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السادسة الدورة  

8201 حزیران/یونیو 13-11 روما،  

 مجموعةل 2018-2017 للفترة العمل لبرنامج الرئیسیة والنتائج األنشطة عن الرئیس من تقریر 
 )ITPS( بالتربة المعنیة الدولیة الحكومیة الفنیة الخبراء

 

 

يملخص تنفیذ  

  تحتوي ھذه الوثیقة على التقریر المرحلي السنوي للITPS مكمالً التقاریر المقدمة إلى ،
. ویقدم لمحة عامة موجزة عن األنشطة الرئیسیة التي  (PA)العامة جمعیةالدورات السابقة لل
، حیث تم تعیین األعضاء الحالیین من الستنتاجات التي تم التوصل إلیھاقام بھا الفریق وا

وھم اآلن یستكملون فترة  2015 حزیران /في جلستھا الثالثة في یونیو العامة جمعیةلاقبل 
  بتقدیم عرض شفوي. ITPSوالیتھم الممتدة لثالث سنوات. من المقرر أن یقوم رئیس 

 غالباً ما تعتمد إلى جانب جلسات العمل الرسمیة ،ITPS  على عقد مجموعات أصغر حسب
، سیتناول عدد من ھذه الواقع، كما ھو مبین أدناه . وفيالحاجة للتعامل مع مھام محددة

، وتنفیذ خطط العمل في إطار ر "حالة موارد التربة في العالم"المجموعات متابعة تقری
 على المستویین العالمي واإلقلیمي.  (GSP) ركائز الشراكة العالمیة من أجل التربة

 ح لیتضمن القسم الثاني من الوثیقة برنامج العمل المنق ITPS   معلومات ل 19-2018لعامي
، على سبیل بًا رئیسیًا آخر من عمل المجموعةالعامة. یغطي القسم الثالث جان جمعیةال

واجھتھ مع الھیئات والمبادرات األخرى ذات الصلة. یحتوي القسم الرابع على قائمة  المثال
لقسم الخامس على ویحتوي ا 2021إلى یونیو  2018الجدد للفترة من یونیو  ITPSأعضاء 

 العامة جمعیةالالصلة لتوجیھ انتباه  ذا مجموعةراھا التبعض االستنتاجات والتوصیات التي 
 إلیھا.

  یمكن االطالع على التقاریر الكاملة لالجتماع السابع والثامن لـITPS  :38فيUT االجتماع السابع
ITPS االجتماع الثامن |  2017ر أكتوبITPS  2018مایو 

http://www.fao.org/3/BU274/bu274.pdf
http://www.fao.org/3/BU274/bu274.pdf
http://www.fao.org/3/BU274/bu274.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/eighth-working-session/en/
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 GSPالعامة  جمعیةالإجراء مقترح من قبل  
  في:العامة  جمعیةالقد ترغب 

، على مجموعة من األنشطة التي تضطلع بھا قتضاءب اال، حسوالتعلیق مراجعةال •
ITPS .في فترة األشھر االثني عشر الماضیة 

ودعوة الجھات المانحة والشركاء لدعم ھذا العمل من  2019-2018إقرار خطة العمل  •
 خالل توفیر الموارد المالیة والعینیة.

عة الحساسة بة للزراإقرار تنظیم ندوتین عالمیتین: بشأن اإلدارة المستدامة للتر •
 .2020، والتنوع البیولوجي للتربة في عام 2019للمغذیات في عام 

وتقدیم التوجیھات وفقاً  GSOC17استعراض التقدم المحرز في تنفیذ الوثیقة الختامیة  •
 لذلك.

استعراض نتائج الندوة العالمیة حول تلوث التربة ودعم إعداد تقییم عالمي لتلوث  •
 بالتعاون مع ھیئات ومنظمات األمم المتحدة األخرى. ITPSالتربة تقوده 

إلدارة ا استعراض المذكرة المفاھیمیة لتقییم الدراسة عن المنافع االقتصادیة من •
، وكذلك لتحدید ارعین وغیرھم من مستخدمي األراضيللمز (SSM) المستدامة للتربة

 أفضل الممارسات التي تمنع تدھور التربة.
لمدة ثالث سنوات (من  ITPS في سیعملون وفقًا لذلكالذین  خبیراً  27تأیید قائمة  •

 ).2021 /حزیرانإلى یونیو 2018 /حزیرانیونیو

 2018-2017األنشطة والنتائج الرئیسیة  2.1
الذین  27التمدید لمدة سنة واحدة للخبراء الـ  2017في یونیو/حزیران العامة  جمعیةالأیدت  .1

) للعمل لفترة والیة كاملة ITPS( الدولیة المعنیة بالتربةیشكلون مجموعة الخبراء الفنیة الحكومیة 
  ) ، على النحو الذي أوصى بھ أعضاء الفریق.2018-2015سنوات ( 3مدتھا 

بعدد من المھام على  اخالل السنة الثالثة من أنشطتھ مجموعة، فقد اضطلعت الومن ثم .2
 النحو التالي:

لتربة والنظم اإلیكولوجیة على وظائف ا إعداد تقییم عالمي ألثر منتجات وقایة النباتات •
 ؛للتربة

 ؛لعالمیة األولى بشأن تلوث التربةاإلعداد والمتابعة الالحقة للندوة ا •
" الذي سیصدر في حالة موارد التربة في العالماألعمال التحضیریة للتقریر الثاني عن " •

 ؛2025نھایة عام 
 ؛ووضع خطط التنفیذ اإلقلیمیة GSPخطط العمل ل، لتنفیذ تقدیم الدعم، حسب االقتضاء •
ق تغیر المناخ (االحتفاظ بالمیاه، والمواد تقییم إمكانات حمایة التربة لزیادة المرونة في سیا •

ما إلى ذلك) ، والعضویة للتربة، والتنوع البیولوجي للتربة، وتخزین الكربون، وخصوبة التربة
 ؛على المستوى العالمي
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 ) (SSM اإلدارة المستدامة للتربة نافع االقتصادیة من) بشأن الم2020دراسة (بحلول عام  •
للمزارعین وغیرھم من مستخدمي األراضي ، وكذلك تحدید أفضل الممارسات التي تمنع تدھور 

 التربة ؛
 ؛الستخدام وإدارة األسمدة القواعد السلوكیةمسودة إعداد  •
تفاعل بین العلوم ھیئة ال، مثل ىضمان الروابط التعاونیة مع األفرقة العلمیة األخر •

) التابعة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر ، والمنبر الحكومي الدولي المعني SPI( والسیاسات
الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر  ) وIPBESبالتنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي (

 یة المستدامة حسب االقتضاء.) ، فضالً عن المساعدة في تنفیذ أھداف التنمIPCC( المناخ

A.  إعداد تقییم عالمي ألثر منتجات وقایة النباتات على وظائف التربة والنظم
 اإلیكولوجیة للتربة

بإجراء تقییم على المستوى العالمي ألثر منتجات وقایة  PAصراحة من  ITPSتم تكلیف الـ  .3
تقییم (المؤلف الرئیسي: تھاء ھذا الالنباتات على وظائف التربة والنظم اإلیكولوجیة للتربة. تم االن

. الوثیقة كاملة متاحة على 2017، كندا) وتم إصداره رسمیاً بمناسبة یوم األرض العالمي د. بینوك
 . /http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8168ENاإلنترنت على العنوان

B.  اعداد الندوة العالمیة االولى حول تلوث التربة 
، باالشتراك مع الجھات لعلمیة والتقنیة األساسیة للندوةعلى ضمان األسس اITPS ال تركز .4

 .2.3.1األخرى المشاركة في تنظیم ھذا الحدث. ویرد تقریر مفصل عن ھذا النشاط في القسم 

C. لعالم"إعداد التقریر الثاني ل"حالة موارد التربة في ا 
بالفعل بتنظیم  ITPS، قامت )2025تاریخ تسلیم ھذا التقریر ( على الرغم من التغییر في .5

 نم ITPS ءعضاأ رتغیی لیإ ظربالنمجموعات عمل للبدء في إعداد ھذا العمل الموضوعي. 
 لقب نم علیھا فقةوالموا ریرلتقھذا ا دادعإ لعم ةطخ مناقشة نسیتعی، 2018 /حزیرانونیوی
 .ددلجا ITPS ءعضاأ

D. خطط العمل لGSP وخطط التنفیذ اإلقلیمیة 
أھمیة كاملة للحفاظ على أعلى المعاییر العلمیة والتقنیة خالل مرحلة التنفیذ  ITPSال تدرك .6

. ومن الجدیر بالذكر أن خطط التنفیذ اإلقلیمیة ستوجھ المزید من GSPلخطط العمل الخمسة ل
 لبشک ITPS دتصور تعمد دفق، كلذل. وطنيالة على الصعیدین اإلقلیمي ومحدداإلجراءات ال

ناطق . وینبغي التوصیة باالعتراف الواجب بالمإلقلیميوا لعالميا نییولمستا علی ذلتنفیا قثیو
 ، ال سیما بالنظر إلى الموارد المتاحة المحدودة.ذات األولویة (مثل أفریقیا)

ءات الالزمة ، وحشدت الكفاITPSوفي ھذا السیاق، نشطت خمسة أفرقة عاملة من  .7
ووضعتھا في خدمة متطلبات التنفیذ. وتتابع ھذه المجموعات عن كثب تنفیذ خطط التنفیذ العالمیة 

)GIPs( ومن خالل أعضاء من المناطق ذات الصلة ، تقدم المشورة والدعم لخطط التنفیذ اإلقلیمیة ،
)RIPs.( 
 ) ھم كالتالي:WGالمشاركون في فریق العمل ( .8

http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8168EN/
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طالل  ؛ بریتشاك-ا مواال ھاالفاتو؛ فرناندو غارسیاسیوسك (الرئیس) ؛ دان بینو 1 : ركیزة •
  ؛ صائب خریسات؛ راینر ھورن ؛ أحمد محیمید ؛ إسورندة بابتیستا خوان كومرما ؛ درویش

بافیل   ؛ ینسكيزغاري بیر  ؛ (الرئیس) ماریا د لوردس مندونسا سانتوس برفین :2ركیزة  •
فرناندو  ؛ا مولى حلفتووسوسی ؛نیدة ھرناندز الراأ ؛نابطل مبیشو ؛اناہلل أم ؛كرسلنكف

 برجندرة ؛بریتشاك -غارسیا
غاري ؛ إسورندة بابتیستاخوان كومرما؛  ؛ادوامیغل تب ؛(الرئیس) : برجندرة3ركیزة  •

؛ سیوسا كازویوكي یاغي;  ؛نسلمبي ف. نكنجلو ؛نیل مكنزي ؛مارتن یمفك ؛ ینسكيزبیر
  مواال ھاالفاتو

 ؛ ماریا د لوردس مندونسا سانتوس برفین؛ میغل تبوادا؛كنزي(الرئیس): نیل م4ركیزة  •
 لین زھانجـ  بیتر د رویتر؛ أحمد محیمید؛ غني اربل, جان ؛ دان بینوك؛بھنودذ للجي

؛ غاري بیرزینسكي؛ أحمد محیمید؛ مارتن یمفك؛ خوان كومرما ؛(الرئیس) بھنودذ للجي •
 بیتر د رویتر؛كف؛ أماناہلل ؛ برجندرة ؛ بافیل كرسلن نیل مكنزي؛ جان ـ لین زھانج ؛

 

E.  سیاق تغیر المناخ (استبقاء الماءتقییم إمكانات حمایة التربة لزیادة المرونة في ،
والمواد العضویة للتربة ، والتنوع البیولوجي للتربة ، وتخزین الكربون ، وخصوبة التربة 

 ، وما إلى ذلك) على المستوى العالمي
ل معلقًا بإجراء مثل ھذا التقییم لكنھ ال یزا PAبشكل صریح من قبل  ITPSكما تم تكلیف الـ  .9

أن یتم التعامل مع ھذه المھمة بشكل كامل من قبل  ITPS، تقترح بسبب نقص الموارد. لذلك
 األعضاء الجدد.

 

F.  بشأن المنافع االقتصادیة من 2020الدراسة (بحلول عام (SSM ارعین للمز
 كذلك لتحدید أفضل الممارسات التي تمنع تدھور التربة، ووغیرھم من مستخدمي األراضي

) 2020بإعداد دراسة (بحلول عام  ITPSالخامسة ، تم تكلیف الـ (PA) العامة  جمعیةفي ال .10
للمزارعین وغیرھم من مستخدمي األراضي ، وكذلك لتحدید  SSMحول المنافع االقتصادیة لـ 

الھدف من ھذا التقریر ھو تبریر الدوافع  أفضل الممارسات التي تمنع تدھور التربة. سیكون
). تم إنشاء SSMوالتدابیر المحتملة الحافزة العتماد ممارسات أكثر استدامة إلدارة التربة (

للعمل على مثل ھذا التقریر مع األعضاء التالیة أسماؤھم:  ITPSمجموعة عمل محددة في إطار 
ما ، السید درویش ، السید إربول ، السید ھورن ، هللا ، السید براجیندرا ، السید كومر السید أمان 

سانتوس برفین والسید بینوك ، وتحت  مندونسا ، والسیدة  اللجيالسید كراسیلنیكوف ، السید 
(إداریاً) والسید أمان هللا (علمیاً). قامت المجموعة بتطویر كرسلنكف القیادة المشتركة للسید 

الیھا من قبل للنظر  ITPSالعمل الثامنة للـ  جمعیةقبل  مذكرة مفاھیمیة تم اعتمادھا بعد ذلك من
 ).1(انظر الملحق العامة  جمعیةال

 

G. الستخدام وإدارة األسمدة القواعد السلوكیة مسودة إعداد 
  GSPPA: VI / 2018/3 (3.1.2.1) تم اإلبالغ عن وصف كامل لھذا النشاط في
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 19-2018برنامج العمل للفترة  2.2
 ما یلي: 2019حتى منتصف عام  ITPSسوف تتضمن خطة عمل  .11

تتناول خطط التنفیذ العالمیة واإلقلیمیة من منظور  ةزیركتعیین خمسة أفرقة عاملة لكل  •
ITPS؛، مع زیادة التركیز على أفریقیا، باعتبارھا منطقة ذات أولویة 

إلعداد تقاریر عن التقدم المحرز في معالجة األولویات األربع  أفرقة عاملةأربع  •
 WG4و  WG2؛ SPI-UNCCDلدعم  WG2و  WG1؛ كذلك SWSRفي تقریر  المحددة

  ؛ITPS-IPCC-SPI-UNCCD GSOCللمشاركة في متابعة الندوة المشتركة بین 
للمزارعین  SSMللمساھمة في دراسة عن المنافع االقتصادیة لـ  ITPSجمیع أعضاء  •

تي تمنع تحدید أفضل الممارسات ال إضافة إلى، راضيألوغیرھم من مستخدمي ا
ھا في ضافت، من أجل إ2020صدار ھذه الدراسة بحلول عام تدھور التربة. سیتم إ

SWSR ؛2025في عام  ذي سوف یكتملال الثاني  
 2022) بحلول عام GSBAالبدء في إجراء تقییم عالمي جدید للتنوع البیولوجي للتربة ( •

، مما یساھم في )UN CBD( ةباالشتراك مع اتفاقیة التنوع البیولوجي التابعة لألمم المتحد
 ؛الثاني SWSRتقدیم المعلومات ذات الصلة إلى 

بما في ذلك إنشاء نظام عالمي لرصد الكربون  GSOC17مواصلة تنفیذ توصیات  •
  ؛بة"تلوث الترلحل ال"كن  GSOP18العضوي في التربة ومتابعة تنفیذ الوثیقة الختامیة 

بما في ذلك إعداد الخرائط التطبیقیة  GLOSISو  GSOCmapنشطة في إطار في األالتقدم  •
تآكل التربة على الصعید  ، وتقییملتربةافي الكربون العضوي  احتجازمثل إمكانیة 

بة الھامة مثل الرقم ، وتقییم الملوحة العالمیة للتربة ورسم خرائط لخواص الترالعالمي
 ؛التربة، وغیرھا قوام ، والھیدروجیني

في عام  PAمن أجل نظر  SWSRلإلصدار الثاني من  المساھمة في المسودة األولى •
 ؛ و2020

التقییم العالمي البارز بشأن إمكانات حمایة التربة لزیادة القدرة   PA 2019ل استكمال •
على التكیف في سیاق تغیر المناخ (استبقاء المیاه والمواد العضویة للتربة والتنوع 

 ة وما إلى ذلك) في الوقت المناسب .البیولوجي للتربة وتخزین الكربون وخصوبة الترب

 التفاعل مع الھیئات والمبادرات األخرى ذات الصلة 2.3
بتقدیم مشورة علمیة وتقنیة لمنظمات وھیئات األمم المتحدة األخرى  اجلی ITPSتم تكلیف الـ  .12

 التي تھتم بالتربة.
قة ذات وغیره من األفر ITPSعلى مواصلة التعاون المثمر بین   GSPأمانة ، عملتولذلك .13

تعزیز  ITPS، یمكن ل . على وجھ الخصوصUNCCDالتابعة ل  SPIو IPCC  ،IPBESالصلة ، مثل
عمل ھذه اللجان من خالل توفیر المعرفة والخبرة المحددة في القضایا المتعلقة بالتربة. نجحت 

، بما في IPCCو  UNCCD ،IPBESل SPIفي وضع ترتیبات تعاون منظمة مع  ITPSو  GSPأمانة 
، مع حضور ممثلي ھذه كة حول الكربون العضوي في التربةك من خالل الندوة المشترذل

  ).2017 آذار /(مارس لITPSالمنظمات خالل الدورة العاملة السادسة 
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تم تطویر مجال جدید للتعاون فیما یتعلق بتلوث التربة. ال تزال قضایا تلوث التربة غیر  .14
ھي الھیئة المناسبة لمعالجة الفجوات  ITPS، وتعتبر ھیئة ةالعالمی نباتاتواضحة إلى حد كبیر في ال

اون مع المبادرات القائمة. الكبیرة في المعارف التي ال تزال مستمرة على المستوى العالمي بالتع
، بما الفجوات المعرفیة في تلوث التربةالخامسة إعداد تقریر لتقلیل  العامة جمعیةال، أیدت ولذلك

ناعیة لتلوث التربة. الھدف الرئیسي للتقریر ھو تقییم المخاطر واآلثار في ذلك المصادر االصط
حدد ت، ینبغي أن بیئة. واستناداً إلى ھذا التقییمتلوث التربة على صحة اإلنسان وعلى ال تسببھا التي
GSP أولى نحو تجمیع  تدابیر الوقایة واإلدارة المرتبطة بتلوث التربة التي یمكن تعزیزھا. وكخطوة
، مثل اك مع المنظمات األخرى ذات الصلة، تم تنظیم ندوة علمیة كبرى باالشترھذا التقریرمثل 

، في أعقاب النموذج الناجح للغایة الذي تم دة للبیئة ومنظمة الصحة العالمیةمنظمة األمم المتح
-ITPS،IPCC  ،SPIالمشتركة بین التربة في  الكربون العضوي العالمیة حولتطویره للندوة 

UNCCD. 
 SPI UNCCDالتعاون مع  .15

 ، تم وضع وإصدار2017ون العضوي في التربة في عام في أعقاب الندوة العالمیة حول الكرب
 األنشطة التالیة: أنجاز، وتم لعامة الناسمشتركة ال الوثیقة الختامیة

 
، الذي أصدرتھ “توقعات األراضي العالمیة”في وضع فصل عن التربة في ITPSساھمت  •

 .2017في أیلول / سبتمبر  COP 13بمناسبة انعقاد مؤتمر األمم المتحدة  UNCCDأمانة 
، كدعم 2017في نھایة عام  في التربة العضويكربون للعالمیة جدیدة خریطة  ITPSقدمت  •

، وأقرت اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة مةمن أھداف التنمیة المستدا 15.3مباشر للمؤشر 
 ).LDNور األراضي (التصحر مقاییس لتقییم حیاد تدھ

من قبل  COP 13 في مؤتمر UNCCDو  ITPSتم تقدیم تقریر مرحلي كامل عن التعاون بین  •
 .ITPSرئیس 

في برنامج العمل المستقبلي ITPS و UNCCD SPIتعاوناً إضافیاً بین  COP 13ضّمن مؤتمر  •
 .SPIل

 IPBES مع التعاون .16
كرئیس مشارك لتقییم تدھور  2015ام في ع ITPSمنذ أن قامت األمانة بتیسیر ترشیح رئیس 

في طور التطویر.  IPBESو  ITPSالتعاون بین  ال یزال، IPBES ل )LDRAاألراضي واستعادتھا (
 ITPS، استضافت ى ذلكلمسودتي األولى والثانیة للتقییم. وعالوة عللمراجعة تفصیلیة  ITPSقدمت 
) في مقر 2017 تموز /یولیو LDRA )17-21 مؤلفياالجتماع الثالث واألخیر ل GSP وأمانة

 على التقییم  IPBES-6المنظمة. نتج عن ھذا التعاون الموافقة النھائیة من الجمعیة العامة لـ 
/  26-16) في میدیلین ، كولومبیا ، LDRA(استعادتھا أن تدھور األراضي والمواضیعي بش

. یتوفر ملخص صانعو السیاسات ھنا 3/2018
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_ldr_unedited_advance_28march2018.pdf 

  IPCC التعاون مع .17
، طوراً وفعالیة في الوقت الحاليت ، ھو األكثریعتبر ھذا التعاون، بعد فترة من الصعوبات األولیة

 ITPSبسبب االھتمام المتزاید بالتربة داخل النقاش والمفاوضات حول تغیر المناخ. وقد تم قبول 
، ومن ثم فھو مخول القتراح خبراء لمختلف التقییمات ذات IPCCرسمیاً كمنظمة مراقبة داخل 

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_ldr_unedited_advance_28march2018.pdf
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التقریر الخاص عن تغیر المناخ  ، یتطلب. وعلى وجھ الخصوصIPCCالصلة بالتربة التي أجرتھا 
. تم ITPSخبرة واسعة في مجال التربة یمكن توفیرھا من قبل  IPCCالذي أطلقھ مؤخراً  يضاواألر

 .IPCCكخبراء ضمن دورة التقاریر الحالیة التي تعدھا  ITPSترشیح ثالثة أعضاء في 
 pour10004التعاون مع مبادرة  .18

لفرنسا. مزید من  pour10004لعلوم والتكنولوجیا لمبادرة كمراقب دائم في لجنة ا ITPSتم تضمین 
 التطویر. تحتحالیا  التعاون

 

 (GSBI)  تربةفي درة العالمیة للتنوع البیولوجي التعاون مع المبا .19
في لعالمي الثاني للتنوع البیولوجي لتقدیم العرض االفتتاحي الرئیسي في المؤتمر ا ITPSتمت دعوة 

. وقد تمت مناقشة تعزیز عنصر التنوع 2017تشرین األول  /، أكتوبرینتربة في نانجینغ، الصال
تقییم  ولألالتجمیع المشترك  توقعا، GSBIبالتعاون الوثیق مع GSP تربة في إطارفي الالبیولوجي 

 ).GSBAتربة (في العالمي للتنوع البیولوجي 
 

 تقریر الندوة العالمیة حول تلوث التربة   2.3.1
  

) على GSOP18تنظیم الندوة العالمیة األولى بشأن تلوث التربة ( GSPانة وأم ITPS وقادت .20
. تم تنظیم الندوة العالمیة حول تلوث التربة  GSPالخامسة ل العامة جمعیةالالنحو الذي كلفتھ 

 باالشتراك مع:
 ) التابعة لألمم المتحدةFAOمنظمة األغذیة والزراعة (

 )UNEPبیئة األمم المتحدة (
 )WHOمنظمة الصحة العالمیة (

 )BRSأمانات اتفاقیات بازل وروتردام واستكھولم (
. 2018 أیار /مایو 4إلى  2عقدت الندوة في مقر منظمة األغذیة والزراعة في الفترة من  .21

، بما بلد 100في المائة من الرجال) من  60، و ن النساءفي المائة م 40مشاركاً ( 525وحضرھا 
الدول األعضاء في المنظمة، والمؤسسات المنظمة، واألوساط األكادیمیة لون من في ذلك ممث

، وكذلك العلماء والممارسین والبحثیة، الھیئات ذات الصلة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني
 العاملین في مجال تقییم تلوث التربة ومعالجتھا والمجاالت ذات الصلة.

اوني وشامل للغایة. شكلت ھذه الندوة مساھمة ، بعد اتباع نھج تعحدثاً ھاماً  GSOP18كان  .22
"إدارة تلوث التربة لتحقیق التنمیة المستدامة". وستتاح  UNEA3ملموسة في تنفیذ إعالن 

الحل كن  االستنتاجات والتوصیات الرئیسیة باإلضافة إلى الطریق إلى األمام في الوثیقة الختامیة "
 لتلوث التربة".

 والتوصیات الرئیسیة: وفیما یلي ملخص لالستنتاجات .23

  تھدیدا مقلقا لإلنتاجیة الزراعیة، وسالمة األغذیةثبت علمیا أن تلوث التربة یشكل ،
من  12والصحة البشریة. یعتبر التصدي لتلوث التربة أمراً أساسیاً للمساھمة في تحقیق 
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تقلیلھا شتركة لمنعھا و، وبالتالي فإنھ یتطلب بذل جھود م)SDGsأھداف التنمیة المستدامة (
 ؛ومعالجتھا

  المصدر الرئیسي للملوثات للتربة یأتي من األنشطة البشریة (األنشطة الصناعیة بما في
 یة ومبیدات الحشراتذلك التعدین والصھر والتصنیع والنفایات المنزلیة والحیوانیة والبلد

ھار في ول التي تطلق أو تنواألسمدة المستخدمة في الزراعة والمنتجات المشتقة من البتر
ھم في المشكلة) ، وعلى ھذا النحو ، تم تحدید اكلھا تس -؛ األدخنة الناتجة عن النقل البیئة

بوضوح أنھ یجب متابعة اإلجراءات الجریئة لمعالجتھا ، ولیس فقط التركیز على الملوثات 
 الناشئة الخطیرة ، ولكن أیًضا الملوثات المتبقیة ؛

  ؛ ینبغي أن یكون منع تلوث التربة على رأسلوث محدودةمع الت لتأقلمأن إمكانات التربة ل 
، ینبغي تنفیذ إجراءات اإلصالح األولویات في جمیع أنحاء العالم، وعندما یكون موجوداً 

 ؛ي إطار اإلدارة المستدامة للتربةف
  ینبغي أن تشكل زیادة الوعي بأھمیة التربة والمخاطر التي یشكلھا تلوث التربة لألغذیة التي

ا والبیئة والصحة البشریة نشاطاً رئیسیاً. وینبغي أن تركز ھذه الجھود على مختلف نأكلھ
جمھور (األطفال والشباب المجموعات المستھدفة بما في ذلك صناع القرار وعامة ال

 ؛كأولویة)
   الحاجة إلى بناء دراسات حالة في مختلف المناطق لمعالجة تلوث التربة بطریقة كاملة

 ؛اء األدلة العلمیة وتشجیع الحلول، لبنیم إلى المعالجة)شاملة (من التقیو
  تنفیذ تقییم عالمي لحالة التلوث العالمي للتربة باستخدام عملیة مدفوعة قطریاً بما یتماشى

ولتعزیز الجھود الرامیة إلى إنشاء نظم معلومات وطنیة عن التربة  UNEA3مع إعالن 
  ؛مل بیانات / معلومات عن الملوثاتتش

 في برنامج أطباء التربة لمساندة مستخدمي تقلیل ن تقییم تلوث التربة وتدابیر التضمی
لمحلیة لتحقیق منافع األراضي بما فیھ الكفایة في الحفاظ على تربة صحیة في الظروف ا

 ؛طویلة األجل
  والمیثاق العالمي المنقح  ،تنفیذ المبادئ التوجیھیة القائمة، مثل الدستور الغذائيالدعوة إلى

مدّونة السلوك ، ووالخطوط التوجیھیة الطوعیة لإلدارة المستدامة لموارد التربة، للتربة
مقاومة مضادات المیكروبات ، وخطة العمل العالمیة بشأن الخاّصة بإدارة مبیدات اآلفات

  ؛ما یتعلق بملوثات التربة الناشئة، لضمان الغذاء اآلمن فیوغیرھا
 بما في ذلك قاعدة بیانات ھیة إلدارة التربة الملوثةئ توجیإنشاء فریق عامل لوضع مباد ،

 ؛لتلوث التربة (اإلدارة والتدلیس)للممارسات الجیدة للتصدي 
  على لتي تساھم في مكافحة تلوث التربةدعم تطویر وتنفیذ األدوات والمبادئ التوجیھیة ا ،

 ؛الدولیة الستخدام وإدارة األسمدةسبیل المثال مدونة السلوك 
 ریق عامل من الخبراء وأصحاب المصلحة المتعددین لوضع مبادئ توجیھیة مجدیة إنشاء ف

 وإقلیمیة السیاق من أجل تقییم تلوث التربة ورسم خرائطھا ورصدھا واإلبالغ عنھا؛

  من  -تطویر وتنفیذ أنشطة بناء القدرات والتدریب التي تغطي الدورة الكاملة لتلوث التربة
 في ذلك تعزیز مرافق تحلیل البیانات وإدارتھا؛ بما -تقییمھا إلى معالجتھا 
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 ) تنفیذ أنشطة الشبكة العالمیة لمختبرات التربةGLOSOLAN(تسقة ، بما في ذلك الطرق الم
 ؛لتحدید وقیاس ملوثات التربة

، باالشتراك مع س العلمي والتقني األساسي للندوةإلى ضمان األسا ITPSسعت ھیئة   .24
نظیم ھذا الحدث، منظمة األمم المتحدة للبیئة، وأمانات اتفاقیات ى المشاركة في تالجھات األخر

 ، ومنظمة الصحة العالمیة.بازل، وروتردام واستكھولم
ن الحل تنفیذ توصیات الوثیقة الختامیة "كأن تضطلع بالدور القیادي في  ITPSیجب على   .25

 .UNEA 3لتلوث التربة" كمساھمة مباشرة في تنفیذ إعالن 
 

  GSOC17   ذ الوثیقة الختامیةتنفی   2.3.2 
ممثلو الدول األعضاء  ، بما في ذلكبلدا 111مشارك من  400أكثر من  GSOC17 جمعت .26

، فضال عن العلماء في المنظمة، والمؤسسات المنظمة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني
صلة. شارك والمجاالت ذات ال (SOC) لتربةافي والممارسین العاملین في مجال الكربون العضوي 

المشاركون من جمیع أنحاء العالم من خالل تقدیم نتائج الدراسات التي تدل على إمكانات وتحدیات 
ومن خالل مناقشة وتطویر الرسائل الرئیسیة الواردة في الوثیقة الختامیة.  SOCإدارة ورصد 

لسیاسات تھدف التوصیات الثمانیة التي تم إعدادھا بناء على ھذا العمل إلى دعم تطویر ا
واإلجراءات لتشجیع تنفیذ استراتیجیات إدارة التربة واألراضي التي تعزز الحمایة والعزل 

في ھذه التوصیات  GSPوأمانة  ITPS. تتعامل SOCوالقیاس ورسم الخرائط والرصد واإلبالغ عن 
 :مع عدة أنشطة على النحو التالي

وطنیة لمخزونات  ضع قیم مرجعیةیجري تنظیم أنشطة تنمیة القدرات والتدریب للبلدان لو .27
SOCقوم تھیالت الالزمة إلدارة البیانات. ، فضال عن القدرات والتسGSP  بتطویر القدرات
 من ٪ 60ن دولة وضم 105. وقد استفاد البرنامج قدراتالدریب في إطار برنامج تنمیة والت

النظام العالمي للمعلومات  دوراً ھاماً في عملیة بناء GSPیلعب برنامج  .المحتملة المناطق تغطیة
، ورسم فاھیم والتقنیات إلدارة البیاناتومكوناتھ. وسعت إلى تقدیم أحدث الم المتعلقة بالتربة

ة ، لخبراء التربة الذین یعملون في معاھد علوم الترب) والنمذجةDSMالخرائط الرقمیة للتربة (
على التدریب أثناء العمل ، ركز البرنامج بشكل رئیسي 2017و  2016الوطنیة. في أواخر 

في لكربون العضوي لرقمیة  ب على رسم خرائطوتم حشد الموارد لتنفیذ التدری GSOCmapإلعداد 
 لتربة.ا

یتمثل فریق العمل في وضع مبادئ توجیھیة مجدیة وإقلیمیة في السیاق لقیاس ورسم  .28
وتغیرات  SOCنات التي یمكن تكییفھا محلیا لرصد مخزو SOCالخرائط والرصد واإلبالغ بشأن 

دعوة مفتوحة لخبراء  GSP، أطلقت أمانة 2018 آذار/المخزون لدعم قرارات اإلدارة. في مارس
، مثل عتماد على اإلرشاد العلمي الحاليإلنشاء مجموعة العمل. تحتاج المبادئ التوجیھیة إلى اال

سیاقات ونطاقات  لتنفیذ في، وینبغي أن تكون بسیطة بما یكفي لتمكین اIPCCتلك التي وضعھا 
، مع مراعاة االختالف في القدرات المحلیة والوطنیة في البلدان. كما یجب أن تتضمن متنوعة

لتقییم  SOCاإلرشادات العملیة عناصر لدعم آلیات تسعیر الكربون باالعتماد على قیاس مخزونات 
لى استخدام األراضي ، بدالً من استخدام عوامل تغییر المخزون فقط بناًء عالتغیرات في المخزون

اآلن جدول المحتوى  GSP أمانة خبیرا استجابوا للدعوة. تحدد 150وممارسات اإلدارة. أكثر من 
واستراتیجیة العمل بحیث یمكن للفریق البدء في تطویر ھذه المبادئ التوجیھیة البدیلة التي تشتد 

 الحاجة إلیھا.
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بون العضوي في التربة على المستویین یتمثل فریق العمل في إعداد دلیل تقني إلدارة الكر .29
خبیراً إلى  220، وانضم بطلب دعوة للخبراء GSP أمانةو ITPSاإلقلیمي ودون اإلقلیمي. قامت 

مجموعة العمل عبر وسائل إلكترونیة. یتم توجیھ العمل من قبل المؤلفین الرئیسیین مقسوما على 
، والمحمیة، والغابات، والزراعة ة (المناطق غیر المدارةنظم استخدام األراضي الرئیسی

، وما إلى ذلك). وتستند صیاغة مراعي، واألراضي الرطبة، والثروة الحیوانیة، والحضروال
، وحیثما النظم اإلداریة التي تعزز الحفاظالتوصیات إلى أدلة علمیة تشكل أفضل الممارسات و

ویات اإلقلیمیة وشبھ في جمیع استخدامات األراضي على المست SOC، زیادة مخزونات أمكن
لموقع واحتیاجات اإلقلیمیة والوطنیة. وینبغي تكییف ھذه المساھمات لتتوافق مع خصائص ا

الفوائد واآلثار  - ، ولكن ینبغي لھا أن تنظر أیضاً في تحلیالت التكالیفمستخدمي األراضي
راكات اإلقلیمیة بشأن االجتماعیة. وستراعى بدقة األولویات الواردة في خطط التنفیذ اإلقلیمیة للش

. GSOC17من الوثیقة الختامیة  8و  4و  3التربة. سیساھم ھذا الدلیل بشكل كبیر في التوصیات 
 دوراتالدفیئة والتفاعالت الممكنة بین وترتبط ھذه التوصیات بإدراج توازن كامل لغازات 

، ودعم احتباسھو SOC، وممارسات إدارة التربة واألراضي المناسبة لحمایة النتروجینو الكربون
 مستخدمي األراضي.

لیتم نشره في نھایة العملیة  SOCسیتم تجمیع المدخالت المختلفة في دلیل تقني بشأن إدارة  .30
 ).1(انظر الجدول 

 
 .SOC. الجدول الزمني إلعداد الدلیل التقني بشأن إدارة 1الجدول 

 مقدمة وإعداد عملیة إعداد الدلیل التقني. •
دراسة ، وتوصیة ، واعتماد ممارسات إدارة التربة  عتبار عندنقاط اال •

 .SOCالمستدامة التي تستھدف الحفاظ على و / أو تعزیز 
ممارسات وإجراءات اإلدارة الموصى بھا للحفاظ على و / أو تحسین  •

SOC. 
 تجارب مع آلیات تحفیز متنوعة العتماد الممارسة على نطاق واسع. •
 حددة.التوجیھات المستقبلیة والفجوات الم •

ل ھیكل العمل للدلی
 الفني

 2018حزیران  /یونیو 30بحلول  -المسودة األولى لكل فصل   •
 ردود الفعل، عملیة  GSP/ITPSالتحریر لموائمة الفصول (أمانة  •

 .2018 تموز/یولیو 30بحلول  -مع المؤلفین الرئیسیین) 
 ITPS / UNCCD-SPI / IPCCاالستعراض من جانب  •

 .2018 آب/أغسطس 30بحلول  -ین وأصحاب المصلحة اآلخر
 .2018 أیلول/سبتمبر 30بحلول  -إعداد المسودة النھائیة  •
 30بحلول  - ITPSالمراجعة النھائیة والتخلیص من قبل  •

 2018 تشرین األول/أكتوبر
 .2018 تشرین الثاني/نوفمبر 30بحلول  -التصمیم والطباعة  •
 5 -ربة إطالق المبادئ التوجیھیة خالل الیوم العالمي للت •

 .2018 كانون األول/دیسمبر

 الجدول الزمني
(2018) 

 

 2020و  2019مقترحات من أجل مزید من الندوات العالمیة في عامي    2.3.3



 GSPPA:  11 

 

 

التربة ، التي  وثلتربة وتلفي االكربون العضوي  حولبناء على الندوات العالمیة الناجحة  .31
بتنظیم مزید من  GSPو  ITPSمن على التوالي ، التزم كل  2018و  2017عقدت في عامي 

تقریر حالة موارد التربة في الندوات لبناء األدلة العلمیة حول تھدیدات التربة العشرة التي حددھا 
 ).SWSR( العالم

اإلدارة المستدامة للتربة من أجل الزراعة الحساسة للتغذیة (خصوبة التربة)  حولندوة عالمیة 
2019 

 
ل التوازن الغذائي ، الذي یحدث عندما تكون مدخالت أحد ھذه التھدیدات ھو اختال .32

. تعتبر التربة غیر الخصبة والعرض غیر الكافي للمغذیات مفرطةالمغذیات إما غیر كافیة أو 
 في غلة المحاصیل اتفجوتقاسي من للمحاصیل أحد األسباب التي تجعل بعض مناطق العالم 

ا یساھم عدم التوازن الغذائي في سوء التغذیة كمتساھم بشكل سلبي في األمن الغذائي والتغذیة. 
ونقص المغذیات الدقیقة. وقد أدى ذلك إلى الحاجة إلى ندوة عالمیة حول اإلدارة المستدامة للتربة 

من أجل الزراعة الحساسة للتغذیة ، وھو نھج قائم على الغذاء للتنمیة الزراعیة یبرز أھمیة 
یلقي الضوء على مسألة الجوع الخفي. تلعب التربة دورا المغذیات الدقیقة في تغذیة اإلنسان ، و

حاسما ألنھا توفر المغذیات والمیاه للنباتات والكائنات الحیة الدقیقة. تعتبر المغذیات الدقیقة التي 
توفرھا التربة عنصرا حاسما في نمو النباتات ونموھا. ومع ذلك ، فإن التربة آخذة في التدھور في 

ر أقل المغذیات إلى النباتات والحیوانات أصبحت أقل خصوبة ، وبالتالي توفوجمیع أنحاء العالم 
واألشخاص الذین یعتمدون علیھا. وقد أظھرت التقییمات األخیرة مثل تقریر حالة موارد التربة في 

) المدى الذي عانت فیھ خصوبة التربة من ممارسات اإلدارة غیر FAO / ITPS 2015العالم (
ناول الجوانب العدیدة لخصوبة التربة وصلتھا بالتغذیة في منشور مرتبط بالندوة، المستدامة. سیتم ت

والذي سیتطرق إلى الجانب التقني للزراعة الحساسة للتغذیة: "اإلدارة المستدامة للتربة من أجل 
االقتصادیة واالجتماعیة. وستسھم نتائج ھذه البیئیة والجوانب كذلك الزراعة الحساسة للتغذیة" ، و

من أھداف التنمیة  2من أھداف التنمیة المستدامة بشأن الفقر ، والھدف  1لندوة بالتالي في الھدف ا
من أھداف التنمیة المستدامة بشأن الصحة الجیدة  3والھدف  القضاء على الجوعالمستدامة بشأن 

 والرفاه.
تفاقیة الدولیة للتنوع (بالتعاون مع اال 2020الندوة العالمیة بشأن التنوع البیولوجي للتربة لعام 

 البیولوجي)
 

لتربة الضوء على أھمیة إدارة التربة لحمایة خدمات النظم ل ویسلط المیثاق العالمي المنقح .33
) فقدان SWRSحالة موارد التربة في العالم ( اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي ، وحددت تقریر

، جنباً  ITPSالعشرة للتربة. ویعتزم فریق  التنوع البیولوجي للتربة باعتباره واحداً من التھدیدات
) CBDإلى جنب مع ھیئات ومنظمات األمم المتحدة األخرى ، ال سیما اتفاقیة التنوع البیولوجي (

دوة عالمیة عن لتربة من أجل األغذیة والزراعة ، تنظیم نفي البیولوجي والمبادرة الدولیة للتنوع ا
 في . یشمل التنوع البیولوجي2020 آذار /دھا في مارسلتربة المقرر عقفي االتنوع البیولوجي 

التربة مجموعة من الكائنات الفقاریة والكائنات الالفقاریة (النباتات والطحالب والبكتیریا 
والفطریات) ، والتي تشكل عملیة بیولوجیة معقدة. یلعب التنوع البیولوجي تحت األرض دوراً 

زز العدید من وظائف وخدمات النظام اإلیكولوجي الحاسمة رئیسیاً في األمن الغذائي والتغذیة ویع
للحفاظ على إنتاجیة األراضي الزراعیة والنظم اإلیكولوجیة والمناظر الطبیعیة األوسع نطاقاً. 
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المغذیات والكربون تدویردعم وتدھور األراضي ؛  ؛ وتعكیسالتربة كوینوھو أیضا مفتاح لت
الحد من التلوث خارج المزرعة وتوفیر منتجات مثل وتنظیم األمراض واآلفات ؛ ووالمیاه ؛ 

، إال أنھ غالباً ما یتم نسیانھ أو أساسيالمضادات الحیویة. في حین أن التنوع البیولوجي للتربة أمر 
التقلیل من شأنھ. یرتبط التنوع البیولوجي للتربة بالعدید من االلتزامات العالمیة ، بما في ذلك 

والحد من مخاطر الكوارث ومكافحة التصحر وتغیر المناخ. وتھدف ھذه  أھداف التنمیة المستدامة
لتربة ، إلى معالجة موضوع في االتنوع البیولوجي عن منشور مرتبط  ، إلى جانبأیضاً  الندوة

 أحدث األبحاث حول ھذا الموضوع وتأثیرات ضیاع التنوع البیولوجي.
 

آكل التربة ، معتبراً أن ھذا ھو التھدید تنظیم ندوة حول ت ITPS، اقترح  2021بالنسبة لعام  .34
 الرئیسي الذي یؤثر على التربة العالمیة.

 ITPSتعیین أعضاء جدد في  2.4
العامة  جمعیةإلى جانب الدعوة إلى ال - 2018فبرایر/ شباط   28في  ترشیحللأُرسلت دعوة  .35
 ترشیحا. 78بإرسال مقترحات. وقد تلقت األمانة العامة  GSPمطالبة شركاء  -

 سماءاألقائمة عد إجراء تقییم صارم لمعاییر محددة ، تم إبالغ أعضاء المنظمة وب .36
من خالل الرؤساء اإلقلیمیین ، الختیارھم النھائي للخبراء في المناطق المعنیة ، مع  المختصرة

التغطیة  ITPS ینبغي أن یعكس -ھالت المناسبة بغض النظر عن المؤ -األخذ في االعتبار أنھ 
 والتوازن بین الجنسین. لمناسبةاإلقلیمیة ا

من  جمعیةوقد تم تزوید األمانة بالقوائم النھائیة للخبراء في جمیع المناطق حتى تتمكن ال .37
 الشروع في التعیین الرسمي لألعضاء.

 وترد أدناه نتائج ھذه العملیة: .38
 أفریقیا

  
  
  
  
  

  آسیا
  
  
  
  
  

  أوروبا
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 تینیة ومنطقة البحر الكاریبيأمریكا الال
  
  
  
  
  
 

 الشرق األدنى
  
  
  

 أمریكا الشمالیة
  
  

 جنوب غرب المحیط الھادئ
  
  

 االستنتاجات والتوصیات 2.5
اآلن إلى ثالث سنوات ، وھي اآلن أداة ممدودة في فترة نشاطھا الثانیة ، ال ITPSوتوجد  .39

منخرط في التنمیة المستدامة. وكان االنتقال من الفترة معترف بھا في خدمة المجتمع الدولي ال
األولى إلى الفترة الثانیة سلساً ، أي دون انقطاع كبیر في إجراءات العمل ، وذلك بفضل التجدید 

 سابقة ، مما یسمح باالستمراریة الالزمة.اللعضویة لالجزئي 
بضمان ،  ITPS ضاءأع من الثالث الفریق اختیارالمماثل في  السلس باالنتقال ویوصى .40

 مؤخرا تعیینھمتم  الذینضمن  الثانیة والیتھم المنحدرین وفي األعضاء من كافٍ عدد تأكید إعادة
 .ITPSفي 

بین  ITPSالحاجة إلى تناوب مكان عقد جلسات عمل  في ال تزال ھناك قضیة مفتوحة .41
مكن أن تولد المزید مناطق المنظمة. ستنظر األمانة في ھذا الخیار كلما كان ذلك ممكنًا ، حیث ی

 .ITPSمن التوعیة المحلیة ألنشطة 
ینطوي على الحاجة الملحة  ITPSوأخیرا ، فإن العدد المتزاید بسرعة من الطلبات ألنشطة  .42

إلى زیادة الموارد المالیة إلجراء دراسات إضافیة واجتماعات مجموعات عمل محددة من أجل 
 معالجة المھام الملیئة بالتحدیات بشكل كامل.
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