييييارك  يف هذه األ شيييييييطة عموعة واسيييييييعة من أصيييييييحا  املصيييييييلحة واألطراف املعنية، مبا يف  لك الكيا ات اقكومية 

                             عداد كباة من الطلبة يف املدارن                                                                 ومنظمات اينتمع املدت، إلييييييييييييييافة إىل وسييييييييييييييائل اإلعالم واجلمكور العام، ال سيييييييييييييييما أ
                          واملتسسات التعليمية األخرى.

 
                            بلدا حت  مظلة السيييييييينة الدولية.     91   من      زيد                                 حد  )على حنو ما سييييييييج لته األما ة( يف أ     911                 ومت تنظيغ أكثر من   - 9

      شيييطة  أ                                                            واألتماعات رفيعة املسيييتوى و دوات ومشييياورات إقليمية وحلقات عمل و       فنية                            وتراوح  هذه األ شيييطة ب  معارض 
  ة   ر                                                                                                 يف املدارن. واسييييييييييييييتثمرت املوارد املالية املودعة لدى املنظمة باألسييييييييييييييان يف إعداد مواد تعليمية )أي معلومات مصييييييييييييييو  

                                                            رة عن ال بة وأشيييرطة فيديو وكتيبات لألطوامل، وأدوات مثل القمصيييان                                        وصيييحائ  وقائع وملصيييقات وعروض متحركة مصيييو  
                                                            " والقبعات(. وتيسياا  للتأثا الوع امل على الوعي العاملي، مت  شير USB          البيا ات "      تخزين  ل       حممولة                      القصياة واققائب وأألكزة 

                                                                                                             أبرز التطورات بشييأن ال بة كل أسييبوع، وإتاحة املوقع الشييبكي للسيينة الدولية بالليات الرمسية السيي  ال  تعتمدها املنظمة، 
      تواصيييييييل         وسيييييييائل ال   يف                 وي للسييييييينة الدولية               ، وليييييييمان حضيييييييور ق          السيييييييينمائية                                       وتنظيغ مبادرات مثل املسيييييييابقات واملكرألا ات 

                         . وباإللييييييافة إىل  لك، سيييييياعدت                    السيييييينة الدولية لل بة               مقالة تركز على      051        أكثر من            إىل الصييييييحافة    م     د                االألتماعي. وق  
         اقكومات.        مبشاركة                                                التربعات املقدمة يف تنظيغ حلقات عمل إقليمية ووطنية 

 
                                              اكة العاملية من أألل ال بة هبدف تعزيز سيييييييييييالمة ال بة                                          وا سيييييييييييجم  هذه األ شيييييييييييطة مع تلك ال   وذهتا الشييييييييييير   -  01
         بع مناطق               م  مشيياورات يف سيي   ظ                                                                            خمتل  أرألاء العا . وخالمل الو ة املمتدة من مارن/آ ار إىل أكتوبر/تشييرين األومل،      يف

           أألل ال بة،    ن                                                                                            من أصييل تسييع تنشييع فيكا شييراكات إقليمية خاصيية بال بة. ويف ما يتعلق بالركائز اكما للشييراكة العاملية م
                                                                                                 مت إعداد خطع للتنويذ على املسيييييييييييتوى اإلقليمي أو البدء يف إعدادها هبدف وليييييييييييعكا حيز التنويذ يف أقر  وق  ممكن.  

    ويا                                                           يف خمتل  أحناء العا ، مبا يف  لك يف اجلزائر والنمسييا وبلجيكا وبولي    شييى                                 قدم  الشييراكة العاملية الدعغ ألحدا      كما
   وا                                                                                          ا واجلمكورية الدومينيكية والسلوادور وفر سا وأملا يا وغا ا وهنياريا واألردن و اميبيا و يكاراغ                          وكابو فردي وكوستاريكا وكوب

      عاملية          مشييييياورات  و                                 أحدا  )مثال األسيييييبوع العاملي لل بة(         لتنظيغ    دعغ   ال      ق دم                                         و يجايا وباو وسيييييويسيييييرا وتايلند وتركيا. كما 
                                                                                                      وإقليمية. وباإلليافة إىل  لك، أو  االهتمام الواألب لتسيليع الضيوء على ال بة يف سيياق األحدا  الدولية الكربى مثل، 
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              املنان يف أ قرة                                                                                      األتماعات االحتاد األورويب ومتمتر األطراف الثات عشيييييييييييييير يف اتواقية األمغ املتحدة اإلطارية بشييييييييييييييأن تيا
   ".    2105                                                     واألتماعات جلنة األمن اليذائي العاملي ومعرض "إكسبو ميال و 

 
                                                                ، مت تنقيح امليثاق العاملي لل بة واملوافقة عليه من قبل متمتر املنظمة،     2105                                      وتزامنا  مع السينة الدولية لل بة يف سينة   -  00

        يف أهداف       ارزة ب       مبكا ة      ال بة       حظي                    ا . وعالوة على  لك،                                            الطبعة األوىل من تقرير حالة موارد ال بة يف الع        وإصييييييييييييييدار
                                                                                                           التنمية املسيييتدامة املوافق عليكا. فأربعة أهداف من أصيييل أهداف التنمية املسيييتدامة السيييبعة عشييير ال  أقرها اينتمع الدو  

                                                                         تتناومل بصورة مباشرة ال بة ودورها يف متك  اقياة على األرض ولمان رفاه اإل سان.
 

ا حد  يف ما يتعلق    ،                                         وميكن على النحو ا إ، على سييييييييييييييبيل الذكر ال اقصيييييييييييييير  -  02                                           تقدمي بعض األرقام املكمة عم 
         الدوليةع       بالسنة

 
          ألكيياز حممومل       0111                      حقيبيية للسيييييييييييييينيية الييدولييية؛ و      7022                                            األدوات ال  مت إ تيياألييه وتوزيعكييا يف مجيع األقيياليغع     )أ(

      قبعة؛      0111           قميص صيا؛ و      0081      قلغ؛ و      5111   ؛ و "USB                 لتخزين البيا ات "
  7                      حلقات العمل اإلقليميةع     ) (
    251                            حلقات العمل/األحدا  الوطنيةع     )و(
  7    رةع                                      أشرطة الويديو / العروض املتحركة املصو      )د(
                             شريع فيديو عن املمارسات اجليدة    51        أكثر من     )ه(
  6               صحائ  الوقائعع     )و(
   02                 املعلومات املصورةع     )ز(
  .  08   ع       امللصقات    )ح(

 
 المحافظة على الزخم ما بعد السنة الدولية للتربة -     ابع ار 

 
                                                                                            مما ال يرقى إليه الشك أن السنة الدولية أسورت عن زخغ مثا لإلعجا  من االهتمام املستمر، وألس دت  قطة   -  00

      السنة        خل وته     ذي  ال   ر   إل                                                                             حتومل تارخيية مكمة يف قضية صون ال بة وإدارهتا بشكل مستدام. ومن خالمل االستخدام اجليد ل
                                                                                         الدولية، كان يتوقع من مجيع أصييييييييحا  املصييييييييلحة، مبا يف  لك من اينتمع املدت واقكومات واملتسييييييييسييييييييات واألوسيييييييياي 

     لقاة                                                       . وقد هنض  الشراكة العاملية من أألل ال بة بنشاي باملكمة امل ة    كبا       مة                            االستمرار يف خدمة هذه القضية هب   ،        األكادميية
                                                              ية، وباالستوادة من مستوى الوعي الكبا احملقق، وهي تضمن االستمرارية  ل       ة الدو     السن   ن                             على عاتقكا منذ إسدامل الستار ع

                 ( العاملية لل بة.Glinka                                                                                  من خالمل منربين رئيس  للتوعية، ومهاع االحتوامل باليوم العاملي لل بة وإ شاء ألائزة غلينكا )
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