
                                                                                
 
 
 

 
 

 االختصاصات
بة الوطنية مخابر شبكات  التر  

 
 

بة ي نوفمتر  (GLOSOLAN) تم تأسيس الشبكة العالمية لمخابر التر
ين الثان  ي تشر

 
بة 2017ف اكة العالمية من أجل التر ي إطار الشر

 
 (GSP) ف

اكة ة الخامسة ضمن هذه الشر بة وحمايتها. يهدف والركت   ات لإلدارة المستدامة لموارد التر  فيما يتعلق بتنسيق األساليب والقياسات والمؤشر

GLOSOLAN   بة ات من أجل تطوير المعايت  ومواءمة إجراءات تحليل التر بة عتر بهدف إىل تعزيز أداء المختتر
 المخابر جعل معلومات التر

. سيضمنوالبلدا بة GLOSOLAN ن والمناطق قابلة للمقارنة والتفست  وذلك من خالل التحقق من صحة بيانات مختتر  اتخاذ قرارات إدارة التر

ا من هذه الشبكة مثل تحقيق أهداف التنمية 
ً
بة باستخدام بيانات سليمة وموثوقة. وستستفيد أنشطة الرصد وإعداد التقارير أيض التر

 .المستدامة

ام المخابر األعضاء وعىل قدرتها عىل استيعاب أنشطة GLOSOLAN نجاحيعتمد  وتوكوالت الخاصة  GLOSOLAN بشدة عىل عمل والتر  والتر

بة اإلقليمية مخابر تسهل شبكات . بها  . ومع ذلك فإن إنشاء شبكات (  (RESOLANsالتر بة  مخابر تقليص النطاق عىل المستوى اإلقليمي التر

ي  كش الحواجز اللغوية والثقافية  ادرة عىل، الق( (NASOLANsالوطنية
ا عىل المستوى القطري. كما هو مذكور ف 

ً
يمكن أن تحدث فرق

ي  المخابر اختصاصات 
ي مسؤولية قيادة إنشاء شبكة هنا)GLOSOLAN األعضاء ف 

بة الوطنية  مخابر (، تقع عىل عاتق كل مختتر مرجعي وطن  التر

 القطري.  عىل المستوى GLOSOLANوتنسيق تنفيذ أنشطة 

ي  
ي شبكة  NASOLAN يمثل كل عضو ف 

ي بلد ما بالتفاعل مع بعضها البعض، والتغلب  GLOSOLAN ف 
بة ف  بحيث تسمح لجميع مخابر التر

بة ي تحليل التر
كة ومساعدة بعضها البعض لبناء قدراتهم ف   .عىل التحديات المشتر

بة الوطنية  :بما يل   تختص شبكات مخابر التر

ي توسيع الشبكة عن  -
ي الدولة للتسجيل ف 

بة األخرى العاملة ف  ي  GLOSOLAN طريق تحفت   مخابر التر
  NASOLANs وبالتاىلي ف 

: عىل سبيل المثال من خالل تنسيق اإلجراءات المستخدمة من قبل المخابر المختلفة من GLOSOLANأنشطة تسهيل تنفيذ   -

 إىل
ً
 GLOSOLAN ستخدامه إلعداد إجراءات التشغيل القياسية لـ، والذي سيتم اGLOSOLAN أجل تقديم إجراء واحد منسق وطنيا

بة اإلقليمية  GLOSOLANاإلعالن عن أنشطة  - نت أو مباشر واالجتماعات مثل تلك الخاصة بشبكة مخابر التر مثل التدريب عتر اإلنتر

 .مما يحفز المخابر الوطنية عىل المشاركة فيها

ي  (1تنظيم التدريب واالجتماعات الوطنية من أجل ) -
إىل مخابر  GLOSOLAN / RESOLANs نقل المعرفة والمهارات المكتسبة ف 

كة، )2أخرى، )  .( متابعة فرص الحصول عىل الموارد المالية3( مناقشة التحديات واالحتياجات المشتر

ا لدعم GLOSOLAN يرجر مالحظة أن
ً
. ومع ذلك تقع عىل عاتق كل شبكة مسؤولية البحث  NASOLAN سيبذل جهد

ً
عن ماليا

ي ألنشطتها. يمكن لـ
حات المشاريــــع حسب  NASOLAN دعم GLOSOLAN الموارد الالزمة للتمويل الذانر من خالل صياغة مقتر

 .الحاجة

ات الوطنية -  .تنظيم تمارين المقارنة بي   المختتر

سيضمن ألن ذلك GLOSOLAN  1ومنسق GSPونقطة االتصال الوطنية لـ  RESOLAN التواصل الفعال مع رئيس ونائب رئيس -

 .إىل االحتياجات والتحديات الوطنية والتماس الحلول GLOSOLAN لفت انتباه

بة الوطنية محدثة من أجل تسهيل ) - الموارد المالية،  الحصول عىل( أنشطة 1الحفاظ عىل صفحة الويب الخاصة بشبكة مخابر التر

ي المشاريــــع، ) المخابر ( مشاركة 2)
 .( مراقبة األنشطة الوطنية3ف 

 

_________________________ 

بة.  GSPنقاط االتصال الوطنية لـ 1 اكة العالمية من أجل التر ي الشر
 هي أشخاص تعينهم حكوماتهم لتمثيل بلدانهم ف 

 .هنامتاحة  GSPالقائمة الكاملة لنقاط االتصال الوطنية لـ 

http://www.fao.org/3/ca7509en/ca7509en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7509en/ca7509en.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/partners/country-focal-points/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/partners/country-focal-points/en/

