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لشراكة ل الجمعية العامة
 العالمية من أجل التربة

  

من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 
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 الدورة الخامسة

 2017يونيو/حزيران  22-20روما، 

 عمل مجموعة الخبراء الفنية الحكومية الدولية المعنية بالتربة
 

 موجز
  ية بالرتبة )جمموعة الدولية املعنتتضمممممممممممممممن هذه الوثيقة التقرير املرحل  السممممممممممممممنو   موعة ا  ا  ال نية احلكومية

ا  ا (، وه  تعرض بإجياز األنشممممممممممم ة الرئيسمممممممممممية الذ ن ذقا جمموعة ا  ا  منذ انعقاد الدورة الرابعة لل معية 
 . وسوف يقوم رئيس جمموعة ا  ا  كذلك بتقدمي عرض ش ه .2016العامة يف مايو/أيار 

  التقريروميكن االطالع على  2017ُعقممممدت دورة العمممممل السمممممممممممممممممادسمممممممممممممممممة  موعممممة ا  ا  يف مممممار /  ار و  
. bs095e.pdf-http://www.fao.org/3/a الكممممماممممممل لوقمممممائع همممممذا االجتمممممماع على املوقع اإللكرتو  التمممممايل:

 رمسية، تعتمد جمموعة ا  ا  على انعقاد جمموعات أصممممممممملر ضسممممممممب املقتضممممممممى وباإلضممممممممافة إىل دورات العمل ال
كما يرد أدناه، سمممممممممميتوىل عدد من تلك ا موعات متابعة تقرير  حالة يف الواقع،  من أجل تناول مهام حمددة. و 

ى املسممممتويني لع موارد الرتبة يف العامل ، وتن يذ خ ط العمل التابعة حتت أركان الشممممراكة العاملية من أجل الرتبة،
 العامل  واإلقليم .

  ل النشممممممممممممممممماة األبرز يف تنظيم النممممدوة العممممامليممممة حول الكربون العضممممممممممممممو  يف الرتبممممة )و  ( الذ ميكن 2017متثممممّ
 . i7268e.pdf-/bhttp://www.fao.org/3االطالع على وثيقتهمممممما ا تمممممماميممممممة على املوقع اإللكرتو  التممممممايل: 

وقد كانت هذه ال عالية التأسمممممممميسممممممممية  رة جهود تعاونية بني فرا ووكاالت متل ة تابعة ملنظومة األمم املت دة. 
 وه  ترتبط بمممممماإلعممممممداد ا ممممممار  للخري ممممممة العممممممامليممممممة للكربون العضممممممممممممممو  للرتبممممممة )ا ري ممممممة( الذ سممممممممممممممت لق 

 .2017ديسم /كانون األول  5يف 
 تقييم العامل  لتأثري عن ال اا تقرير  ابعة، تعّد جمموعة ا  ا  حالي  العامة خالل دورقا الر  وبنا  على طلب لل معية

يف وظمائ  الرتبمة ونظمهما اإليكولوجيمة. ونما أن تلوب الرتبمة من أبرز  اتالنبماتم لوقمايمة املنت مات املسممممممممممممممتخمدممة
ظم ناملخاطر الذ تتهدد الرتبة الذ تتناوهلا ا  وة التوجيهية ال وعية لإلدارة املسمممممممممتدامة ملوارد الرتبة، سممممممممموف ت

http://www.fao.org/3/a-bs095e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i7268e.pdf
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يقة تعاونية كذلك. ، وب ر 2018بشأن تلوب الرتبة من املزمع عقده يف مار /  ار  اجمموعة ا  ا  منتدى عاملي  
وقدف جمموعة ا  ا  يف احلقيقة إىل مل  الثملرات على مسممممممممممتوى املعارف العلمية يف كل الشمممممممممم ون املت مممممممممملة 

 بالرتبة، لضمان احل ول على أدلة علمية تدعم اإلدارة املستدامة للرتبة.

 لتربةاإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب الجمعية العامة للشراكة العالمية من أجل ا
 القيام نا يل  قد ترغب ا معية العامة يف : 

 ة والتعليق عليها املاضمممممي اشمممممهر   12اسمممممتعراض أللة األنشممممم ة الذ ن ذقا جمموعة ا  ا  خالل فرتة الممممممممممممممممممم 
 ضسب املقتضى؛

 بتعميم وثيقتها  ةواإلعراب عن تقديرها لن اح الندوة العاملية حول الكربون العضممممو  يف الرتبة، والتوصممممي
 شممممممممط للتوصمممممممميات واألنشمممممممم ة ا اصممممممممة بال ريق إىل األمام واملن ممممممممو  عن التن يذ الن ا تامية، فضممممممممال  

 ما يل ؛  عليها يف
 د  ص إعداد اإلصممممممممممدار الثا  لتقرير حالة موار خيما  واسممممممممممتعراض ا دول الزمر املقرتح وطريقة العمل يف

 عليهما؛  العامل، والتعليقالرتبة يف 
    موعة ا  ا  يف ضممممان ال مممرامة العلمية لدى اسمممتكمال ا ري ة العاملية للكربون ودعم الدور احملور

 العضو  للرتبة )ا ري ة(؛
   بالتعاون ا ار  بني جمموعة ا  ا  وبني فرا األمم املت دة، والتش يع على تعزيز هذه  اواإلحاطة علم

 الروابط أكثر فأكثر؛ 
 ملسممممممممممممتخدمة لوقاية املنت ات االعامل  لتأثري  لى املسممممممممممممتوىع والرتحيب بالتقرير قريب ال ممممممممممممدور للتقييم

يف وظائ  الرتبة ونظمها اإليكولوجية، إىل جانب تأييد تنظيم منتدى عامل  بشممممممممممممممأن تلوب  اتالنبات
 باالشرتاك مع منظمات وفرا أخرى تابعة لألمم املت دة؛  2018ر الرتبة سيعقد يف مار /  ا

  واملوافقممة على تعممديممل الالئ ممة الممداخليممة من أجممل متممديممد واليممة أعضممممممممممممممما  جمموعممة ا  ا  من سممممممممممممممنتني 
 إىل ثالب سنوات؛ 

  وال لب إىل الشممركا  يف املوارد/املا ني تقدمي املزيد من املوارد املالية لدعم العدد املتزايد ألنشمم ة جمموعة
 را األخرى اط  الوايف مع الارير العممامليممة اهلممامممة، والتعمما  ا ، مثممل تنظيم النممدوات العممامليممة وإعممداد التقمم

 عن دعم أهداف التنمية املستدامة. فضال  
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 تقرير الرئيس حول األنشطة والنواتج الرئيسية  2-1
 2017-2016لبرنامج العمل للفترة 

 
 ورة املتواصل إىل األمانة، وبقامت جمموعة ا  ا  خالل سنة العمل املاضية، إىل جانب توفري الدعم العلم   -1

 التدابري التالية:أعم إىل تن يذ األنش ة املقررة للشراكة العاملية من أجل الرتبة )الشراكة(، ب
 

  ائزة غلينكا العاملية للرتبة؛   ائزيناملشاركة يف  نة اختيار ال 
  أدناه(؛  1-4-2وإعداد وتن يذ أول ندوة عاملية حول الكربون العضو  يف الرتبة )ترد ت اصيل إضافية يف القسم 
  ؛ 2020وتنظيم إجرا ات إعداد اإلصدار الثا  من  تقرير حالة موارد الرتبة يف العامل  الذ  سي لق يف هناية عام 
  ظممائ  الرتبممة يف و  اتت ممات املسممممممممممممممتخممدمممة لوقممايممة النبمماتممالعممامل  لتممأثري املنعلى املسممممممممممممممتوى واسممممممممممممممتهالل التقييم 

 ونظمها اإليكولوجية؛ 
 اخ؛ العامل  إلمكانات محاية الرتبة من زيادة القدرة على ال مود يف سياا تملري املن على املستوى واستهالل التقييم 
   ودعم تن يذ خ ط عمل الشراكة، ضسب املقتضى، ووضع خ ط إقليمية للتن يذ؛ 
  مع الشراكة من أجل تقييم وأدا  الثروة احليوانية على ال عيد البيئ ، من أجل وضع خ وة توجيهية  والتعاون

 واملراع ؛  األراض  العشبيةللتمليريات يف أرصدة كربون الرتبة يف 
 وضمان الروابط التعاونية مع ال را العلمية األخرى، مثل هيئة الت اعل بني العلوم والسياسات التابعة الت اقية 

تنوع البيولوج  ال الاألمم املت دة ملكاف ة الت  ر )اهليئة(، واملن  احلكوم  الدويل للعلوم والسياسات يف جم
 تن يذ أهداف عن املساعدة يف بتملري املناخ، فضال   ةاملعني ةلدوليا ةاحلكومي هليئةاو ، ةم اإليكولوجيوخدمات النظ

 (، نا يف  لك:4-2صيل حتت القسم التنمية املستدامة ضسب املقتضى )يرد املزيد من الت ا
 

o  تقرير يفاملسمممممممممممممممامهممة ب  مممممممممممممممل عن الرتبممة Global Land Outlook  التممابع الت مماقيممة األمم املت ممدة 
 ملكاف ة الت  ر؛

o  ات  ادر عن املن  احلكوم  الدويل للعلوم والسياسال واستعادقا، األراض  تدهور تقييم اضواستعر
 .ةيف جمال التنوع البيولوج  وخدمات النظم اإليكولوجي

 
 المشاركة في لجنة اختيار الفائزين لجائزة غلينكا العالمية للتربة -ألف

 
لرتبة، يف عملية تقييم العاملية ل يف  نة اختيار ال ائزين  ائزة غلينكا ارئيس جمموعة ا  ا  ب  ته عضو   شارك -2

إلكرتونية للتقييم من أجل تيسري هذا العمل، فيما ساعدت يف احل اظ على ال رامة  ةاملرش ني. وقد قدمت األمانة أدا  
 املعتمدة )أنظر البند    ال لة(.امل لوبة. وقد مت اختيار ال ائز بنا  على املعايري 

 
  



GSPPA: V/2017/2 4 

 

 2017العالمية حول الكربون العضوي في التربة  إعداد الدورة األولى للندوة -باء
 
 أدناه. 1-4-2قرير موسع يف القسم يرد ت -3
 

 2020إعداد اإلصدار الثاني من "تقرير حالة موارد التربة في العالم" لسنة  -جيم
 
بنا  على تكلي  ا معية العامة، استهلت جمموعة ا  ا  العمل الت ضري  الضرور  لوضع التقرير الثا  حلالة  -4

(. فأنشئ جملس حترير يتأل  من امل ل ني املنسقني الرئيسيني التالية أمساؤهم املكل ني 2020موارد الرتبة يف العامل )تقرير 
 لتقرير:بال  ول املختل ة ل

 
 كافة أعضا  جملس الت رير  -مقدمة 
 )األرجنتني( Miguel Taboada -: الكربون العضو  للرتبة 1القسم 
 )تركيا(  Gunay Erpul -: تعرية الرتبة 2القسم 
 )الواليات املت دة األمريكية( Gary Pierzinski -: استنزاف العناصر اململذية 3القسم 
 )هولندا( Peter de Ruiter -: التنوع البيولوج  للرتبة 4القسم 
 )أسرتاليا( Neil McKenzie -: الت ديات املت لة باملعلومات حول الرتبة 5القسم 
 : البعد اإلقليم .6القسم 

 )ليسوتو( Botle Mapeshoane -أفريقيا 
 )اهلند( Brajendra - سيا 
 )أملانيا( Rainer Horn -أوروبا 

 )فنزويال( Juan Comerma -أمريكا الالتينية والب ر الكارييب 
 )لبنان(طالل درويش  -الشرا األدىن ومشال أفريقيا 

 )كندا( Dan Pennock -أمريكا الشمالية 
 )تونملا( Siosiua Halavatau -جنوب غرب احمليط اهلادئ )وأنتارتيكا( 

 
 كافة أعضا  جملس الت رير.  - االستنتاجات

 
وسرتفع نسخة منق ة عنه إىل الدورة  2018سرتفع مسودة أوىل عن التقرير إىل الدورة السادسة لل معية العامة يف  -5

إطالا  ومن املقرر. 2020. وسوف يقدم التقرير النهائ  لإلحاطة إىل الدورة الثامنة لل معية العامة يف 2019السابعة يف 
 .2020يوم العامل  للرتبة يف عام لعامة ا مهور خالل االحت ال بال 2020تقرير 
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 في وظائف  اتالتقييم العالمي لتأثير المنتجات المستخدمة لوقاية النبات -دال
 التربة ونظمها اإليكولوجية

 
جمموعة ا  ا  بتن يذ هذا التقييم اهلام. والعمل هلذه الملاية جار على قدم وساا  ةكّل ت ا معية العامة صراح   -6

. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات 2017، كندا( وينبمل  استكماله ضلول هناية عام D. Pennock)امل ل  الرئيس : 
 من هذه الوثيقة.  1بشأن ن اا هذا التقييم ووضعه الراهن يف املل ق 

 
 التقييم العالمي إلمكانات حماية التربة في زيادة القدرة على الصمود في سياق  -هاء

 تغير المناخ )االحتفاظ بالمياه، والمادة العضوية في التربة، والتنوع البيولوجي للتربة 
 وغير ذلك(. ،وتخزين الكربون وخصوبة التربة

 
تعذر القيام  من قبل ا معية العامة بتن يذ هذا التقييم اهلام. ولكن اا صري  ّل ت جمموعة ا  ا  كذلك تكلي   وقد ك -7

 ري حىت الل ظة بسبب قلة املوارد.بالكث
 

 التعاون مع الشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة الحيوانية على الصعيد البيئي -واو
 
عقب طلب أمانة الشراكة من أجل تقييم وأدا  الثروة احليوانية على ال عيد البيئ ، الدعم يف جمال الكربون  -8

اركان يف ا موعة نا أّن اثنني من أعضائها يش ا، كان رد جمموعة ا  ا  إجيابي  واملراع  األراض  العشبيةالعضو  للرتبة يف 
ملرّي أرصدة وافقت على استعراض مشروع ا  وة التوجيهية بشأن تو ضو  للرتبة، االستشارية ال نية املعنية بالكربون الع

 واملراع . األراض  العشبيةعضو  للرتبة يف الكربون ال
 

 خطط العمل وخطط التنفيذ اإلقليمية للشراكة العالمية من أجل التربة -زاي
 
ن يممذيممة املعممايري العلميممة والتقنيممة خالل املرحلممة التال تزال جمموعممة ا  ا  تع  بممالكممامممل أمهيممة احل مماظ على أعلى  -9

  ط العمل ا مس للشممممممراكة على املسممممممتويني العامل  واإلقليم  على حد سمممممموا . ويف ضممممممو   لك، سممممممعت األمانة لك  
 لشراكة  ات ال لة.تضمن إىل أق ى حد ممكن مشاركة أعضائها املنتمني إىل اإلقليم املعني يف حلقات عمل ا

 
التذكري بأن مخسة فرا عاملة تابعة  موعة ا  ا  قد تأسست هبدف ألع الك ا ات امل لوبة ووضعها يف وجيدر  -10

خدمة مت لبات التن يذ. وتلك ال را مكل ة على وجه ا  و  بأن تتابع عن كثب ت بيق خ ط التن يذ العاملية، ومن 
 خ ط التن يذ اإلقليمية.  خالل األعضا  من األقاليم املعنية، إسدا  املشورة ودعم ت بيق

 
وخالل الدورة الرابعة لل معية العامة، كّل ت جمموعة ا  ا  بوضممممع خري ة عاملية للكربون العضممممو  للرتبة ضلول  -11

تمابع بمال ريق العماممل ال اا وثيقم  فه  ترتبط ارتبماطم   ،، وبمالتمايل4 الركيزةمن تن يمذ  ا. وتشممممممممممممممكمل همذه املهممة جز   2017هنمايمة 
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. فهذا ال ريق يرصممممممممممممد عن كثب وضممممممممممممع ا ري ة ا ديدة، ع  تقدمي الدعم العلم  والتقر 4 بالركيزة موعة ا  ا  املعر 
 امل لوب إىل أمممانممة الشممممممممممممممراكممة. وسمممممممممممممموف يتوىل املراقبممة النهممائيممة لل ودة خالل دورة العمممل السممممممممممممممممابعممة  موعممة ا  ا  

ن االطالع على تقرير أكثر . وميك2017، قبل إطالا ا ري ة يف يوم الرتبة العامل  سممممممممنة 2017ول يف أكتوبر/تشممممممممرين األ
 من جدول أعمال ا معية العامة. 3حتت البند  ت  يال  

 
 2018-2017برنامج العمل للفترة  2-2

 
 ما يل  من بنود: 2018سوف يتضمن برنامج عمل جمموعة ا  ا  حىت منت   عام  -12
 

  هة نظر ، بتناول خ ط التن يذ العاملية واإلقليمية من وجالركائزمن  ركيزةقيام ال را العاملة ا مس املكل ة بكل
 جمموعة ا  ا ؛ 

  وقيام أربعة فرا عاملة بإعداد تقارير عن التقدم احملرز يف تناول األولويات األربع الذ حددها تقرير حالة موارد
بدعم هيئة الت اعل بني العلوم والسياسات الت اقية األمم  2و 1الرتبة يف العامل؛ وكذلك قيام ال ريقني العاملني 
باملشاركة يف متابعة الندوة العاملية حول الكربون  4و 2يقني العاملني املت دة ملكاف ة الت  ر )اهليئة(؛ وقيام ال ر 

 ملناخ واهليئة.بتملري ا ةاملعني ةالدولي ةاحلكومي اهليئةو العضو  يف الرتبة، املشرتكة بني جمموعة ا  ا  
 ادر عن املن   وقيام كافة أعضا  جمموعة ا  ا  باستعراض املسودة الثانية لتقييم تدهور األراض  واستعادقا ال

 ؛ةاحلكوم  الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوج  وخدمات النظم اإليكولوجي
  ؛ 2017واستكمال ا ري ة العاملية ا ديدة للكربون العضو  للرتبة ضلول عام 
 إلحاطة ا معية لعاملوقيام جمموعة ا  ا  بوضع مسودة أوىل عن اإلصدار الثا  لتقرير  حالة موارد الرتبة يف ا  

 ؛ 2018العامة يف 
   واللذين يتناوالن: تأثري  2018واستكمال التقييمني العامليني املرتتبني، ضلول موعد التئام دورة ا معية العامة لسنة

قدرة ليف وظائ  الرتبة ونظمها اإليكولوجية؛ وإمكانات محاية الرتبة يف زيادة ا اتاملنت ات املستخدمة لوقاية النبات
 على ال مود يف سياا تملري املناخ؛ 

   للخ وة التوجيهية ال وعية لإلدارة املستدامة للرتبة، فإن جمموعة ا  ا  ملتزمة بتنظيم فعاليات لبنا  األدلة  اودعم
. تلّوث التربةبالعلمية حول املخاطر العشرة الذ تتهدد الرتبة والذ حددها التقرير. ويت ل أحد تلك التهديدات 

وقد بدأت جمموعة ا  ا  بتقييم تأثريات املدخالت الزراعية يف الرتبة وخدمات النظام اإليكولوج  الذ توفرها. 
املت دةم سوف تنظم  وك ز  من هذا العمل فإن جمموعة ا  ا ، إىل جانب ال را واملنظمات األخرى لألمم

رية بنسبة كب ة. وتبقى مسألة تلوب الرتبة مهمل  2018بشأن تلوب الرتبة يزمع عقده يف مار /  ار  امنتدى عاملي  
ة يف املنتديات العاملية، أما جمموعة ا  ا  فتشكل اهليئة املناسبة لردم الثملرات الكبرية يف املعارف الذ ال تزال موجود

نتدى ألجل على املستوى العامل ، بالتعاون مع املبادرات واملنظمات احلالية. وسوف يعّد تقرير باالقرتان مع امل
احلد من الثملرات املعرفية بشأن تلوب الرتبة، نا يف  لك بشأن امل ادر البشرية املنشأ لتلوب الرتبة. وبوسع هذا 
التقرير كذلك أن يقّيم املخاطر الناألة عن تأثري تلوب الرتبة يف األمن الملذائ  والتملذية وال  ة والبيئة. وبنا   على 
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التايل ن حتدد إجرا ات للوقاية واإلدارة ترتبط بتلوب الرتبة ميكن الرتويج هلا، فتساهم بهذا التقييم، بوسع الشراكة أ
 من أهداف التنمية املستدامة. 3يف حتقيق اهلدف 

 
 تعديل الالئحة الداخلية 2-3

 
والية ثانية ملدة سنتني. وه  اليوم أداة معرتف هبا على ن اا واسع، يف خدمة التعاون  اختدم جمموعة ا  ا  حالي   -13

ذكر أمام إجرا ات ، نعىن أهنا مل تواجه عقبات تاة األوىل إىل الثانية سلسة نسبي  الدويل. وقد كانت عملية االنتقال من الوالي
 من االستمرارية.  اا كافي    أتاح قدر  ية السابقة األمر الذالعمل و لك ب ضل الت ديد ا زئ  للعضو 

 
أألع أعضمممماؤها على وجوب إطالة  2013ولكن يف ضممممو  الت ربة املكتسممممبة منذ تأسمممميس جمموعة ا  ا  يف عام  -14

مدة الوالية من سممنتني إىل ثالب سممنوات لك  تتمكن جمموعة ا  ا  من إمتام املشمماريع واألنشمم ة أو االقرتاب من إ ازها 
ظمة. وبال عل، فإن رئيس جمموعة ا  ا  قد أبلغ الدورة األخرية لل معية العامة عن صممممممممعوبة االضمممممممم الع بكل ب ريقة من

 األنشمممممممممممم ة الذ تكل ها هبا هذه األخرية ضمممممممممممممن والية السممممممممممممنتني احلالية لألعضمممممممممممما . ويعزى  لك على وجه ا  ممممممممممممو  
 الرتبة يف العامل ( يسممتوجب ما ال يقل عن ثالب سممنواتإىل أن العديد من األنشمم ة اهلامة )مثل إعداد تقرير  حالة موارد 

 أن دورات العمل العادية  موعة ا  ا  تعقد على أسمممممممممممممما  سممممممممممممممنو  كذلك.  امل يف فرتة ما بني الدورات، علم  من الع
 ( بمممماحلمممماجممممة bl812e.pdf-http://www.fao.org/3/a(ويف هممممذا ال مممممممممممممممممدد، اعرتفممممت الممممدورة الرابعممممة لل معيممممة العممممامممممة 

ا  من   إىل واليات أطول مدة، ف لبت من األمانة اختا  اإلجرا ات الضمممممممممممرورية من أجل متديد والية أعضممممممممممما  جمموعة ا 
 سنتني إىل ثالب سنوات.

 
  تعمديال   2وبنما  على همذا ال لمب ال مممممممممممممممادر عن المدورة الرابعمة لل معيمة العماممة للشممممممممممممممراكمة، يتضمممممممممممممممن املل ق  -15

ة احلالية لل معية العامة. للمادة السمممممممممادسمممممممممة من الالئ ة الداخلية لك  تنظر فيه الدور  1على البند با  من ال قرة  امقرتح  
د ألعضممممما  جدد  موعة ا  ا  بسمممممبب التمدي ات مممممدر األمانة طلب  ه املسمممممألة، مل إىل املناقشمممممات السمممممابقة حول هذ اونظر  
 قع لألعضا  احلاليني لسنة ثالثة.املتو 
 

 التفاعل مع األجهزة والمبادرات األخرى المعنية 2-4
 

الذ ت دة ملبإسدا  املشورة العلمية والتقنية إىل املنظمات واألجهزة األخرى لألمم ا ةُكّل ت جمموعة ا  ا  صراح   -16
 هلا اهتمام بالرتبة.

 
ولذا فقد عملت أمانة الشراكة  و تعزيز التعاون ا ار  بني جمموعة ا  ا  وال را األخرى  ات ال لة. وتوجد  -17

تدابري منّظمة للتعاون بني اهليئة وبني املن  احلكوم  الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوج  وخدمات النظم 
ة حول بتملري املناخ. وقد أبلغ عن  خر عمل مشرتك، خالل أعمال الندوة العاملي ةاملعني ةالدولي ةاحلكومي اهليئةو ، ةجياإليكولو 

http://www.fao.org/3/a-bl812e.pdf
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نشاركة ( 2017( الذ تزامنت مع انعقاد دورة العمل السادسة  موعة ا  ا  )مار /  ار 2017الكربون العضو  يف الرتبة )
 ممثلني عن تلك املنظمات.

 
 هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات التابعة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر التعاون مع

 
، سامهت جمموعة 2017باإلضافة إىل الندوة العاملية حول الكربون العضو  يف الرتبة الذ عقدت يف مار /  ار  -18

الذ  ست لقه أمانة االت اقية خالل انعقاد الدورة الثالثة عشرة  Global Land Outlookا  ا  ب  ل عن الرتبة يف تقرير 
مل متر األطراف يف االت اقية. وقد دع  رئيس اهليئة إىل حضور دورة العمل السادسة  موعة ا  ا  ومت االت اا على التعاون 

 باخت ار: للعام املقبل.
 

  داعمممممة 2017للرتبممممة ضلول هنممممايممممة  سممممممممممممممتقممممدم جمموعممممة ا  ا  خري ممممة عممممامليممممة جممممديممممدة للكربون العضممممممممممممممو ، 
  ؛ االت اقية حليادية تقييم تدهور األراض أقرقاألهداف التنمية املستدامة واملقاييس الذ  1-3-15امل شر 

  اإلدارة املستدامة للرتبة  التابع  موعة ا  ا   1وقد مت تن يذ تقييم عامل  مشرتك لتعرية الرتبة بقيادة ال ريق العامل 
 ، تركيا( وسوف يقدم إىل الدورة الثالثة عشرة مل متر األطراف يف االت اقية؛G. Erpul)رئيس ال ريق 

  وبنا  على دعوة من أمانة االت اقية، قام رئيس جمموعة ا  ا  بعرض حالة التعاون بني جمموعة ا  ا  واهليئة خالل
مايو/أيار(. وقد مت تسليط الضو  بشكل خا  على تنظيم الندوة العاملية  28-27ورة العامة األخرية للهيئة )الد

مع الرتكيز على أمهية أنش ة املتابعة لبنود العمل الرئيسية الواردة يف  2017حول الكربون العضو  يف الرتبة لعام 
جيا وم متر األطراف الندوة إىل الدورة املقبلة لل نة العلوم والتكنولو  الوثيقة ا تامية للندوة. وينبمل  للهيئة إحالة نواتج

عرية الرتبة ال ادر عن ما يت ل بالتقييم العامل  لت يف االت اقية الختا  القرار. ومن املتوقع إقامة تعاون مستقبل  يف
 لرتبة يف العامل.   حلالة موارد اجمموعة ا  ا  وا ري ة العاملية ا ديدة للكربون العضو  للرتبة والتقرير الثا

 
 التعاااااون مع المنبر الحكومي الاااادولي للعلوم والساااااااااااياااااساااااااااااااااات في مجااااال التنوع البيولوجي وخاااادمااااات 

 ةالنظم اإليكولوجي
 

جيدر التذكري بأن رئيس جمموعة ا  ا  يشارك يف رئاسة تقييم تدهور األراض  واستعادقا، وبالتايل فإن التعاون  -19
 للتقييم. كما أهنا للمسودة األوىل ا م  ال  قد قدمت جمموعة ا  ا  استعراض  ا  ا  واملن  احلكوم  تتنامى. و  بني جمموعة

 عن  لك، سوف تستضي  جمموعة ا  ا  وأمانة الشراكة االجتماع للتقييم. فضال   ةاض املسودة الثانييف صدد استعر 
 ة والزراعة.( يف املقر الرئيس  ملنظمة األغذي2017وز يوليو/مت 21-17الثالث واألخري مل ل   التقييم )

 
 بتغير المناخ ةالمعني ةالدولي ةالحكومي لهيئةاالتعاون مع 

 
 بعد فرتة أولية من ال ممممممممعوبات، أصممممممممبا اليوم هذا التعاون أكثر فعالية ألسممممممممباب عدة منها تزايد االهتمام بالرتبة  -20
وامل اوضممات املتعلقة بتملري املناخ. وقد مت قبول جمموعة ا  ا  ب مم ة رمسية كمنظمة  ات صمم ة مراقب ضمممن  املداوالتيف 
يئة احلكومية الدولية املعنية بتملري هلا ا  لتقييمات ا اقرتاح ب، وه  بالتايل مّولة هليئة احلكومية الدولية املعنية بتملري املناخا
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هليئة اعن  ام خر   ري املناخ واألراضمممم  ال ممممادراملختل ة املت مممملة بالرتبة. وب ممممورة خاصممممة، فإن التقرير ا ا  بشممممأن تملاملناخ 
عن  لك،  فضال  و كن  موعة ا  ا  أن تقدمها. ، سوف يستوجب خ ة  ات صلة مياحلكومية الدولية املعنية بتملري املناخ

لذ ا الرتبة يف تنظيم الندوة العاملية حول الكربون العضمممممو  يف توسمممممامه هليئة احلكومية الدولية املعنية بتملري املناخا تشمممممارك
 .2017يف مار /  ار  قدتع
 

 (2017الندوة العالمية حول الكربون العضوي في التربة ) تقرير   2-4-1
 

 :2017دوة لعام األطراف التالية يف تنظيم الناشرتكت  -21
 

 بتملري املناخ؛ ةاملعني ةالدولي ةاحلكوميهليئة ا 
 وهيئة الت اعل بني العلوم والسياسات التابعة الت اقية األمم املت دة ملكاف ة الت  ر؛ 
 .واملنظمة العاملية لألرصاد ا وية 

 
 امشارك   488وحضرها  2017مار /  ار  23إىل  21عقدت الندوة يف املقر الرئيس  ملنظمة األغذية والزراعة من  -22
نا مشل ممثلني عن الدول األعضا  يف منظمة األغذية  ابلد   111يف املائة من الرجال( من  67يف املائة من النسا  و 33)

ن علما  وأخ ائيني ع  اع ا ا  وا تمع املد ، فضال  والزراعة وامل سسات املشاركة يف التنظيم وال را  ات ال لة والق
 للرتبة وجماالت أخرى  ات صلة. يعملون يف جمال الكربون العضو 

 
 لنهج تعممماو   افقممم  ظممممت بممماالشممممممممممممممرتاك مع فرا أخرى لألمم املت مممدة و ن اامممم  هممم اوقمممد شممممممممممممممّكلمممت النمممدوة حمممدثممم   -23

 رير:ن ال ريق إىل األمام يف التقع والتوصمممممممممميات الرئيسممممممممممية فضممممممممممال   االسممممممممممتنتاجاتوميكن االطالع على وشممممممممممامل للملاية. 
i7268e.pdf-http://www.fao.org/3/b 

 
 :كما يل فه    أبرز االستنتاجاتأما  -24
 

 الرتبة يف ماسي وال) احلالية األرصدة على احل اظ خالل من للرتبة العضو  الكربون ناحل ول دون فقدا 
  للرتبة؛ العضو  الكربون إدارة يف األدىن باحلد إجرا   لك باعتبار( بالكربون الملنية

   ومنا األولوية إىل الرتبة الذ حتتو  على أعلى أرصدة للكربون، لدى وضع السياسات الوطنية واإلقليمية
 املعنية ض ظ الرتبة؛ 

  از الكربون والبعيد جرا  ممارسات إدارة احت  الق ريوتقييم وحتديد املزايا امللموسة للمزارعني على املدى
 العضو  يف الرتبة، بملية الرتويج العتمادها وتقدمي  ليات لت  يز اعتماد هذا النوع من املمارسات؛ 

   وإدراج الرصيد الكامل لملازات الدفيئة يف تقييم إمكانات احت از الكربون العضو  يف الرتبة، ودر
بقة على رتوجني الذ ميكن أن ت ثر يف قدرات املمارسات امل يلكربون والنالت اعالت املمكنة بني دوريت ا

 خت ي  وطأة تملري املناخ؛ 
 الكربون  ةوتعزيز تنمية القدرات والتدريب لدى البلدان من أجل إرسا  قيم مرجعية وطنية خت ص أرصد

 الضرورية إلدارة البيانات؛  واملرافقعن القدرات  العضو  يف الرتبة فضال  

http://www.fao.org/3/b-i7268e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i7268e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i7268e.pdf
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   وتأسيس فريق عامل لوضع خ وة توجيهية قابلة للت بيق ومراعية لسياقها اإلقليم  من أجل قيا
لرصد  اا حملي  ميكن تكيي ه ضيث اإلبالغ عنهالكربون العضو  يف الرتبة ووضع خرائط له ورصده و 

 أرصدة الكربون العضو  يف الرتبة والتملريات يف األرصدة ودعم قرارات اإلدارة؛ 
 ريق عامل لتنقيا ا  وة التوجيهية ال وعية لإلدارة املستدامة ملوارد الرتبة، من أجل توفري وإنشا  ف

  تشمل الظروف لخ وة توجيهية لإلدارة املستدامة للكربون العضو  للرتبة على املستويني الوطر واحمل
 ا اصة بكل موقع.

 
علميني علمية وتقنية أساسية باالشرتاك مع ال ريقني ال وقد سعت جمموعة ا  ا  إىل ضمان ارتكاز الندوة إىل أسس -25

 ة. بتملري املناخ واهليئ ةاملعني ةالدولي ةاحلكوميهليئة ااآلخرين اللذين سامها يف تنظيم هذه ال عالية، أ  
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 : تقرير عن حالة التقييم العالمي لتأثير المنتجات المستخدمة لوقاية 1الملحق 
 في وظائف التربة ونظمها اإليكولوجية اتالنبات

 
 مقدمة

 
ا تقييم   بتملري املناخ  ةياملعن ةالدولي ةاحلكومي هليئةان ز تبأن  2016طلبت ا معية العامة إىل الشراكة خالل دورقا لعام 

 يف وظائ  الرتبة ونظمها اإليكولوجية.  اتلتأثري املنت ات املستخدمة لوقاية النبات اعاملي  
 

 أثريها قد تسمممممبب بشمممممواغل واسمممممعة الن اا بشمممممأن ت اتواحلقيقة أن االسمممممتخدام املتزايد للمنت ات املسمممممتخدمة لوقاية النبات
صممممم ة البشمممممر. واسمممممت ابة لتلك الشمممممواغل، وضمممممعت ات اقات دولية وأطر تنظيمية وطنية من أجل تنظيم على البيئة و  على

 بشمممممممممممممممأن امللوثممات العضممممممممممممممويممة  إسممممممممممممممتكهومل، قممامممت ات مماقيممة . فعلى سممممممممممممممبيممل املثممالاتاسممممممممممممممتخممدام منت ممات وقممايممة النبمماتمم
لل شممممممرات ومبيد واحد لل  ريات منذ دخوهلا حّيز  امبيد   12الثابتة، ننع أو فرض حدود صممممممارمة على إنتاج واسممممممتخدام 

 اتاتب. وعلى الرغم من هذه الضمموابط التنظيمية، فال يزال اسممتخدام منت ات جديدة لوقاية الن2004التن يذ يف مايو/أيار 
 .واعتماد املنت ات احلالية يف أقاليم جديدة يثري قلق الرأ  العام

 
م يف العديد من نظم اإلنتاج الزراع ، فمن الضرور  أن تستند النظ اتإىل دور املنت ات املستخدمة لوقاية النبات اونظر  

التنظيمية إىل أدلة علمية مواكبة للع ر وقابلة للوثوا هبا. ويتمثل دور هذا التقييم يف عرض رأ  علم  عامل  الن اا وعايل 
. وسوف يقت ر هذا الرأ  لوج لبيو يف وظائ  الرتبة وتنوعها ا اتاملستوى بشأن تأثري املنت ات املستخدمة لوقاية النبات

 .على جمموعة ا  ا  وهو ال يعد نثابة ت ريا رمس  صادر عن الشراكة العاملية من أجل الرتبة ح ري ا
 

ويستكمل هذا التقييم مبادرات سابقة لكل من جمموعة ا  ا  والشراكة ومنظمة األغذية والزراعة. ويورد امليثاا العامل  
. وقد قام اتلنباتلإلدارة املستدامة للرتبة ميكن ت بيقه على تقييم املنت ات املستخدمة لوقاية ا انق ة تعري   ة بنسخته املللرتب

بيولوج  للرتبة لتقرير حالة موارد الرتبة يف العامل بت ميع املعارف احلالية بشأن أحد املكونات الرئيسية للتقييم أ  التنوع ا
بشأن  وجيهية ال وعية األخرية لإلدارة املستدامة ملوارد الرتبة إرشادات على املستوى العامل ، توفر ا  وة التاوتلوثها. وأخري  

 ارسات اإلدارة املستدامة للرتبة.مم
 

 الذ  يذكره تاويتسق ن اا التقييم مع والية جمموعة ا  ا  املذكورة أعاله. أما تعري  املنت ات املستخدمة لوقاية النبات
 :التقييم فهو التايل

 
 فة  : تعر إنتاج مبيد الملرض منه الوقاية من أو القضا  على أو مكاف ة أيةاتاملنت ات املستخدمة لوقاية النبات

 أو تتدخل بأ  شمممممممممممممممكل أثنا  إنتاج األغذية أو املنت ات الزراعية أو األخشممممممممممممممماب أو امل نوعات احتدب ضرر  
 منو نظيمونقلها وتسويقها، ويشمممممممممممل هذا التعبري املنت ات الذ تستخدم لت وختزينهاا شممممممممممبية، أو أثنا  ت نيعها 

أو خت ي  أشمممممممممممممممممممممم ار ال اكهة أو لوقاية الثمار من السممممقوة قبل أواهنا،  اأو جت ي ه اأو إسممممقاة أوراقه اتالنبات
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ثنا  التخزين أو أوكذلك املواد الذ تستعمل يف احملاصيل سوا  قبل ح ادها أو بعده لوقاية احمل ول من التدهور 
 [2006منظمة األغذية والزراعة، ] .النقل

 
  أما مكونات نظام الرتبة الواجب تقييمها فت دد من خالل تعري  اإلدارة املستدامة للرتبة يف امليثاا العامل  للرتبة الذ

 :2015اعتمده م متر املنظمة يف 
 

وفرها عم واإلمداد والتنظيم وا دمات الثقافية الذ تتكون إدارة الرتبة مستدامة يف حال احملافظة على خدمات الد
 لتنوع البيولوج .االرتبة أو تعزيزها، دون املسا  ب ورة مل وظة إما بوظائ  الرتبة الذ متّكن هذه ا دمات، أو 

 
التنوع  غري مستدام يف حال تسبب  لك بضرر مل وظ يف وظائ  الرتبة أو يف اتولذا يعت  استخدام منت ات وقاية النبات

ن الدور الذ  ميكن للكائنات ع فضال   الضمنيةع البيولوج  لقيمته البيولوج . وجتدر املالحظة بأن هذا التعري  يقّر بالتنو 
 .ةم اإليكولوجيبة أن ت ديه يف تقدمي خدمات النظالذ تعيش يف الرت 

 
 ّويل للتقريراهليكل األ

 
 التقرير مقدمة ون اا -1
 اتمبيدات اآلفات ووقاية النبات -2
 وجهات النظر الرئيسية بشأن تقييم تأثريات املبيدات يف الكائنات الذ تعيش يف الرتبة -3
 

 وجهة نظر التنوع البيولوج  3-1
 وجهة نظر علم السمية البيئية 3-2

 
 الذ تعيش يف الرتبةا تقييم أثر املبيدات يف الكائنات طر  -4
 استعراض تقييمات تأثري مبيدات اآلفات يف الكائنات الذ تعيش يف الرتبة -5
 

 الكائنات الدقيقة الذ تعيش يف الرتبة: البكترييا والعتائق وال  ريات يف الرتبة 5-1
 

 م شرات تأثري مبيدات اآلفات يف الكائنات الدقيقة للرتبة 5-1-1
 يف النشاة اإلنزمي  للكائنات الدقيقة  تأثريات املبيدات 5-1-2
 تأثريات املبيدات يف وفرة امليكروبات وهيكل ا موعات امليكروبية 5-1-3

 
 احليوانات الذ تعيش يف الرتبة: ديدان األرض والكهدليات والعث واإلنشرتايات 5-2

 
 ديدان األرض  5-2-1
 الكهدليات والعث واإلنشرتايات 5-2-2
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 البيولوج  للرتبة ووظائ  الرتبة العلم : مبيدات اآلفات والتنوعالرأ   5-3
 
 اآلفات وجودة املياهم ري مبيدات  -6
 

 العوامل الذ تت كم ن ري املبيدات وسلوكها يف الرتبة  6-1
 إدارة الرتبة وم ري املبيدات  6-2
 إدارة الرتبة والت كم بت ري  مياه األم ار 6-3
 املبيدات وجودة املياهالرأ  العلم : م ري  6-4

 
 املبيدات ومكاف ة تعرية الرتبة -7
 

 الرأ  العلم : املبيدات وتعرية الرتبة 7-1
 
 املراجع الذ مت االستشهاد هبا -8
 

 ا داول الزمنية
 
 2017مايو/أيار  17إىل  2016استكمال املسودة األوىل: من نوفم /تشرين الثا   (1)
 مايو/أيار  18اسممممممممممممممتعراض املسممممممممممممممودة األوىل من جانب الل نة ال رعية لل ممممممممممممممياغة التابعة  موعة ا  ا : من  (2)

 يونيو/حزيران.  23إىل 
 يونيو/حزيران 30إىل  26جتميع التعليقات من جانب أمانة الشراكة من  (2)
 أغس س/ ب. 31استكمال املسودة الثانية: يوليو/متوز إىل  (3)
 سبتم /أيلول. 1تعميم املسودة الثانية على كامل أعضا  جمموعة ا  ا :  (4)
  23النظر يف املسممممممممممممممودة ووضممممممممممممممع اللمسمممممممممممممممات النهممائيممة عليهمما خالل االجتممماع السمممممممممممممممابع  موعممة ا  ا : من  (5)

 أكتوبر/تشرين األول  27إىل 
 2017إطالا التقرير يف اليوم العامل  للرتبة لعام  (6)
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 الالئحة الداخلية المعدلة: 2الملحق 
 

 ذ  احتاج إىل تعديل يرد كالتايل:إن البند الوحيد ال
 

 والية مدقال إن أعضمممممممممممما  جمموعة ا  ا  ال نية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة هم خ ا  تعّينهم ا معية العامة للشممممممممممممراكة 
  .)نوافقة ا معية العامة( سنوات قابلة للت ديد لوالية إضافية 3


