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ويرجى من السادة . املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي
ME925 Rev.1/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 اجمللس
 بعد املمائ  األربعونو ماسة اخلالدورة 

 1021 كمانون األول/ديةمرب 7-3 روسما،

 االحتفمال بماليوم العماملي للرتب 

 
 سوجز

 أساسًا للتنميةة الرراعيةة   أيضاالرتبة وتشكل . تجدد يف مهلة ُتقاس حبياة اإلنسانغري قابل للإن الرتبة مورد طبيعي حمدود و

، والعلة،، وارروقةات، وإنتةاأل االيةاا، وامليةاه النظيدةة، ودورات       ألغذيةة ل قاعةدة  وتوفر ، النظام اإليكولوجيواستدامة 

ومصةدرا اغةرا     العناصر املغذية، وخمرونات الكربون العضوي، وربع التنوع البيولوجي العةاملي، ممةا أّنهةا تشةكل رميةرة     

بسبب املمارسات غري املالئمة، وتعةامم الضةغ     هايترايد تدهورلرتبة يف حياة البشر، لوعلى الرغم من الدور ااساسي .  البناء

إلطعةام عةدد سةكان العةا      يشكل أولويةة  واحلدام على الرتبة السليمة . السكاني، وسوء حوممة هذا املورد الطبيعي ااساسي

 الة  ال ككةن ضةمانها    خرى، واالياا، وااعالا، واملنتجات اا(الطاقة)املترايد، وتلبية احتياجاتهم من الكتلة احليوية 

   .مانون ااول/ديسمرب 5، ماالحتدال باليوم العاملي للرتبة يف مجاعيةعرب بذل اجملتمع الدولي جلهود  إال

 اجمللس اختماذهما سن جمانب اإلجراءات املقرتح

 :قد يرغب اجمللس يف
 

 لالرتقةاء سسةتوى   ممنتدى( مانون ااول/ديسمرب 5)لى االحتدال باليوم العاملي للرتبة إذا مان سيصادق ع ماأن يقرر  (أ)

 ؛اإليكولوجي ماالنظومائ، وأهمية الرتبة لضمان اامن الغذائي بالوعي 
 

 :ككن توجيه أية استدسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل

 Alexander Muellerالسيد 

 املساعد املدير العام

 والبيئة ةاإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعي
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م اإليكولوجي، وعلى أساس توصةية اللجنةة   ابالدور احلاسم للرتبة يف ضمان اامن الغذائي وخدمات النظ إقرارًا- 1

 ىل املةةدير العةةامإاخلارجيةةة الرفيعةةة املسةةتوى التابعةةة ملنظمةةة ااغذيةةة والرراعةةة بشةةأن ااهةةداا اإل ائيةةة لأللديةةة     

جريت والنتائج ال  مت التوصل إليها خالل الةدورة  أ، ومن خالل املناقشات ال  (2002تشرين ااول /أمتوبر 11-11)

. 1، ُطلب من املنظمة إنشاء شةرامة عامليةة للرتبةة   (2010حريران /يونيو 12-11روما، )الثانية والعشرين للجنة الرراعة 

 جلنةةة الرراعةةة يف دورتهةةا الثالثةةة والعشةةرين     بةةل الدةةاو، أقةةرت  وإثةةر عمةةل يهيةةدي وتشةةارمي وشةةامل مةةن ق      

 .، مبادرة إنشاء الشرامة العاملية للرتبة بعد الدعم الذي أعربت عنه جمموعة مبرية من البلدان(أيار/مايو 21-25)

 

 قةةرارًا يقضةةي بةةاقرتاخ تةةاريخ  2002عةةام  2االحتةةاد الةةدولي لعلةةوم الرتبةةة نظةةرًا إىل أهميةةة الرتبةةة، اعتمةةد  و- 2

 وقةةةد اخةةةتري التةةةاريخ تكركةةةًا لصةةةاحب اجلاللةةةة . مةةةانون ااول لالحتدةةةال بةةةاليوم العةةةاملي للرتبةةةة /ديسةةةمرب 5

Bhumibol Adulyadej وتهةدا املصةادقة   . وإدارتهةا املسةتدامة   علم الرتبة، وصون مواردهاجلهوده لدعم ، ملك تايلند

لألمةن الغةذائي وسةالمة الةنظم     إىل االحتدال بأهمية الرتبة ممكون أساسةي   بل جملس الداوللرتبة من ق  اليوم العامليعلى 

التخدي، من واملياه، وأمن الطاقة الغذائي وأمن  اامناإليكولوجية وممساهم حيوي يف رفاه اإلنسان من خالل إسهامه يف 

عا  تربة باليوم العةاملي للرتبةة،    10 000وحيتدل حاليًا عرب العا  حوالي . اخلسائر يف التنوع البيولوجي، وتغري املناخ

الرتبة الرئيسي يف دعم احلياة، واإلنتاأل الرراعي على  ملعارا واملداهيم  املرتبطة بدوروقد ُأنيطت بهم مهمة توفري ونقل ا

 .اار 

 

عةاملي،  وعلى الرغم من اجلهود القيمة ال  يبذهلا االحتاد الدولي لعلوم الرتبة وعلمةاء الرتبةة علةى الصةعيد ال    - 1

فتدهور الرتبة . خالل عمليات اختاذ القرارات على املستويني الوطين والعاملي عنصرا ذا أولوية دنياغالبًا ما ُتعترب الرتبة 

بيد أّن الرتبة أساسةية يف التصةدي لترايةد السةكان حاليةًا ويف      . عملية يلّدها الصمت وال تسرتعي انتباه صانعي القرارات

إذا أراد اجملتمةع  املتةاخ   رتاا، واملناصرة، ودعم النهو  بإدارة مسةتدامة للرتبةة البةديل الوحيةد    وُيعترب االع. املستقبل

 .تربة سليمة لعا  يتمتع باامن الغذائي، ويقوم على منظومات إيكولوجية مستقرة ومستدامةالدولي ضمان 

 

ولي بأهميةة الرتبةة يف حتقيةق اامةن     لالعةرتاا الةد  " الشرامة العاملية من أجةل الرتبةة  "وتدعو املنظمة يف إطار - 1

 .اروري يف املساعدة على يكني أنظمة إيكولوجية سليمة من االستمرار والنمو االغذائي املستدام، ومذلك بدوره

 

لبة  الةوعي وتةرويج     ملحةة  بات من الواضة  أّن هنةاح حاجةة    للتنمية املستدامة 20+وبعد انعقاد مؤير ريو - 5

التوصل إىل وتيسري تدابري تهدا إىل بلوغ اإلدارة املستدامة للرتبة لتحقيق أهداا التنمية املستدامة بالقضاء على اجلوع وب

 .عا  خاٍل من تدهور الرتبة
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اآلسةيوية،  ند، واجملموعة اإلقليمية قيادة تايلمة العاملية من أجل الرتبة، وبوستطلب املنظمة، من خالل الشرا- 1

 ، وبدعم مةن أعضةائها ممةا أّمةدوا ذلةك خةالل الةدورة الرابعةة وااربعةني بعةد املائةة جمللةس املنظمةة              77وجمموعة الة

لالحتدةال بةاليوم    ااول مةانون / ، من منظومة اامم املتحدة حتديد اخلامس من ديسةمرب (2012 حريران/يونيو 11-15)

وستساعد اانشطة، ماحتدال احلكومات الوطنية، واملنظمةات الدوليةة   . ذلك العاملي للرتبة، وإسباغ الطابع الرمسي على

على ب  الوعي والتوصل إىل االعةرتاا بالرتبةة بوصةدها مةوردًا طبيعيةًا       ،والوطنية واجملتمع املدني باليوم العاملي للرتبة

طوات اهلادفة إىل إدارتها إدارة أساسيًا، وحمدودًا، وغري متجدد، وبذلك ستساعد على دفع اجملتمع الدولي الختاذ اخل

 . مستدامة


