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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 تقرير الشراكة العاملية من أجل الرتبة: 3-3البند 
 

 مالحظات متهيدية
 
تقدًما ملحوظًا يف تعزيز اإلدارة املســــــــتدامة  2012عام منذ إنشــــــــائها يف الرتبة  من أجلأحرزت الشــــــــراكة العاملية  

للرتبة ويف الدعوة إىل إدراج الرتبة يف بر�مج العمل العاملي، وال ســـــــــــيما من خالل دعم شـــــــــــراكاهتا اإلقليمية من أجل الرتبة 
  وجمموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية ابلرتبة.

 
، عززت الشـــــراكة العاملية من أجل الرتبة (الشـــــراكة) عملها ابلرتكيز على التهديدات 2020-2018وخالل الفرتة  

العشـــرة للرتبة اليت حددها تقرير حالة موارد الرتبة يف العامل، وذلك من خالل تنظيم ندوات عاملية وإعداد تقييمات وخرائط 
جديدة لتيســــــري تبادل املعلومات واخلربات  أدواتث عاملية، وتنفيذ الواثئق واملشــــــاريع النهائية على أرض الواقع، واســــــتحدا

 بادرةموعلى وجه التحديد، متثلت اإلجنازات الرئيســــــــية يف ما يلي: إطالق  املصــــــــلحة يف جمال الرتبة. أصــــــــحاببني مجيع 
للرتبة، ومدونة  ؛ وتنفيذ التقييمات العاملية لتلوث الرتبة والتنوع البيولوجيRECSOILإعادة توفري الكربون يف الرتبة العاملية 

الســـلوك الدولية بشـــأن اســـتخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مســـتدام، ورســـم خرائط مللوحة الرتبة وقدرات احتجاز الكربون 
العضـــــــــــــــوي يف الرتبة ابتباع �ج قطري املنحى، وإعداد بروتوكول خارطة عاملية للكربون العضـــــــــــــــوي للرتبة وإجراءات قياس 

اإلبالغ عنه والتحقق منه ورصـــــده، وبروتوكول اإلدارة املســـــتدامة للرتبة، وإطالق بر�مج أطباء الكربون العضـــــوي يف الرتبة و 
 . من بني أمور أخرى SoiLEXالرتبة العاملي وقاعدة 

 
 2019 حزيران/يونيوونظرًا إىل تزايد عدد أنشــطة الشــراكة، اقرتح االجتماع الســابع للجمعية العامة الذي عقد يف  

التقييم أن الشـــــراكة قد قطعت شـــــوطًا كبريًا منذ  بّني داء الشـــــراكة من أجل حتديد الفرص والتحد�ت املقبلة. وقد ألتقييًما 
، يف حني بلغت نقطة حتتاج فيها إىل 2012إنشـــــــــــائها بشـــــــــــكل رمسي من ِقَبل جملس منظمة األغذية والزراعة يف �اية عام 

كان هناك ما يربر ذلك إىل ن أن تســـمى مرحلة حتديد الوضـــع العاملي، و إعادة تنظيم اســـرتاتيجيتها ابالنتقال من مرحلة ميك
حدٍّ كبٍري، إىل مرحلة إعطاء األولوية الكاملة لإلجراءات امللموســـــــة (مبا يف ذلك اســـــــتخدام األدوات اليت وضـــــــعت يف هذه 

تقرير  عرضوي تدامة إلدارة الرتبة.املرحلة املبكرة) على األرض ملســـاعدة البلدان على جين الفوائد الكاملة للممارســـات املســـ
، وهي قد نوقشـــــت خالل الً مخس توصـــــيات مت اقرتاحها العتبارها مفيدة يف تطوير الشـــــراكة مســـــتقب على الشـــــراكة التقييم

 .انعقاد اجلمعية العامة هلذا العام
 
لتقييم أداء خمتربات الرتبة واعرتف االجتماع السابع للجمعية العامة للشراكة أيًضا أبمهية املقار�ت بني املختربات  

ولرصــــــــد تقّدم الشــــــــبكة املخربية العاملية للرتبة. بيد أنه ســــــــّلم كذلك بوجود حواجز دولية أمام تبادل عينات الرتبة ألغراض 
ق كفاءة تنفيذ املقار�ت بني املختربات ضـــمن وشـــددت اجلمعية العامة على أمهية هذه احلواجز اليت ميكن أن تعوّ  البحث.
 .ملخربية العاملية للرتبةالشبكة ا
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 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: وإنّ  
 

اإلحاطة علًما بتقريري االجتماعني الســـــــــــابع والثامن للجمعية العامة للشـــــــــــراكة، وكذلك ابلتقدم احملرز يف  •
  ؛املستدامة للرتبة اإلدارةمكافحة تدهور الرتبة وتعزيز 

املعلومات بشـــــــــأن التداعيات القانونية واملالية، مبا يف ذلك مدى والطلب إىل األمانة أن تقدم مزيًدا من  •
أتثري االقرتاح الصــــــــــــادر عن تقييم الشــــــــــــراكة بتحويل هذه األخرية إىل جهاز دســــــــــــتوري ملنظمة األغذية 

 ؛للمزيد من النظر فيها ،والزراعة، يف مشاركة اجلهات من غري الدول
الدويل لعينات الرتبة ألغراض البحث يف إطار الشـــــــــــــــبكة والنظر يف املوافقة على "القرار بشـــــــــــــــأن التبادل  •

 ؛)، بناء على طلب االجتماع السابع للجمعية العامة للشراكة1امللحق املخربية العاملية للرتبة" (
وإدارهتا ودعم تنفيذ األدوات واملبادرات الرئيســـية، مثل مدونة الســـلوك الدولية بشـــأن اســـتخدام األمسدة  •

على حنو مســـتدام، وبروتوكول خارطة عاملية للكربون العضـــوي للرتبة وإجراءات قياس الكربون العضـــوي 
يف الرتبة واإلبالغ عنه والتحقق منه ورصده، ومبادرة إعادة توفري الكربون يف الرتبة العاملية وبر�مج أطباء 

 .الرتبة العاملي، يف مجلة أمور أخرى
 
 

 مدير مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، Eduardo Mansurالسيد 


