
 العلمية للمشورة الفرعية الهيئة
 والتكنولوجية والتقنية
 والعشرون الرابع االجتماع

 والموعد الحقاُيحدد المكان 
 *المؤقت األعمال جدول من 7 البند

 خطةو  المستدام هواستخدام للتربة البيولوجي لتنوعا حفظل الدولية المبادرة استعراض
 المحدثة العمل

 التنفيذية األمينة من مذكرة

 مقدمة

 ليةالدو  المبادرة تنفيذ استعراض التنفيذية األمينة إلى األطراف مؤتمر طلب ،42/03 المقرر من )ب( 42 الفقرة في -1
 العالمية شراكةال إطار في المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة مع بالتشاور المستدام، واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع لحفظ
 للمشورة ةالفرعي الهيئة فيه تنظر كي ةمحدثعمل خطة  مشروع وتقديم اآلخرين، المهتمين الشركاء عن فضال التربة أجل من

 األطراف. لمؤتمر عشر الخامس االجتماع قبل عقدي اجتماع في والتكنولوجية والتقنية العلمية

 للتربة بيولوجيال التنوع لحفظ الدولية المبادرة لتنفيذ استعراض على الوثيقة هذه تحتوي الطلبات، هذه على بناءو  -2
 .محدثة ملع خطةو  المستدام واستخدامه

 اتستراتيجياالو  نيةالوط للتقارير تحليل عن فضال للمبادرة الثالثة لألهداف استعراضا الوثيقة هذه من األول القسم يقدمو  -3
 المستدامة التنمية يف للتربة البيولوجي التنوع مساهمات على الضوء الثاني القسم سلطوي .البيولوجي لتنوعل الوطنية عملال وخطط
 لحفظ الدولية للمبادرة 4303-4343 العمل خطة مشروع ويرد .4343البيولوجي لما بعد عام  لتنوعل العالمي طارإلل والفرص

 .أدناه الثاني المرفق في المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي لتنوعا

 المنظمات مع بالتعاون ،تنظر أن والزراعة األغذية منظمة ،42/03 المقرر من 40 الفقرة في األطراف، مؤتمر دعاو  -4
 والتحديات الحالي عالوض يغطي للتربة البيولوجي التنوعب المتعلقة معارفال حالة عن تقرير إعداد في الموارد، بتوافر ورهنا األخرى
يرد في وثيقة إعالمية و  .جيةوالتكنولو  والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة فيه تنظر كي التقرير هذا تتيح أنو  الراهنة اتيواإلمكان
 الدولي لحكوميا الفريق مع بالتعاون للتربة البيولوجي وعبالتن المتعلقة رفمعاال حالة عن والزراعة األغذية منظمة هأعدتتقرير 
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 وأمانة األوروبية المفوضيةو  للتربة، البيولوجي للتنوع العالمية والمبادرة لتربة،ا أجل من العالمية للشراكة التابع بالتربة المعني التقني
 في للتربة البيولوجي بالتنوع المتعلقة المعارف حالةعن  تقريرلل السياسات لواضعي ملخص أيضا ويرد 1البيولوجي. التنوع اتفاقية
 2.أدناه األول المرفق

 مقترحة. توصيات على الثالث القسم يحتويو  -5

 المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع لحفظ الدولية المبادرة تنفيذ استعراض - أوال

 خلفيةال -ألف

 منظمة دعاو  المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع لحفظ الدولية المبادرة األطراف مؤتمر أنشأ ،6/5 المقرر في -6
 األطراف مؤتمر اعتمد ،8/40 المقرر وفي .المبادرة هذه وتنسيق تيسير إلى الصلة ذات األخرى والمنظمات والزراعة األغذية
 لمبادرة.ا عمل إطار

 برنامج لتنفيذ تعمقم استعراض أجري والتكنولوجية، والتقنية العلمية للمشورة الفرعية للهيئة عشر الثالث االجتماع فيو  -7
 .المستدام واستخدامه بةللتر  البيولوجي لتنوعا لحفظ الدولية لمبادرةل استعراض ذلك في بما ،الزراعي البيولوجي التنوع بشأن العمل

 األصلية والشعوب والحكومات األطراف دعم التنفيذية األمينة واصلت بأن 9/4 المقرر في الوارد الطلب عن االستعراض أسفرو 
 المبادرة. تنفيذ في اآلخرين المصلحة وأصحاب والرعاة والمزارعين المحلية والمجتمعات

 قوية تفاعلية شراكة إلقامة كآلية 3التربة أجل من العالمية الشراكة والزراعة األغذية منظمة أنشأت ،4344 عام فيو  -8
 وفي سياسات.ال واضعي إلى األراضي مستخدمي من المصلحة، أصحاب جميع بين التربة بشأن الجهود وتضافر التعاون وتعزيز

 دواإلرشا والتقنية العلمية المشورة لتقديم 4بالتربة المعني التقني الدولي الحكومي الفريق والزراعة األغذية منظمة أنشأت ،4340 عام
 مرحليا تقريرا والزراعة األغذية منظمة قدمت ،4348 عام وفي .التربة أجل من العالمية الشراكة إلى العالمية التربة قضايا بشأن
 5المبادرة. تنفيذ عن موسعا

 إلى األخرى والحكومات األطراف تدعو فيه 4349 عام في 6إخطارا األمانة أصدرت االستعراض، هذاب يتعلق وفيما -9
 إلى عضاءاأل هادول نفسه الوقت في والزراعة األغذية منظمة عتود .اإلنترنت على استقصاء استكمال خالل من معلومات تقديم
 األطراف من ردا 03 من أكثر االستقصاء وتلقى (.4349 سبتمبر/أيلول 8 إلى /آبأغسطس 4 من ُأتيح) االستقصاء إكمال

 أقسام: خمسة موزعة على سؤاال 46 االستقصاء ضمنوت .األكاديمية الهيئاتو  الوطني المستوى على األخرى والمؤسسات
 واألطر اللوائحو  )السياسات التعميم )رابعا( ؛الوعي رفعو  القدرات وبناء البحث (ثالثا) التقييم؛ (ثانيا) عامة؛ال معلوماتال (أوال)

                                                      
1 CBD/SBSTTA/24/INF/8. 

جي للتربة: حالة معارف التنوع البيولو السياسات للتقرير عن  واضعيتحتوي هذه الوثيقة على التنقيحات التي تعمل على مواءمة ملخص  2
 الوارد في المرفق األول، مع النسخة النهائية المحررة من نفس الوثيقة التي أعدتها منظمة األغذية والزراعة ،الحالة والتحديات واإلمكانيات

درة العالمية الألمم المتحدة، والفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربة والشراكة العالمية من أجل التربة، واتفاقية التنوع البيولوجي، والمب
 واضعيملخص من النسخة السابقة وكانت . 4343 /كانون األولديسمبر 2ي للتربة، والمفوضية األوروبية التي تم إطالقها في للتنوع البيولوج

 .السياسات نسخة غير محررة قدمتها منظمة األغذية والزراعة لالمتثال للموعد النهائي إلصدار الوثائق

 (.http://www.fao.org/3/me654a/me654a.pdf) الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة تقرير 3

 (.http://www.fao.org/3/mf277a/mf277a.pdf)انظر  اختصاصات الشراكة العالمية من أجل التربة 4

5 CBD/COP/14/INF/42. 

6 en.pdf-agriculture-065-2019-https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf. 

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7179
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-08/official/cop-08-31-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-13/official/sbstta-13-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-13/official/sbstta-13-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-01-ar.pdf
http://www.fao.org/3/me654a/me654a.pdf
http://www.fao.org/3/mf277a/mf277a.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-065-agriculture-en.pdf
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 في للتربة بيولوجيال التنوع حالةب المتعلق االستقصاء نتائج الوثيقة هذه تناولوت .والفرص اتالفجو  تحليل (خامسا) الحكومية(؛
 باء. القسم

 واستخدامه ربةللت البيولوجي التنوع حفظب المتعلقة التدابير إدماج مستوى الستعراض تحليل ُأجري ذلك، على وعالوة -11
 التحليل ضمنتو  .الصلة ذات والبرامج والخطط والسياسات البيولوجي للتنوع الوطنية العمل وخطط اتستراتيجياال في المستدام
 مواضيعال كانتو  السادسة. الوطنية للتقارير استعراضاو  البيولوجي للتنوع وطنية عمل ةوخط ةاستراتيجي 403 لعدد امكتبي استعراضا
 ،اإليكولوجية النظم وخدمات ،المادة العضويةو  والتآكل، والتلوث، ستعادة،االو  التربة، حفظ هي ستعراضاال في المدرجة الرئيسية
 المستدامة. واإلدارة والتعليم، البيولوجي، والتنوع

 المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع لحفظ الدولية المبادرة استعراض -باء

 رفعو  والمعلومات فالمعار  تبادل )أ( للمبادرة: الثالثة لألهداف وفقا االستقصاء لردود الرئيسية النتائج التالي القسم ينظم -11
 .التعميمو  والمؤسسات الفاعلة الجهات بين التعاون تعزيز )ج( ونقلها؛ معارفال لتطوير القدرات بناء )ب( ؛الوعي

 لتحقيق ساسيأ يقدمها، التي والخدمات للتربة البيولوجي التنوع بأن الميدان في الخبراء من اعتراف هناك ،عام وبشكل -12
 البيولوجي لتنوعل المعزز االستخدام فإن المثال، سبيل لىوع .لسكانل المتزايد عددال ولدعم نطاقا األوسع البيولوجي التنوع أهداف
 خدمات على األخرى ةاألمثل ومن والتغذية. األغذية إنتاج في ،المثبتة للنيتروجين بكتيرياال حالة في ،إيجابي بشكل ساهم للتربة

 الزراعية إلنتاجيةا وتعزيز الكربون وعزل المغذيات تدوير هي للتربة، البيولوجي التنوع يوفرها التي المهمة اإليكولوجية لنظما
 اإلنسان. وصحة االقتصادية والربحية

 مجموعة ودوج إلى المشاركين ردود تشير ،"الوعي رفعو  والمعلومات المعارف تقاسم" شأنب األول الهدفب يتعلق فيماو  -13
 بشأن ليس كنول للتربة، المستدامة اإلدارة ممارسات وتنفيذ تطوير تدعم التي البحثيةو  الحكومية والمبادرات البرامج من واسعة
 خالل من المحليو  الوطني المستويين على الوعي رفع أنشطةب اضُطلع وبالمثل، .التحديد وجه على للتربة البيولوجي التنوع

 فظحل خاص بشكل ةغير موجه األنشطة هذه أن غير المحلي، المجتمع ومجموعات والمتاحف والجامعات المدارس في مبادرات
 السطحي. الجريان لوتقلي التآكل على السيطرة مثل صلة، ذات أخرى مواضيع وتغطي المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع

 لفطرياتا مثل مواضيع بشأن والناشئة، الجديدة البحثية المبادرات من كبير عدد عن المتقدمة البلدان معظم أبلغتو  -14
 الوعي رفع جبرام أهمية على األوروبية البلدان بعض وشددت عام. بشكل للتربة البيولوجي والتنوع النووي الحمض وتشفير

 هي المالية الموارد نتكو  ما غالبا الكاريبي، ومنطقة الالتينية أمريكا يوف .والمتخصصين المزارعين تدريب تشمل التي التشاركية
 الجديدة معارفوال حاليةال البحوث معظم تأتي بينما للتربة، البيولوجي والتنوع التربة بشأن بحوث إجراء من البلدان يمنع الذي القيد
 لمتدهورة،ا والتربة األراضي استعادة ذلك في بما ،مشاريع عدة عن أبلغت البلدان أن من الرغم لىوع .األكاديمية المؤسسات من
 علق فقد وجين،النيتر  تثبيت وتعزيز المادة العضوية وزيادة الحراثة، وعدم الحيوانية، والثروة الزراعية لحراجةل المتكاملة نظمالو 

 معظم استشهدت حين فيو  ذلك. في مهما دورا يؤدون المزارعين أن وُذكر ؛رفع الوعي على قدرتها على البلدان من قليل عدد
 من زيدم إلى حاجة هناك أن أكدت فقد واألكاديمية، الحكومية المبادرات من بالعديد االستقصاء على ردت التي اآلسيوية الدول
 المواد كمية ليلتق خالل من للتربة البيولوجي التنوع أو تحسين بحفظ الوعي رفع أهمية على الضوء البلدان وسلطت ث.و البح

 .المادة العضوية وزيادة المستخدمة الكيميائية

دارة لتربةل البيولوجي بالتنوع المتعلقة المعارف ونقل لتطوير القدرات بناء بشأن الثاني بالهدف يتعلق فيماو  -15  النظم وا 
 مزارعينال إلى معارفال نقل أهميةيفيد ب مشترك رأي هناك كان أنه غير تعليقات. البلدان من قليل عدد قدم اإليكولوجية،

 وغياب صنيفالت خبراء نقص بشأن قلق هناك الشمالية، أمريكا يوف .الميداني المستوى على المصلحة وأصحاب والمتخصصين
 التصنيف. خبراء تدريب عن المسؤولة الوطنية المؤسسات
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 في للتربة يولوجيالب التنوع وتعميم والمؤسسات الفاعلة الجهات بين التعاون تعزيز بشأن الثالث بالهدف يتعلق فيماو  -16
 واإلدارة للتربة جيالبيولو  بالتنوع خاصة سياسات أو تشريعات لديها أن إلى البلدان من قليل عدد أشار الوطنية، والبرامج السياسات
 الحاالت، هذه فيو  شيوعا، أكثر البيولوجي التنوع أو البيئة على للحفاظ أوسع اأهداف تشمل التي والصكوك .للتربة المستدامة

الحية الموجودة في  كائناتلا على وتطبيقها الصكوك هذه من االستفادة للتربة البيولوجي التنوع بمسائل المعنيون الخبراء يحاول
 .التربة

 االعتراف هذا نأ غير القطاعات. مختلف في للتربة البيولوجي التنوع لتعميم المهم بالدور الخبراء بين اعتراف هناكو  -17
 التي اتقطاعال متعددةو  قطاعيةال سياساتال من محدود عدد هناك لذلك، ونتيجة .العام الجمهورو  السياسات واضعو يتقاسمه ال
 غير منظمات دهاتقو  ما غالبا ،اتقطاعال متعددةو  قطاعية سياسات فيها توجد التي الحاالت يوف .للتربة البيولوجي التنوع دمجتُ 

 .الزراعةب المتعلقة السياسات بعض اعتماد خالل من مباشر غير بشكل أو ،المحلية اتالمجتمع مستوى لىع تُنفذو  حكومية،
 فإنها للتربة، مستدامةال واإلدارة للتربة البيولوجي التنوع بشأن سياسات أو تشريعات فيها توجد التي الحاالت في ذلك، على الوةوع
 الموارد. وتعبئة التنفيذ حيث من تحديات تواجه تزال ال

 البيولوجي لتنوعا سياسة أو الزراعةب المتعلقة الوطنية الصكوك تشتمل ما غالبا الكاريبي، ومنطقة الالتينية أمريكا فيو  -18
 أو حفظه أو بةللتر  البيولوجي التنوع تنظيم يتناول فقط منها قليال عددا أن غير واسع،ى بمعن للتربة المستدامة اإلدارة على

 باالهتمام للتربة يالبيولوج التنوع يحظى ال حيث النمط، نفس واآلسيوية واألفريقية األوروبية المناطق تبعوت .المستدام استخدامه
 يكون قد انبهاج من للتربة البيولوجي التنوع تعميم عدم أن األفريقية البلدان بعض وذكرت .القائمة الوطنية األطر رغمب الواجب
 األراضي. سياسة مثل أخرى، أولويات إلى راجعا

دماج اعتماد عن البلدان من كبير عدد أبلغو  -19  يهيةالتوج الخطوطو  والزراعة األغذية منظمةل للتربة العالمي الميثاق وا 
 عبر التعميم من اتساقا أكثر مستوى يتيح أن يمكن ما وهو الوطنية، وبرامجها سياساتها في للتربة المستدامة لإلدارة الطوعية
 المناطق. مختلف

 غير الصلة اتذ التقييمات وبعض للتربة البيولوجي بالتنوع الخاصة الوطنية التقييمات من قليل عدد عن اإلبالغ تمو  -21
 أو بذاتها ائمةق إما التربة، معلوماتل نظم لديها البلدان بعض أن من الرغم لىوع .كائنات الحية الموجودة في التربةلبا المباشرة

 لبيولوجيا التنوع عن معلومات الحاالت معظم في تتضمن ال نظمال هذه نفإ البيولوجي، لتنوعا معلوماتل أكبر نظام من جزءك
 فيما المزارعين اتوممارس ابتكارات بشأن تقييمات أجرت بأنها البلدان بعض وأفادت والموارد. ةتقنيال الخبرة نقص بسبب للتربة
 التقليدية.و  األصلية والمعارف العلمية المعارف بشأن تقييمات البلدان بعض توأجر  للتربة، البيولوجي بالتنوع يتعلق

 قليلة أمثلة كهنا أن غير المحلي. المستوى على الجارية للتربة البيولوجي التنوع رصد أنشطة على عديدة أمثلة هناكو  -21
 البيولوجي التنوع لتقييم وطنيا منفذة مؤشرات توجد ال عام، شكلوب .الوطني المستوى على المنتظمة الرصد مخططات على جدا

 أو المحلي ىستو الم على تطبيقها يتم فإنه مؤشرات، فيها توجد التي الحاالت يوف .الموارد نقص إلى ذلك يرجع ربماو  ،للتربة
 لآلفات لبيولوجيةا والمكافحة التربة، وتآكل التربة، في الكربون وعزل التربة، خصوبة إدارة مثل مسائل وتغطي األخرى المستويات
 واألمراض.

 الحواجز هابوصف والموارد، القدرات محدوديةو  والمؤسسية، السياساتية والقيود المعلومات، بنقص ُيعترف عام، شكلوب -22
 المعلومات نقص ويرجع ينها.ب المتبادلة الصالتو  للتربة، البيولوجي التنوع إلدارة أفضل اتاستراتيجي تنفيذ دون تحول التي الرئيسية

 إلى غالبا ؤديي الذي الموارد نقص ذلك في بما األسباب، من متنوعة مجموعة إلى للتربة البيولوجي وعبالتن المتعلقة رفمعاوال
 التنوع أهمية عزيزبت السياسي االهتمام عدم على األخرى الحواجز ملتوتش .اتالسياس في للتربة البيولوجي التنوع مسائل دمج عدم

 الوطني. المستوى على القطاعي التنسيق وانعدام للتربة البيولوجي

http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4965Ar
http://www.fao.org/publications/card/en/c/fecd7449-1d2a-44ed-961b-494f6fdcb9aa
http://www.fao.org/publications/card/en/c/fecd7449-1d2a-44ed-961b-494f6fdcb9aa
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دراجه المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع حفظ مراعاة لضمان ترتيبات توجد ما ونادرا -23  الوطني لتخطيطا في وا 
 حفظ إدراج لضمان كآلية البيولوجي للتنوع الوطنية العمل وخطط اتستراتيجياال استخدام مكنوي .القطاعية السياسات ووضع
 الوطني. التخطيط في المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع

 :وحفظه للتربة البيولوجي التنوع لمعارف فرصا تتيح إجراءاتك يلي ما االستقصاء على المجيبون حددو  -24

 درجات يملتقي والزراعية الطبيعية اإليكولوجية النظم ظروف في كائنات الحية الموجودة في التربةلا وصف )أ(
 الجزيئية؛ اثيةالور  األساليب باستخدام كائنات الدقيقة الموجودة في التربةلا بشأن البحوث من جديدة جولة في والشروع الضعف

 ؛كائنات الحية الموجودة في التربةلا استعادة لضمان والتكنولوجيات الطرائق وضع )ب(

 التربة؛ جودة بشأن وطني معيار وضع أجل من للتربة البيولوجي التنوع معلوماتل نظم وضع )ج(

 لتقنية؛ا والمرافق الحديثة المعدات ذلك في بما التربة، بيولوجياب المعنية التعليمية المؤسسات تحديث )د(

 الحيوان؛ وعلم التربة ميكروبيولوجيا ألخصائيي تدريبية برامج تنظيم )هـ(

عالمية يةتدريب مواد ونشر إعداد )و(  للتربة؛ البيولوجي التنوع بشأن وا 

 ملالع حلقات خالل من اإليكولوجية النظم وخدمات للتربة البيولوجي للتنوع االجتماعية األهمية زيادة )ز(
 المحلية. والمجتمعات المزارعين مع المستديرة المائدة واجتماعات

 للتربة يولوجيالب التنوع حفظب المتعلقة التدابير إدماج مستوى الستعراض تحليل أجري ،االستقصاء إلى باإلضافةو  -25
 الصلة. اتذ والبرامج والخطط والسياسات البيولوجي للتنوع الوطنية العمل وخطط اتستراتيجياال في المستدام واستخدامه

 مبادرات أو إجراءات طرفا 443 نفذ استعراضها، جرى البيولوجي للتنوع وطنية عمل ةوخط ةاستراتيجي 403 بين منو  -26
 هدفتست إجراءات ونفذت للتربة البيولوجي التنوع حفظ بأهمية منها طرفا 40 واعترف عام؛ بشكل التربة جودة بتحسين تتعلق
 طرفا 43 نفذو  عملها خطط في كأولوية التربة حفظ طرفا، 48 قدره مماثل، عدد وأدرج التحديد. وجه على للتربة البيولوجي التنوع
 التربة. الستعادة خططا

 في )بما امةالمستد الزراعية اإلدارة ممارسات تعزيز خالل من للتربة البيولوجي التنوع حفظ في فقط أطراف 43 نظرتو  -27
 األولوية أطراف، 6 قدره ذلك، من أقل عدد أعطىو  العضوية( األسمدة واستخدام المحاصيل، وتنويع ،مناوبة المحاصيل ذلك
 من للحد أهدافا أو خططا نفذت طرفا 02 أن غير تربة.ال بةو خصو  سالمة على الحفاظ أجل من للتربة البيولوجي التنوع لحفظ
أيضا  فائدةب يعودا أن يمكن ينذاللو  الزراعية، الحراجة ممارسات اعتماد أو النباتي الغطاء زيادة طريق عن سيما وال ،التربة تآكل
 البيولوجي، للتنوع ةالوطني العمل وخطط اتستراتيجياال في التربة تلوث من الحد عن اإلبالغ تم كما للتربة. البيولوجي التنوع على

 التربة. جودة تحسين أجل من اآلفات ومبيدات االصطناعية األسمدة استخدام من للحد األولوية طرفا 44 وأعطى

 سعتو  ربتهات لحالة أفضل فهم اكتساب أجل من وتلوثها التربة جودةب المتعلقة البيانات جمع األطراف من عدد استهدفو  -28
 مماثل عدد ويعتزم التربة؛ تلوث بشان وطنية بيانات قاعدة إنشاء أجل من التربة تلوث ومصادر مستويات رصد إلى أطراف 43
 .تهاخصوب مثل التربة، بشأن المهمة مؤشراتال لرصد نظم وضع البلدان من

 للتربة. مستدامةال اإلدارة تعزيز عن البيولوجي للتنوع الوطنية العمل وخطط اتستراتيجياال في كثيرا األطراف أبلغتو  -29
جماال،  مت الذي المجموع نوم .الزراعية النظم في سيما وال ،للتربة المستدامة اإلدارة ممارسات تعزيز إلى طرفا 20 يسعى وا 
 دامةالمست اإلدارة ممارسات اعتماد تشجيع أجل من اقتصادية حوافز منح أو تمويل مخططات تنفيذ إلى أطراف 0 تسعى تحليله،
 حددت ذلك، على الوةوع .للتربة اإليكولوجية لنظما خدمات مقابل المدفوعات استخدام التحديد وجه على أطراف 0 تعتزمو  للتربة
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 وجيهيةت مبادئ طرفان ووضع التربة لخصوبة المتكاملة اإلدارة يستخدمون الذين المزارعين عدد لزيادة محددة أهدافا أطراف 5
 التربة. لحفظ محددة

 الوطنية العمل طوخط اتستراتيجياال في للتربة المستدامة اإلدارة بأهمية والوعي التعليم في زيادة عن أيضا اإلبالغ تمو  -31
 إدارة ممارسات أفضل بشأن اآلخرين المصلحة وأصحاب المزارعين تثقيف طرفا 45 يعتزم الصدد، هذا وفي البيولوجي. للتنوع
نشاء ثو البح دعم إلى طرفا 40 يسعىو  التربة  ذلك: يف بما التربة، مواضيع من بالعديد تتعلق التخصصات متعددة شبكات وا 
 تربة.لل الزراعية الحراجة وفوائد التربة على والحفاظ التربة، كائنات وظائف وفهم للتربة، البيولوجي التنوع حفظ

 عن طرفا 06 أبلغ حيث ها أيضامن تقريرا 80، تم تحليل التقارير الوطنية السادسة الواردة من بين ذلك، على وعالوة -31
 42 لدى أولوية جودتهاو  التربة خصوبة زيادة كانتو  البيولوجي. التنوع أو التربة جودة بتحسين يتعلق األقل على واحد إجراء تنفيذ
 الدخل زيادةل كوسيلةأيضا  وحمايتها التربة تحسين إلى ُينظر كان عام، شكلوب .التربة لحفظ األولوية طرفا 00 أعطىو  طرفا

 .عيشهم لسبل التربة على السكان من العديد يعتمد حيث الفقر، حدة وتخفيف

 ذلك. إلى طرفا 58 أشار حيث الزراعية، النظم في سيما وال للتربة، المستدامين واإلدارة االستخدام تعزيز عن كثيرا ُأبلغو  -32
 لألسمدة ةالمتكامل واإلدارة ،حراثة بدون والزراعة المحاصيل، وتنويع لموارد،ل الحافظة الزراعة مثل ممارسات تعزيز ذلك وتضمن
 قدم السياق، اهذ وفي الزراعية. والحراجة ،مناوبة المحاصيلو  ،حد أدنى إلى للتآكل المسببة الري تكنولوجيات وتقليل واآلفات،
 قامت كما دامة.المست الممارسات بهذه المرتبطة اإلضافية التكاليف عن تعويضلل تعويضات برامج أو حوافز األطراف من العديد
 الضارة. الزراعية الكيميائية المواد استخدام على ُتشجع التي اإلعانات بإصالح األطراف بعض

 الخبرة نقص ببسب التربة فيالموجودة  العيانيةو  دقيقةال الحيوانيات تحديد في الصعوبات إلى أيضا األطراف وأشارت -33
 نقص أن ماك عليها. التغلب يتعين كتحديات األموال نقص بسبب القدرات وبناء التدريب في صعوبات أثيرت كما واألدوات.
 )على دابيرهات فعالية رصد من األطراف منعت التربة( عينات الختبار الالزمة والمعدات المختبرات )مثل التقنية والموارد األموال
 تأكيد من ألطرافا بعض تتمكن لم ،وبالتالي ؛المثال( سبيل على التربة، في اآلفات مبيدات مستويات انخفضت إذا المثال سبيل
 الزراعية ساتالممار  اعتماد تعزيز تواجه التي التحديات إلى أيضا األطراف بعض توأشار  الواقع. في فعالة هاتدابير  كانت إذا ما

 بأهمية طرفا 44 وأقر المعارف تحسين على العمل عن طرفا 46 أبلغ بينما ،الصلة ذات األرباح انخفاض بسبب المستدامة
 فوائدها. على الضوء توسلط التربة بإدارة يتعلق فيما التقليدية المعارف

 الميالع لإلطار والفرص المستدامة التنمية في للتربة البيولوجي التنوع مساهمات -ثانيا
 0202البيولوجي لما بعد عام  للتنوع

 7.المستدامة التنمية وأهداف 4303 لعام المستدامة التنمية خطة لتحقيقو  الستدامةل أساسي للتربة البيولوجي التنوع إن -34
 إلى الحاجة نع فضال ،فهدااأل وتحقيق المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع حفظ بين المهمة الصالت األدلة دعموت

 اإلطار تنفيذ نجاح يف وسيسهم للناس الطبيعة مساهمات لضمان أساسيا للتربة البيولوجي التنوع يكونوس .للتنفيذ متكامل نهج
 .الصالت هذه بعض التالي القسم صفوي .4343 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي

 التنوع دعمي .4 المستدامة التنمية وهدف ،المستدامة والزراعة الغذائي واألمن للتربة البيولوجي التنوع الصالت بين -35
دارة األغذية إنتاج الستدامة األساسية اإليكولوجية النظم وظائف من العديد للتربة البيولوجي  الزراعية جيةاإليكولو  النظم آثار وا 

 نتاج كبير دح إلى التغذوية وجودتها المحاصيل كمية وتعتبر المستدامة. للزراعة أساسية السليمة لتربةا إن .الزراعة مجال خارج
 كثير في فتقروني الذين الكفاف، مزارعو عتمدوي .راسخة التربة وجودة المحاصيل إنتاج بين الصلة أن كما فيها. تنمو التي للتربة
 لنظما وخدمات كائنات الحية الموجودة في التربةلا على اكبير  اعتمادا الصناعية، المدخالت لىع صولحال إمكانية األحيان من

                                                      
 "، المرفق.4303نمية المستدامة لعام والمعنون "تحويل عالمنا: خطة الت 4345سبتمبر/أيلول  45المؤرخ  03/4قرار الجمعية العامة  7
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 عالية لزراعيةا النظم في مهما دورا كائنات الحية الموجودة في التربةلا تؤدي وبالمثل، اإلنتاج. لدعم توفرها التي اإليكولوجية
 أشكال إلى اتالمغذي تحويل ذلك في بما المغذيات، تدوير في رئيسيا دورا التربة كائنات تؤدي المثال، سبيل لىعف .المدخالت

 تتحول أو رات(،النت )مثل المائية المجاري في أكبر بسهولة تتسرب أو النترات(، مقابل األمونيوم )مثل للنباتات ما حد إلى متاحة
 في الكربون ويرتد في رئيسيا دورا أيضا كائنات الحية الموجودة في التربةلا وتؤدي .النيتروز( أكسيد )مثل الدفيئة غازات إلى

 االحتفاظو  لتربة،ا بنية تحسينو  المناخ، تغير أثر تخفيف في يساعد أن يمكن مما التربة في الكربون زيادة ذلك في بما التربة
 النيتروجين تيثبت تستطيع التي كائنات الحية الموجودة في التربةلل يمكن ذلك، على الوةوع .التربة تآكل مخاطر من والحد مياهالب

 إلى هاوتسلم ،يتروجينوالن والزنك الفوسفور ذلك في بما المغذيات، وتتناول النباتات مع مفيدة ارتباطات تشكل أن ،ةتكافلي بطريقة
 كبيرة سائرخ تسبب التي األمراض ومسببات اآلفات تنظيم في مهما دورا الموجودة في التربةكائنات الحية لا وتؤدي .النباتات

فطريات الجذور  نمو على تساعد التي البكتريا )وخاصة كائنات الحية الموجودة في التربةلا تتيح أن يمكن وبالمثل، لمحاصيل.ل
 المعادن سميةو  ةحو والمل للجفاف اتالنبات تحمل أيضا أن تزيد يمكنو  األمراض؛ مقاومة إمكانية للنباتات (اتوالنبات الشجيرية
 الدراسات أظهرت وقد 8.اتللنبات اإلجمالية اإلنتاجية يزيد مما للنمو، المهمة النباتية والهرمونات الضوئي التمثيل وتحفز الثقيلة

نتاجية الفواكه من أفضل مجموعة إلى يؤدي مما 9التلقيح، تزيد اتالنبات إنتاجية في الزيادة هذه أن  معينة، سياقات يوف .أعلى وا 
 االحتفاظ ييعن مما االضطرابات، أمام الصمود على الزراعية اإليكولوجية النظم قدرة زيادة إلى للتربة البيولوجي التنوع يؤدي

 ذائيالغ واألمن المحاصيل إنتاجية له تتعرض الذي دالتهدي إلى النظر عند خاص بشكل مهم وهذا 10لتربة.ل الرئيسية وظائفالب
 المناخ. تغير مواجهة في

 خالل من اإلنسان صحة على التربة ؤثرت .0 المستدامة التنمية وهدف ،والصحة للتربة البيولوجي التنوع الصالت بين -36
 وفقاف للتربة. لألفراد المباشر التعرض طريق عنو  األساسية، لألدوية كمصدر المتاحة، والمياه األغذية وسالمة جودةو  كمية

 أنحاء ميعج في شيوعا األكثر العدوى بين من التربة طريق عن المنقولة الطفيلية الديدان عدوى تعد العالمية، الصحة لمنظمة
 وتغذية لمغذياتا تدوير على أيضا للتربة البيولوجي التنوع ؤثروي .وضعفا فقرا األكثر المحلية المجتمعات على وتؤثر العالم

 التغذوي المحتوى عزيزت خالل من صحتنا على كبير مباشر أثر له للتربة البيولوجي التنوع أن إلى الناشئة البحوث شيروت .اإلنسان
 المنطقة - نباتيال الحيوي المحيط ؤثروي .المناعية استجابتنا تشكيلو  ،عن طريق األغذية المنقولة األمراض من وحمايتنا لغذائنا،
 وبالتالي ،اغذيتهوت اتالنبات غلة على - والعيانية الدقيقة والحيوانات حية، غير هياكل من تتكون التي النباتات بجذور المحيطة

 ،لنباتاتل الجينية واألنماط النباتات موئل عبر هامالمحو  دقيقةلكائنات الا وفرة تختلف أن يمكنو  11.تهوتغذي اإلنسان صحة على
 كثافة ويزيد ،النباتات ةغل ويزيد ،اتالنبات نمو عسر  يُ  النباتي الحيوي المحيط داخل تنوعها أن هي الثابتة النتائج إحدى تتمثل ولكن

 على تساعد لتربةا ميكروبات بأن التقارير تفيد حيث الهواء، جودة في مهما دورا التربة تؤدي ذلك، على الوةوع .النباتية المغذيات
 نوتحس   معا ربةالت جزيئات ربط في تساعد أن يمكن التربة وحيوانات التربة ميكروبات أن أيضا بالذكر الجدير ومن 12الهواء. تنقية
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6976.2012.00343.x. 
11 596. -Leach JE, Triplett LR, Argueso CT, Trivedi P. (2017) Communication in the Phytobiome. Cell. 169(4):587

doi:10.1016/j.cell.2017.04.025. 
12 —Khaksar, Chairat Treesubsuntorn, Paitip Thiravetyan. (2016) Endophytic Bacillus cereus ERBP Gholamreza

Clitoria ternatea interactions: Potentials for the enhancement of gaseous formaldehyde removal, Environmental and 

Experimental Botany, Volume 126. Pages 10-20. 
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 تقليل ىعل يساعد مما الرياح، بسبب تآكلال مخاطر تقلل أن يمكن بذلك، القيام خالل نوم .الحاالت بعض في التربة بنية
 الهواء. جودة في سهميو  الهواء في الغبار مستويات

 البيولوجي التنوع تأثير أن من الرغم لىع .6 المستدامة التنمية وهدف المياه، وجودة للتربة البيولوجي التنوع الصالت بين -37
 إلى ونقلها المياه زينتخل أساسية التربة فإن البيئة، اختالف مع ويختلف معقدا يكون ما غالبا وجودتها المياه ديناميات على للتربة

 هاأثر  عن ينتجو  مباشر غير دقيقةلكائنات الا تأثير يكون ما ادةوع .واألنهار البحيراتو  الجوفية والمياه الجوي والغالف النباتات
 التربة محلول ودةج وكذلك التربة مسامية وديناميات التربة تراكم على بدورها تؤثر والتي التربة، في المادة العضوية دينامية على
 في مهما رادو  كائنات الحية الموجودة في التربةلا وتؤدي .(المذابة والمعادن المذاب العضوي الكربون كمية المثال، سبيل )على
 مساعدة في مهما دورا التربة ميكروبات بعض تؤدي وبالمثل، المغذيات. تدوير عن فضال وعبرها التربة داخل المياه حركة تنظيم

 العيانية حيواناتال تؤثر أن يمكنو  13المغذيات. تسرب مخاطر تقليل وبالتالي والمياه، المغذيات لىع صولحال في النباتات
 لىوع .مضادةال العمليات خالل ومن المراقبة من مختلفة نطاقات على للتربة الهيدرولوجية الخصائص على التربة في الموجودة

 قدرة على ربة،الت مسامية في وكذلك لتربة،ل المادة العضويةو  الطين محتويات في تغييرات أي تؤثر أن المرجح من صغير، نطاق
 سطحب المتصلة األعالف ممرات من كثيفة شبكة إنتاج يؤدي ما عادة ،متوسط نطاق لىوع .مياهلة اومقاوم مياهبال االحتفاظ

 .أيضا بترشيحها ومقولكنها ت ؛فحسب ات منهاإمدادتوفير و المياه  لتخزين مهمة ليست لتربةوا .المياه تسرب تحسين إلى التربة
 البكتيريا طرياتف مثل التبادل، تفاعالت فيها تحدث أن يمكن مشحونة أسطح على حتويتفهي  .حيوية مفاعالت لتربةاتعتبر و 

 خالل من المياهو  المغذيات تقوم بتدوير يتال النباتات نمو لدعم طكوسي وتعمل والملوثات، المغذيات تجهز التي التربة وحيوانات
 .لنظم اإليكولوجيةا

 عن مسؤولة التربة كائناتتكون  .40 المستدامة التنمية وهدف ،المناخي والعمل للتربة البيولوجي التنوع الصالت بين -38
 بما ،لتي تتنفسا التربة كائنات مثلوت .الجوي الغالف في إطالقه أو الدفيئة لغازات التربة امتصاص إلى نشاطها ويؤدي التحلل

 إلى لنيتروزا وأكسيد الكربون أكسيد ثاني النبعاثات مصدرا التربة، في األخرى الميكروبية واألنشطة النباتات جذور ذلك في
 الضوئي، التمثيلو  النباتات نمو دعم خالل من الكربون، لعزل بالغة األهمية التربة كائنات تعتبر نفسه، الوقت وفي الجوي. الغالف
المادة  في دمجه يتم حيث التربة، في للتربة العضوي الكربون وتخزن األخرى، الميكروبية والعمليات النباتات فضالت دمجحيث تُ 

إلى  كسجينألأن يؤدي تزايد ا يمكن الزراعية، التربة حرثتُ  ندماوع .واالستقرار التحلل من مختلفة حاالت في للتربة العضوية
طالق البيولوجي النشاط تحفيز  لبعض يمكن ك،ذل لىباإلضافة إو  .المناخ تغير في يسهم أن يمكن الذي الكربون أكسيد ثاني وا 

 وهو ،و الرطبة جدا(أ مياهبالفي الظروف الالهوائية )مثل التربة المغمورة  النيتروز أكسيد إلى النترات تحولأن  التربة ميكروبات
 المناخ. تغير يف أيضاالذي يسهم  التربة من الميثان غاز أن ُتطلق التربةفي أخرى  لميكروبات يمكن وبالمثل، قوي. دفيئة غاز

 لعزل لعالميةا التقنية اإلمكانات أنوتشير التقديرات إلى  الكربون. من كبيرة كميات عزل القدرة على لتربةلدى ا أن كما -39
 14السنة. في الكربون( أكسيد ثاني من طن غيغا 4446-540) الكربون من طن غيغا 0422-4425 تبلغالكربون العضوي للتربة 

 المائة في 433-60و الطاقة، صناعةل العالمية االنبعاثات من المائة في 94-08 بين ماالكربون العضوي للتربة  عزل يمثلو 
 الكربون( أكسيد ثاني من طن غيغا 50) العالمية االنبعاثات إجمالي من المائة في 40-9و 15النقل، قطاعل العالمية االنبعاثات من

                                                      
13 Heijden, M. (2015). The role of arbuscular mycorrhizas in reducing  and avagnaro, T., Bender, S., Asghari, H.C

soil nutrient loss. Trends in Plant Science, 20(5), 283-290. 
14 ic carbon sequestration in Lal, R. 2018. Digging deeper: A holistic perspective of factors affecting soil organ

agroecosystems. Global Change Biology, 1-17. 
15 Fossil CO2 Vignati, E. 2018.  and Muntean, M., Guizzardi, D., Schaaf, E., Crippa, M., Solazzo, E., Olivier, J.G.J.

emissions of all world countries. 2018. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
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 ممارسات خالل من عزله وتعزيز لتربةل العضوي الكربون مخزون على الحفاظ يشكلو  4340.16 عام في القطاعات جميعل
 الكربون من لمزيدا ولعزل ذلك( إلى وما الصقيعية، والتربة السوداء، والتربة ،يةالخث راضياأل) بالكربون غنية تربة على الحفاظ

 فوائد تحقيقو  العالمية االنبعاثات لتعويض اعملي حال المتدهورة( والتربة الزراعية )األراضي المماثلة اإلمكانات ذات التربة في
 واالقتصاد. والناس للبيئة متعددة

 التنوع زيدي .42 ةالمستدام التنمية وهدف ،ةوالبحري ةالساحلي اإليكولوجية النظمو  للتربة البيولوجي التنوع الصالت بين -41
 أن يمكن التي ةالسلبي اآلثار بعض ويحد التسرب من ويقلل ،للمغذيات النباتات وامتصاص المغذيات ثبات للتربة البيولوجي

 البشرية األنشطة عن الناجم والمغذيات الحطامبسبب  لوثتفال .والبحرية الساحلية اإليكولوجية النظم على البرية األنشطة تحدثها
 األنشطة من غذياتوالم الكيميائية المواد جريان خالل من والبحرية والساحلية العذبة للمياه اإليكولوجية النظم يدخل أن يمكن البرية

 مركبات شكل يف الذي يكون أساسا المغذيات، تلوث ؤديوي .األنهار روافد في تصب أو الجوفية المياه إلى تتسرب التي الزراعية
 الصحي الصرف اهومي والروث، األسمدةاإلفراط في استخدام و  الزراعية، األراضيفي  جريانال من تأتي التي والفوسفور النيتروجين

 النظم يف الضارة الطحالب زهارا  و  تلوث المغذيات إلى المنزلية، الصحي الصرف مياه فيالموجودة  والمنظفاتغير المعالجة 
فطريات الجذور  ذلك في بما ،كائنات الحية الموجودة في التربةلا تقلل أن مكنوي .والبحرية والساحلية العذبة للمياه اإليكولوجية
ات النبات امتصاص دوتزي أنسجتها، في المغذيات وتثبت التربة، من المغذيات تسرب كبير بشكل المتوسطة، والحيوانات الشجيرية

 تقلل أن مكنوي تلوث المغذيات تمنع فإنها المغذيات، تسرب من الحد وعن طريق .التربة من المغذياتخروج  عترضتو  لمغذياتل
 النباتات مونالبكتيريا التي تعزز  )مثل التربة كائنات الدقيقة الموجودة فيلل يمكن ذلك، على الوةوع 17.البحرية النظم في التلوث

 يمكن أو ميةس أقل أشكال إلى الثقيلة( المعادن )مثل السامة المعادن من واسعة مجموعة تحولأن  التكافلية( النيتروجين ومثبتات
 التربة معالجة يف للتربة البيولوجي لتنوعأن يسهم ا يمكن ذلك،ول .أنسجتها في تراكمها طريق عن التربة من أن تزيلها ببساطة
 18المائية. المسطحات إلى السامة المعادن تسرب ومنع الملوثة،

 بشكل المفهوم نم .45 المستدامة التنمية وهدف ،ةاألرضي اإليكولوجية النظمو  للتربة البيولوجي التنوع الصالت بين -41
 يمكن حدهماأ في التغيير وأن وثيقا، ارتباطا مرتبطة تحت سطح األرضو  فوق سطح األرضالتي تعيش  المجتمعات أن متزايد

 سطح وقف التنوع انخفاض إلى األرض سطح تحت التنوع انخفاض يؤدي أن يمكن المثال، سبيل لىعف .اآلخر على يؤثر أن
 .األرض سطح تحت الموجودة المجتمعات تغير أن يمكن فوق سطح األرض النباتي الغطاء في التغيرات أن حين في 19األرض،

 تكوين يؤدي ،مناوبة المحاصيل زيادة أو الغطاء محصول زراعة أو التربة، حراثة تقليل خالل من أنه إلى الحديثة البيانات شيروت
 وقد 20.مغذياتن م النباتات عليه لما تتحص إلى تحسين التربة( وفطريات النباتات جذور بين )التكافل مفيدة فطرية تجميعات

                                                      
ة الزراعة. منظم بشأنالمشترك كورونيفيا . إعادة كربون التربة العالمية. أداة لدعم تنفيذ عمل 4349التربة. من أجل  شراكة العالميةال 16

 .http://www.fao.org/3/ca6522en/CA6522EN.pdf. لألمم المتحدة األغذية والزراعة
17 Heijden. 2015. Soil biota enhance agricultural sustainability by improving crop yield, nutrient S, F. B., and M. G. A. 

uptake and reducing nitrogen leaching losses 52:228–239. 
18 Khan, Mohammad Saghir, Almas Zaidi, Parvaze Ahmad Wani, and Mohammad Oves. “Role of plant growth 

promoting rhizobacteria in the remediation of metal contaminated soils.” Environmental chemistry letters 7, No. 1 

(2009): 1-19. 
19 Engel, T. Boller, A. Wiemken, -van der Heijden, M. G. A., J. N. Klironomos, M. Ursic, P. Moutoglis, R. Streitwolf

and I. R. Sanders. 1998. Mycorrhizal fungal diversity determines plant biodiversity, ecosystem variability and 

productivity. Nature 396: 69– 72. 
20 Cavagnaro, T. 2017. Ecological intensification and arbuscular mycorrhizas:  and Bowles, T., Jackson, L., Loeher, M.

a meta-analysis of tillage and cover crop effects. Journal of Applied Ecology, 54(6), 1785-1793. 
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 أن يمكن ذلك، على الوةوع 21.النباتات تنوع من تزيد السوسو  ،وقافزات الذيل ،السِّلكيات ذلك في بما التربة حيوانات أن ثبت
 المختلفة، المغذيات تمعدن في مختلفة أنواع تتخصص حيث التربة، خصوبة زيادة إلى والميكروبات التربة تنوع في الزيادات تؤدي
 22التكامل. إلى يؤدي مما

 المستدام االستخدام خيارات تحديد في مهما دورا المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع حفظ يؤدي أن يمكنو  -42
 تجنب في مركزيا دورا للتربة البيولوجي التنوع يؤديو  .4343 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي لإلطاربالنسبة  لألراضي
 في لعضويةالمادة ا محتوى وزيادة المغذيات، تدوير وتنظيم التربة، تثبيت طريق عن اتجاهه وعكس منه والحد األراضي تدهور
 أن إلى متراكمةال األدلة شيروت .سطح األرضوتحت فوق  البيولوجي التنوع ودعم ،وجودتها المياه ترشح على والتأثير التربة،
 غزو ومقاومة ،لنباتاتا نموفي  زيادة ذلك في بما التربة، عمل بزيادة اإيجابي ارتباطا ترتبط للتربة البيولوجي التنوع في الزيادة

 تربةال كائنات من محددة مجموعات تنوع إلى النظر عند واضح النمط ذاوه .المغذيات استخدام كفاءة وزيادة األمراض مسببات
 هأن إلىذلك  يشيرو  .معا للتربة البيولوجي التنوع مجموعات كافة إلى النظر عند أيضا ولكن البكتيري، التنوع مثل مستقل، بشكل

 لنظما خدمات وتوفير التربة عمل على سلبية عواقب عام بشكل البيولوجي التنوع ات فينخفاضيكون لالمن المرجح أن 
 .اإليكولوجية

 الزراعية إليكولوجيةا النظم في البيولوجي للتنوع المستدام االستخداموتعزيز  حفظ بشأن مستقبلي هدف تحقيق يرتبطو  -43
 المستدامة اإلدارةب وثيقا ارتباطا وقدرتها على الصمود واستدامتها إنتاجيتها لدعم الخاضعة لإلدارة اإليكولوجية النظم من وغيرها
 ةيالزراع ممارساتال نفيذت خالل من للتربة البيولوجي التنوع تعزيز يمكن وبالمثل، .سالمة التربة وضمان للتربة البيولوجي للتنوع

دارة المستدامة  المادة العضوية سارةخ إلى حتما الزراعية األراضي استخدام في التغير ويؤدي .سالمة التربة تعزيز وبالتالي التربة وا 
 ربون العضوي للتربةالك من كبيرة نسبة فقدت المزروعة التربة أنواع جميع غير أنه بالنظر إلى أن .غازات الدفيئة وانبعاثات للتربة

 أكبر زراعيةال التربة فيالموجودة  الكربونمجموعة  وتمثل الكربون. لعزل فرصة يمثل هذا فإن زراعتها، قبلالذي كان فيها 
 الم البيولوجي للتنوع العالمي لإلطار النسبةوب 23.المناخ تغير أثر لتخفيف أداة قوية مثلتو  مباشر، بشكل اإدارته يمكن مجموعة

 يكولوجيةاإل لنظما في المخزنة الكربون كميةفي  تجاهاتاال بشأن محتمل هدف تحقيق في ذلك يسهم أن يمكن ،4343 عام بعد
 صغيرة زيادة أي فإن العالم، أنحاء جميع في الزراعية األراضي من الشاسعة المساحة إلى النظروب .تجنبها يتم التي واالنبعاثات

 التي زراعيةال اإلدارة اعتماد خالل من الكربون امتصاص إعادة على كبيرة قدرة تمثل هكتار لكل الكربون العضوي للتربة في
 وتسخر 25والناشئة، الراسخة الكربون العضوي للتربة إدارة ممارسات من العديد وجدوت 24.للتربة العضوي الكربون زيادة إلى تهدف
 تنوع وزيادة الحراجية، ةالزراع المثال، سبيل على باستخدام، التربة في به واالحتفاظ الكربون لعزل للتربة البيولوجي التنوع نشاط

                                                      
21  andVerhoef, Herman  andRuiter, Peter  andBerg, Matty  andZoomer, H.  andRaaijmakers, Ciska  andDeyn, G.B. 

Bezemer, T.m and Putten, Wim. 2003. Soil invertebrate fauna enhances grassland succession and diversity. Nature. 

422. 711-713. 10.1038/nature01548. 
22 Litter chemistry influences decomposition through activity  .Bhatnagar, J.M., Peay, K.G. and Treseder, K.K. (2018)

of specific microbial functional guilds. Ecol Monogr, 88: 429-444. doi:10.1002/ecm.1303. 
23 Grandy, A.S. (2019) Managing Agroecosystems for  andKallenbach, C.M., Wallenstein, M.D., Schipanksi, M.E. 

Soil Microbial Carbon Use Efficiency: Ecological Unknowns, Potential Outcomes, and a Path Forward. Frontiers in 

Microbiology, 10. 
24 Global Sequestration Potential of Increased Organic Carbon in  et al. Zomer, R.J., Bossio, D.A., Sommer, R.

8-15794-017-15554 (2017). https://doi.org/10.1038/s41598 7, Sci Rep Cropland Soils.. 

ة الزراعة. منظم بشأنالمشترك كورونيفيا . إعادة كربون التربة العالمية. أداة لدعم تنفيذ عمل 4349التربة. من أجل  شراكة العالميةال 25
 .http://www.fao.org/3/ca6522en/CA6522EN.pdf. األغذية والزراعة



CBD/SBSTTA/24/7/Rev.1 

Page 11 

 

لى أدنى أو تقليلها إ الحراثةالحد من  أو المحاصيل، بمخلفات واالحتفاظ ،وزراعة المقحمات الغطاء النباتيو  ،مناوبة المحاصيل
 ر.و الجذ وسمات التنوع واختيار والبقوليات، الدائمة المحاصيلو  ،حد

 استعادة خطط في دراجهإ وينبغي التربة لمعالجة اأساسي التربة كائنات ودور للتربة البيولوجي للتنوع األفضل الفهم ويعد -44
 بالغة أهمية كتسيي اإليكولوجية النظم ووظائف األرضي البيولوجي التنوع بين للعالقة شموال األكثر الفهم إن .اإليكولوجية النظم
 .بشكل أفضل فقدانهو  البيولوجي التنوع تغير عواقبب للتنبؤ لنظم اإليكولوجيةا نمذجة في األرضية ودون األرضية المعايير لربط
 أجل من لتربةا واستعادة للتربة المستدامة اإلدارة لدمج ةحضريالمناطق ال تخطيطل اتاستراتيجيو  هادفة سياسات إلى حاجة ناكوه

 للتربة. البيولوجي للتنوع التهديدات من الحد

 .واستعادتها لتربةل البيولوجي التنوع حفظ في المحلية والمجتمعات األصلية للشعوب التقليدية المعارف تسهم أن يمكنو  -45
 كمديرين سيما وال ،والمحلية األصلية للمجتمعات المهمة بالمساهمة ،40/0 المقرر من 40 الفقرة في األطراف، مؤتمر فقد أقر
 .الزراعية ةالحراجو  اإليكولوجي، والتناوب الحرجة، اإليكولوجية النظم واستعادة إدارة في اودوره الزراعي، للتنوع المنشأ لمراكز

ادا استن بةو خصعالية ال تربة على للحصول تقنية األرض السوداء الهندية أو Terra Preta de Índio تعد المثال، سبيل لىوع
 26األمازون. منطقة في األصلية لشعوبل التقليدية معارفال ىإل

 المرأة بدور رواإلقرا المصلحة أصحاب جميع عمال من جانب المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع حفظ يتطلبو  -46
 حوالي لنساءا تشكل والزراعة، األغذية لمنظمة وفقاو  للتربة. المستدامة اإلدارة ممارسات تنفيذ في والمحلية األصلية والمجتمعات

كما  اآلسيوية.و  األفريقية البلدان من العديد في أكثر أو نصفالو  العالمي المستوى على الزراعية العاملة القوة من المائة في 20
دارة البيولوجي التنوع في ومساهمتها المرأة معارفأن   والعديد بذورال وجامعي لألراضي أساسيين كمديرين لنظم اإليكولوجيةا وا 
 المتساوية الحقوق ضمان عدوي .للتربة البيولوجي التنوع على كأوصياء مهما دورا دينؤ ي أن يمكن أنه عنيت األخرى، األدوار من

 بما األراضي،و  لزراعةل المستدامة اإلدارة ممارسات تعزيزل المرأة تمكين في مهما تدبيرا الطبيعية والموارد والميراث ألراضيعلى ا
مكانية الحصول عليها  الطبيعية والموارد األراضيعلى  والسيطرة الحقوق أمن خلقوي .التربة على الحفاظ ذلك في  وافزحوا 

 زةحيا إصالحات أن رواندا من األدلة ظهروت .النساء من منهم وكثير الكفاف، مزارعي جانب من األجل طويلة لالستثمارات
 الجدران مثل اكلهي في التربة حفظ في االستثمار في كبيرة زيادة إلى أدت الملكية أمام الجنسانية الحواجز تقلل التي األراضي

 ياألراض حيازة إصالحات تتناول التي التدابير اعتبار مكنوي 27.امرأة ترأسها التي األسرجانب  من سيما وال ،والسدود والمدرجات
 28.الحاالت من كثير في الذكور هجرة بسبب الزراعة عن متزايد بشكل مسؤولةأصبحت  المرأة نظرا ألن خاصة أهمية ذات

 المستدام هواستخدام للتربة البيولوجي التنوع حفظ ضمان في مهما دورا المحلية والمجتمعات األصلية الشعوب تؤديو  -47
 وتنوع المناخ، غيرت أثر تخفيف، المتغير المناخ مع تتكيف التي ،التقنيات ذههتضمن و  .التقليدية الزراعية تقنياتها خالل من

 البحرية هاومناظر  الطبيعية مناظرها المحلية والمجتمعات األصلية الشعوب أدارت ما كثيرا ذلك، على الوةوع .والبذور المحاصيل
 قوموت 29.يةالبشر  األصولب الطبيعية العمليات "مصاحبة" خالل منأو بطرق تدعمه  البيولوجي التنوع حفظ مع متوافقة بطرق

 والثقافي. البيولوجي التنوع بحماية األصلية للشعوب الطبيعية والمناظر الطبيعية المناظر عمليات إدارة

                                                      
 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على الموقع التالي: 26

https://www.researchgate.net/publication/225244563_Indigenous_knowledge_about_Terra_Preta_formation. 
27 Ayalew Ali, D., Deininger, K. and M. Goldstein. 2014. Environmental and gender impacts of land tenure 

regularization in Africa: Pilot evidence from Rwanda. Journal of Development Economics, 110, 262-275. 

 مذكرة تقنية.للتنمية المستدامة.  4303 وخطة عامأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. غير مؤرخ. التنوع البيولوجي  28
29 -mental ScienceGlobal assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovern .IPBES (2019)

Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). 

IPBES secretariat, Bonn, Germany. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-ar.pdf
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 مقترحة توصيات -ثالثا

 يلي: ما غرار على توصية اعتماد في والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة ترغب قد -48

 ،والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة إن
 30األمينة التنفيذية،في المذكرة التي أعدتها وقد نظرت 

 لمستداما واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع لحفظ الدولية للمبادرة 4303-4343خطة العمل  بمشروع حبتر  -4
 التوصية؛ هذهب الثاني المرفق في الوارد النحو على

 الحالي عالوض يغطي والذي للتربة البيولوجي وعبالتن المتعلقة رفمعاال حالة عن بالتقرير أيضا رحبت -4
الفريق الحكومي الدولي التقني المعني  مع بالتعاون المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة أعدته يذال 31واإلمكانيات والتحديات

 التنوع واتفاقية وروبيةاأل والمفوضية للتربة، البيولوجي للتنوع العالمية والمبادرة لتربة،من أجل ا العالمية للشراكة التابع بالتربة
 التوصية؛ بهذه األول المرفق في الوارد السياسات لواضعي هملخصو  البيولوجي

 يلي: ما غرار على امقرر  عشر الخامس اجتماعه في األطراف مؤتمربأن يعتمد  توصي -0

 األطراف، مؤتمر إن

 ،43/02و 8/40و 6/5 المقررات إلى يشير إذ

ذ  الخدمات ظممع لتاليوبا األرضية، اإليكولوجية النظم عمل دعم في للتربة البيولوجي التنوع أهمية يالحظ وا 
 تقدمها، التي

ذ  في ساسيةأواستخدامه المستدام  للتربة البيولوجي التنوع خدمات حفظ تعزيز إلى الرامية األنشطة بأن يقر وا 
 تدامة،المس التنمية أهداف تحقيق وتعزيز للجميع الغذائي واألمن استدامة، أكثر غذائية نظم تحقيق نحو التحول

 خدامهواست للتربة البيولوجي التنوع لحفظ الدولية للمبادرة 4303-4343 خطة العمل مشروع يعتمد -4
 للتنوع ميالعال اإلطار تنفيذ لدعم وسيلة، ويعتبر الخطة المقرر بهذا الثاني المرفق في الوارد النحو على المستدام
 ؛4343 عام بعد لما البيولوجي

 الحالي عالوض يغطي الذي للتربة البيولوجي وعبالتن المتعلقة رفمعاال حالة عن بالتقرير يرحب -4
بالتعاون مع الفريق الحكومي الدولي التقني  المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة أعدته يذال اتيواإلمكان والتحديات

ة األوروبية يلتربة، والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة، والمفوضمن أجل االتابع للشراكة العالمية  المعني بالتربة
 ؛واتفاقية التنوع البيولوجي

-4343خطة العمل  تنفيذ دعم على الصلة ذات والمنظمات األخرى والحكومات األطراف يشجع -0
 المناسبة لتدابيرا دمج بينها من أمور خالل من المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع لحفظ الدولية للمبادرة 4303

 والبرامج والخطط والسياسات للتربة المستدامة واإلدارةلتنوع البيولوجي ل ةالوطني العمل وخطط اتستراتيجياال في
 الصلة؛ ذات الزراعية والممارسات

 األراضي؛ وتدهور للتربة البيولوجي التنوع فقدان لدوافعالتصدي  على األطراف يحث -2

                                                      
30 CBD/SBSTTA/24/7. 

31 CBD/SBSTTA/24/INF/8. 

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7179
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-08/official/cop-08-31-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-34-ar.pdf
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 وفي اعيةالزر  النظم في المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع حفظ دمج إلى األطراف يدعو -5
 والتربة؛ األراضي إدارة سياسات

 مزيد جراءإ تشجيع على الصلة ذات الدولية والشبكات والمنظمات والبحثية األكاديمية الهيئات يشجع -6
 العمل؛ خطة في المحددة سد الفجوات أجل من البحوث من

ضمن إطار المبادرة العالمية من أجل ، تيسير إلى المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة يدعو -0
 السابقة؛ للخطة الناجح النهج باتباع العمل خطة تنفيذ التربة،

إلى  ةمالي مساعدة تقديم إلى األخرى التمويل ووكاالت المانحة والجهات العالمية البيئة مرفق يدعو -8
 ؛البيولوجي للتربة واستخدامه المستدامحفظ التنوع  عمل خطة تنفيذ تتناول التي واإلقليمية الوطنية لمشاريعا

 خطة تنفيذ من ونتائجها أنشطتها عن معلومات طوعي، أساس على تقدم، أن إلى األطراف يدعو -9
 التنفيذية األمينة إلى ويطلب ،4343 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي اإلطار رصد إطار مع يتماشى بما العمل،
تاحتها التقارير المقدمة تجميع  قبل يعقد اجتماع في جيةوالتكنولو  والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة فيها نظركي تل وا 

 األطراف؛ لمؤتمر عشر السادس االجتماع

 المتحدة مملأل والزراعة األغذية منظمة انتباه إلى هذه التوصيةتنقل  أن التنفيذية األمينة إلى يطلب -43
 التصحر. لمكافحة المتحدة األمم واتفاقية
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 األول المرفق

 واإلمكانيات والتحديات الحالة للتربة: البيولوجي التنوع معارف حالة

 السياسات يواضعل ملخص

 مقدمة

 منذ لتربةل البيولوجي بالتنوع الصلة ذات المعارف أنواع من وغيرها والتقنية العلمية المعارف منصدرت مجموعة هائلة  -1
نشاء المبادرة العالمية للتنوع البيولوجي  4334 عام في التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستداملحفظ  الدولية المبادرة إنشاء وا 

ل من قب للتربة البيولوجي للتنوع العالمي األطلس ونشر ،4344 عام في التربة أجل من العالمية الشراكةو ، 4344للتربة في عام 
 .4346 عام فيالمفوضية األوروبية 

 المجتمع بجان من كائنات التربة لدراسة المتاحة الطرائق في للتحسن نتيجةك ثو البح من الجديدة الموجة هذه وتأتي -2
 .المستدامة تنميةال أهداف ذلك في بما الدولية، السياسات أطر صميم في للتربة البيولوجي التنوع ثو البح ههذ توضعو  العلمي.

 النظم ستعادةال المتحدة األمم عقد لنجاح أساسيين اإليكولوجية النظم وخدمات للتربة البيولوجي التنوع سيكون ذلك، على الوةوع
 .مؤخراالذي ُأعلن عنه  (4303-4344) اإليكولوجية

 للتربة: ولوجيالبي التنوع معارف حالة عن التقرير من الرئيسية الرسائل السياسات واضعيالموجه ل الملخص هذا ينقلو  -3
الفريق الحكومي الدولي التقني المعني و أعدته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  يذال 32واإلمكانيات والتحديات الوضع
 .وروبيةواتفاقية التنوع البيولوجي والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة والمفوضية األ لتربةمن أجل اشراكة العالمية ، والبالتربة

 ويقدم العالم، مناطق جميع من للتربة البيولوجي التنوعالمعنيين ب خبراءالو  علماءالمن  033أكثر من  عمل نتيجة لتقريرايأتي و 
 .ابه الخاصة اإليكولوجية لنظما وخدمات ووظائف كائنات الحية الموجودة في التربةلا بشأن المتاحة المعارف أفضل

 الرئيسية الرسائل

 المحيط صحةو  اإلنسان رفاهية من كل على وتحافظ والمياه، التربة وتنقي ،األغذية تنتج التي العمليات التربة كائنات توجه
 الحيوي.

 للتربة؟ البيولوجي التنوع هو ما

نحن نعر ف التنوع البيولوجي للتربة على أنه تنوع الحياة تحت األرض، من الجينات واألنواع إلى المجتمعات التي  -4
التنوع و يعية. إليها، من الموائل الدقيقة للتربة إلى المناظر الطب ينتمتساهم فيها والتي تعات البيئية التي جم  عن المُ  تشكلها، فضال

دة )الحيوية التي تقدمها التربة، والتي تفيد أنواع التربة وتفاعالتها المتعد اإليكولوجيةالبيولوجي للتربة ضروري لمعظم خدمات النظم 
جي للتربة أيضا معظم أشكال الحياة السطحية من خالل الروابط المفهومة جيدا يدعم التنوع البيولو و وغير الحيوية( في البيئة. 

بالنسبة للبشر، فإن الخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي للتربة لها آثار اجتماعية و . وما هو تحتها فوق األرضما هو بين 
 واقتصادية وصحية وبيئية قوية.

في المائة من الكائنات الحية في  23سية للتنوع البيولوجي، ويرتبط أكثر من التربة هي أحد المستودعات العالمية الرئيو  -5
يمكن تقسيم كائنات التربة إلى مجموعات مختلفة: و  33بالتربة.ا مباشر ارتباطا النظم اإليكولوجية األرضية خالل دورة حياتها 

وعة واسعة من الكائنات الحية، من األشكال . وهي تشمل مجمالمتوسطة والعيانية والضخمةو  الدقيقةالميكروبات والحيوانات 
                                                      

32 CBD/SBSTTA/24/INF/8. 
33 conservation biology.  soil animals for , T., Jiménez, J.J., Gioia, C., Measey, G.J. & Lavelle, P. (2006) The values ofDecaëns

S38–, S2342, European Journal of Soil Biology4 
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 كوينهات أحادية الخلية والميكروسكوبية، إلى الالفقاريات مثل السِّلكيات، ويرقات الحشرات وديدان األرض، والمفصليات ومراحل
لك، هناك تنوع باإلضافة إلى ذو اليرقية، إلى الثدييات، والزواحف، والبرمائيات التي تقضي أجزاء كبيرة من حياتها تحت األرض. 

لتربة والطحالب لكبير في الطحالب والفطريات، فضال عن مجموعة واسعة من االرتباطات التكافلية بين الكائنات الحية الدقيقة 
 واألشنات وجذور النباتات والالفقاريات. والنباتات الحزازيةوالفطريات 

دوير الطاقة والمغذيات من األشكال المجهرية من خالل الحيوانات تضمن تلألغذية ذه الكائنات جزء من شبكة واسعة وه -6
 الضخمة في التربة إلى الكائنات الحية التي تعيش على سطح التربة.

 ،بشكل متبادل األرض سطح تحت البيولوجي التنوعو  للتربة البيولوجي التنوع مصطلحا اسُتخدم الملخص، هذا ألغراضو  -7
والكائنات  تربةال ميكروباتو  الميكروبي التنوع مصطلحات اسُتخدمت وبالمثل، التربة. وحيوانات التربة ميكروبات تشمل وهي

 بة.للتر  الميكروبي التنوع لوصف خاصةبشكل متبادل  كائنات الدقيقة الموجودة في التربةلواالحيوية في التربة 

 للتربة البيولوجي التنوع مساهمات

مثل البكتريا )في التربة  كائنات الدقيقةلا حولتُ  وال،أ .عريضة فئات ثالث في التربة كائنات مساهمات تجميع يمكن -8
ى أشكال يمكن إل العضوية وغير العضوية لمركبات( االسِّلكياتو  كائنات وحيدة الخلية)مثل ال الدقيقةوالحيوانات  (والفطريات

 لنظما خدماتل بالغة األهمية التحوالت هذه عتبروت .للغاية معقدة عمليات بيوكيميائية خالل منالوصول إليها كجزء من أيضها 
 الملوثات ترشيحو  التربة، فيوالمغذيات  المادة العضوية وتدوير ،والكائنات األخرى النباتات لنمو المغذيات توافر مثل اإليكولوجية
 والتربة. مياهال في وتقييد أثرهاوتدهورها 

 عبر يقةدقال األشكال من والمغذيات الطاقة تدويرب تقوم شاسعة أغذية شبكة من اجزء التربة كائنات تشكل ثانيا،و  -9
 اجزء السوسو  ذيلقافزات المثل متوسطة ال الحيوانات وتشكل .التربة فوق تعيش التي الكائنات إلى التربةالضخمة في  حيواناتال

 التربة ائناتك وتلتهم، التي تعجل تحلل القمامة وتعزز دورة المغذيات وتوافرها )وال سيما النيتروجين( األغذية شبكة من امهم
 .األصغر حجما

 والنمل لوالنم األرض ديدان مثل الموجودة في التربة العيانية والحيوانات الضخمةالحيوانات  من العديد يعمل وأخيرا، -11
 معا التربة جزيئاتا أيض ربطوت والغاز، المياهو  التربة مسام تقوم بتعديل ،اإليكولوجيةلنظم ل كمهندسين الثدييات وبعض األبيض

 التربة. تآكل ، مما يحد منمكانها في التربة على تحافظ مستقرة مجموعات في

 والزراعة للتربة البيولوجي التنوع

 للنباتات. احةمت تجعلها التي المغذيات تحويالت وتدفع النباتات لنموللمغذيات الالزمة  كمصدر التربة كائنات تعمل -11
جمالي و  األرض، ىعل النباتات جميعالكربوني ل محتوىالب التربة في البكتيرية الخاليا لجميع الجماعي الكربون محتوى وُيقارن ا 

 األساسي المصدر يقةدقالكائنات ال هذه يجعل مما النباتات، جميعمثيله في  من بكثير أكبر والفوسفور النيتروجين من محتوياتها
 للحياة. عنها غنى ال التي للمغذيات

 الكتلة بناءلودقيقة ُتمتص من التربة  عيانيةمغذيات  نسبا تتطلب ولكنها الجوي، الغالف من الكربون النباتات وتُثبت -12
درجة الحرارة  –مع العوامل الالحيوية الموجودة في التربة وتتفاعل الميكروبات والحيوانات الدقيقة  .والطاقة المغذيات ونقل الحيوية

 هذه. التحول عمليات تدفعو  -والحموضة والمحتوى من الرطوبة 

 مما النباتات، بقايال التحلل الفيزيائي في رئيسيا دورا الموجودة في التربةوالعيانية والمتوسطة الحيوانات الدقيقة  وتؤدي -13
 النباتية. المادةالموجودة في  والطاقة المغذيات بتحرير كائنات الدقيقة الموجودة في التربةلل يسمح
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للكائنات الحية  مكني المثال، سبيل لىعف .النباتي اإلنتاج تتجاوز كثيرة مفيدة تأثيرات الزراعة في التربة كائنات لدورو  -14
 األسمدة على واالعتماد كلفةالتأن تقلل  المثبتة للنيتروجين والبكتيريا فطريات الجذور الشجيرية مثل الميكروبية الموجودة في التربة

التصنيع  من فيئةغازات الد انبعاثات تقليل ذلك في بما البيئية، واالستدامة التربة خصوبة تعززأن و  الزراعة، في النيتروجينية
 .يةالنيتروجين لألسمدة الطاقةكثيف 

 المناخ وتغير للتربة البيولوجي التنوع

 تسهم أن يمكن :العالمي المناخ تغير معالجة في للتربة البيولوجي التنوعالذي يقوم به  دورال يمكن التقليل من أهمية ال -15
ن الوظائف وكجزء م .الجوي الغالف من التربة في الكربون امتصاص في أو الدفيئة غازات انبعاث في إما التربة مجتمع أنشطة

لغالف التربة السليمة كمية كربون أكثر من الكربون المخز ن في االطبيعية وخدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها التربة، ُتخز ن 
 الجوي والنباتات معا.

 تثبيت تموي .التربة ظروفوعا بدفكون موي التربة كائنات نشاط حسب ،أو ُيطلق منها التربة ُيثبت في إما الكربونو  -16
عن طريق  الكربون بتتُثوالعتائق أن  البكتيريا لبعض يمكن كما والحيوانية، النباتية المخلفات تحول خالل من التربة في الكربون
 تعتبر ،الكربون دورة في المباشر دورها بخالفو  .للطاقة هاكمصدر  الجوي الغالف فيالموجود  الكربون أكسيد ثاني استخدام
 لنظما سهمت العالمي، المستوى لىوع .الزراعة من غازات الدفيئة انبعاثات من للحد المبذولة للجهود أيضا مهمة التربة كائنات

 عام، لك البشرالتي ُيحدثها  الدفيئة غازاتمن المباشرة  نبعاثاتاال جميع من المائة في 44 إلى 43 بنسبة الزراعية اإليكولوجية
 في الميثان من المائة في 44و التربة من النيتروز أكسيد انبعاثات عن ناتجمنها  المائة في 08 نحووتشير التقديرات إلى أن 

 التي لكربونوا النيتروجين تحويلخطوات  من خطوة كل في كائنات الدقيقة الموجودة في التربةلا شاركوت .األرز زراعةعمليات 
 ة.للترب المستدامة اإلدارة في ارئيسي اهدف االنبعاثات من للحد التربة بيئة إدارةُتعد و  هذه الدفيئة غازات تنتج

 اإلنسان وصحة للتربة البيولوجي التنوع

نتاج األمراض تنظيم خالل من وغير مباشر مباشربشكل  اإلنسان صحة للتربة البيولوجي التنوع يدعم -17  .ألغذيةا وا 

 مثل ،عروفةالم الحيوية المضادات من التربة، كائنات من واللقاحات األدوية من العديد تُنتج العشرين، القرن أوائل ومنذ -18
ي سياق زيادة األمراض وف الفطرية. لعدوىا لعالجالمستخدم  واألمفوتيريسين ،السرطان لعالج المستخدم البليوميسين إلى البنسلين

 نتيجة مقاومة الكائنات الدقيقة، ينطوي التنوع البيولوجي للتربة على إمكانات هائلة لتوفير عقاقير جديدة لمكافحتها.

 خالل من األغذية طريق عن تنتقل التي األمراض مخاطر تخفيف على السليمة والتربة للتربة البيولوجي التنوع يساعدو  -19
تيريا المولدة للخاليا اللس للغاية الضارة البكتيريا وجدت المثال، سبيل لىعف .االنتهازية العدوى ضد اتالنبات دفاعوسائل  تعزيز

اض على التسبب في األمر  قدرتها ولكن الزراعية، التربة من العديد في منخفض بتركيز (Listeria monocytogenes)الوحيدة 
 تربة.والعوامل األخرى المتعلقة بال نوع التربة والحموضة فضال عن، للتربة الميكروبية المجتمعات وتنوع ثراء على تعتمد

 األكسدة مضادات لمث كيميائية مواد تصنيع من النباتاتن مك  تُ  للتربة البيولوجي والتنوع النباتات جذور بين العالقةو  -21
 خالل نم تفيدنا هذه األكسدة مضادات فإن النباتات، هذه نستهلك ندماوع .األخرى عوامل اإلجهادو  اآلفات من تحميها التي

 الهرمونات. تنظيم في وتساعد يالمناع نانظام تحفيز

مكن يشير سلسلة من الدراسات واألدلة إلى أن التعرض المبكر لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة في التربة وت -21
يساعد في الوقاية من األمراض االلتهابية المزمنة، بما في ذلك الحساسية والربو وأمراض المناعة الذاتية ومرض التهاب  أن

 األمعاء واالكتئاب.
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 البيئة وحماية للتربة البيولوجي التنوع

 .األرض سطح فوق البيولوجي التنوع وتعزيز لصون األهمية بالغ للتربة البيولوجي التنوع حفظ أن الموثق جيدا من -22
 الطيور إلى ،ةكائنات الترب خالل من التربة، في العضوية المواد من والطاقة المغذيات تنقل التي المعقدة األغذية شبكات عتبروت

 األرض. على للحياة أساسية والبرمائيات، والزواحف والثدييات

العمل   عن طريقمثال ،اإليكولوجية النظم خدمات تتعرض لها التي التهديدات للتربة البيولوجي لتنوعاأن يخفف  يمكنو  -23
سليمة بيئيا التراتيجيات سمن اال االزدياد البيولوجيو  البيولوجيالتحفيز ويعتبر كأداة قوية في المعالجة البيولوجية للتربة الملوثة. 

االستخدام المتكامل للكائنات مثل  ثبت أن، عالوة على ذلكو . تقييد أثرهاو  هاوتدهور  الملوثات المستهدفةتساهم في ترشيح التي 
لجة البيولوجية في ستراتيجية للمعاا( كيةمعالجة الفيروسال( والنباتات )المعالجة النباتية( والديدان )االزدياد البيولوجيالميكروبات )

 ،في التربة العيانية الحيوانات تؤديومن الناحية األخرى،  .لزيادة إزالة الهيدروكربون فعاال بديال يمثلالتربة الملوثة بالهيدروكربون 
 آكلتوتجميعها مما يمكن أن يساهم في زيادة مقاومة  التربة بنية تحسين في امهم دورا والنمل، األبيض والنمل األرض ديدان مثل

 تحسينن أجل م الملوثات وتحويل النباتات نمو في التربة كائنات لدور الحالي فهمنا تسخير موت. والمياه الرياح بفعل التربة
 المتدهورة. التربة واستعادة الزراعي اإلنتاج

 الزراعي القطاع

 يوف .بتة للنيتروجينالمث التكافلية والبكتيريا الجذرية الفطرياتعلى  المغذيات تدوير لتحفيز الشائعة لكائناتا ملتتش -24
 فول في مختارةال (Bradyrhizobium) براديريزوبيومال ابكتيري سالالت تلقيح يعد الالتينية، أمريكا من أخرى وبلدان البرازيل
 البرازيل. في هكتار مليون 05 حوالي مساحة على الصويا فول زراعة تتم ،4348 عام يفف .كبير نجاح على مثاال الصويا
 وفر مما ،تماما عدنيةالم النيتروجينية األسمدة محل البرازيلي الصويا فول إنتاج في مختارةال براديريزوبيومال سالالت حتلقي وحل

لىو  .في السنة الدوالرات مليارات الغالف  من لنيتروجينلبراديريزوبيوم البيولوجي تثيبت اليعتبر  الهائلة، االقتصادية ميزته جانب ا 
 .اإلفراط في استخدام األسمدة االصطناعية تتجنب نظيفة تكنولوجيا بيولوجية الجوي

 األساسي لمفهومايتمثل و  .الزراعة في البيولوجية المكافحة تدابير في أيضا في الوقت الحالي التربة كائنات ستخدمتُ و  -25
 لنظم اإليكولوجيةا عملو  البيولوجي التنوع وزيادة اآلفات لقدرة ةالطبيعي لنظم اإليكولوجيةامقاومة  في تسهيل البيولوجية للمكافحة
 .عموما

 Bacillus بكتريا شك بال يه البيولوجية المكافحة املو لع تجاري نجاح أكبر نوعلى المستوى العالمي، فإ -26

thuringiensis (Bt)، للحشرات مبيد نشاطب وتقوم ةبيولوجي مكافحة عاملوتعد هذه البكتريا  التربة. عن عزلةنم شائعة بكتيريا وهي 
 هدفة.المست الكائنات ضد الخصوصية المتداولة والمنتجات المختلفة السالالت وتزيد المختلفة، الحشرات من مجموعة ضد

 الحيوية لمضاداتا من كبيرة نسبة تنتهيف الزراعي. واإلنتاج التربة كائنات استخدام بين سلبية فعل ردود أيضا وهناك -27
الكائنات التي  دىل ويخلق للتربة البيولوجي التنوع على يؤثر مما التربة، في الماشيةتربية و  المحاصيلزراعة  في المستخدمة

 الميكروبات. مضاداتضد  مقاومة تعيش في التربة

 البيئية المعالجة

 إلى أو ارةض غير حالة بحيث يصل إلى مستهدف ملوث تدهور إلى البيولوجية المعالجة تكنولوجيات تؤدي أن يمكن -28
 إلى السامة لمركباتا لتحويل مباشرة التربة كائنات ستخدمتُ  كما التنظيمية. الهيئات ضعهات التي التركيز حدود من أقل مستويات
 الهيدروكربونات مثل المختلفة الملوثات تحويلب التربة بكتيريا من لعديدأن تقوم ا مكنوي .البيولوجية المعالجة خالل من حميدة أشكال

 التربة كتيرياب تقلل أن مكنوي .(اآلفات ومبيدات االصطناعية الكيميائية والمواد النفط المثال، سبيل )على والعطرية المشبعة
 .المائة في 85 إلى تصل بنسبة التسرب بعد البترولية الهيدروكربونات من والفطريات



CBD/SBSTTA/24/7/Rev.1 
Page 18 

 

 التربة كائنات استخدامالتي تواجه  تحدياتال

 كبيرة آثارا ةالصل ذات األخرى والمنتجات البيولوجية اآلفات ومبيدات الميكروبية البيولوجية األسمدة من العديد تظهر -29
 .الميدانية لظروفا في للتكرار قابلة نتائج ال تحقق لكنهاو  الحراري، االحتباس ظروففي و  يةالمختبر  ظروفال في اختبارها عند
 للغاية. تنافسية بيئة في لكائناتا بعض بقاء صعوبة هوذلك  أسباب حدوأ

 جانب من تبنيها أيضا يدتق البيولوجية للمنتجات المرتفعة التكلفة فإن البيئة، على والمعتمد العابر تأثيرها إلى باإلضافةو  -31
 على لحصولا ويواجهون صعوبة في ضعيفة شرائية قدرةلديهم  الذين الصغيرة الحيازات أصحاب جانب من سيما وال ،المزارعين
 االئتمان.

 من صليةأ مجموعات إنتاج إعادة مناسبال تدريبال على حصلوا الذين المزارعين بعض حاولي القيود، لهذه واستجابة -31
 .زات البيولوجيةالمحفو  المكافحة البيولوجيةو  البيولوجية األسمدةعوامل اإلنتاج من  لتجميع كائنات الدقيقة الموجودة في التربةلا

أو  األصلية اتالمجموعقد يكون استخدام و  .ومعقولة التكلفة وسريعة نسبيا بسيطة تقنيات على المزارعون يعتمد الغاية، ولهذه
لحيوية لزيادة المقاومة ا سليمةالمزارع استراتيجية  فيكمدخالت  -على عكس األنواع الغريبة  - األصليةاألنواع الميكروبية 

 الغريبة المسببة لألمراض. للكائنات الدقيقة الغازية

واالنتقال  رديةالف األنواعالمتعلقة ب ثو البح بتجاوز الماضي العقد فيالتي تحققت  والتحليلية المختبرية التطورات لنا تسمح
 البيئة. وحماية الغذائي األمن تحقيقل جديدة ُنهج تطوير وبالتالي ،لكائناتا من كاملة مجتمعات دراسةإلى 

 اكتشاف يف العلماء دأبفقد  .الفردية األنواع على التركيز تجاوز اآلن الباحثين بوسع أصبح جديدة، طرائق ظهور مع -32
 على القدرة وزيادة غلة،ال وزيادة ،النباتات وصحة األمراض، مسببات بمكافحة التنوع شديدةالكائنات الحيوية في التربة  ترتبط كيف

 الحيوي. غير اإلجهاد على التغلب

 واألدوات جزيئيال التسلسل تقنيات ذلك في بما ،الطرائق في التطورات ساعدت الخصوص، وجه على في العقد الماضيو  -33
 كبيرة بإمكانات ياالصطناع الذكاء تمتعوي .ومجتمعاتها التربة في تعيش التي األنواع تحديد على الضخمة"، "للبيانات التحليلية

 لجميع لمتزامنةا للدراسة واعدا نهجا المستجد علم الميتاجينوميات مثليو  .متعددة بيانات قواعد من والمعلومات البيانات تجميع في
 لوظيفية.ا الجينية والمعلومات كائنات التربة مجموعات جميع ذلك في بما التربة، في النووي الحمض لىالقائمة ع المعلومات

 الزراعية الصناعة

 لكائناتا ماهيةبشأن  معارفال بتحسين الجزيئي التسلسلالجيل التالي من  تستخدم التي الجديدة الجزيئية التقنيات تتيح -34
 قوة معارفال ذهه وفروت .بها المرتبطة الزراعة نظم على الكائنات هذه حدثهاتُ  أن المحتمل التأثيرات ةوماهي التربة، في الموجودة

دارة الجديدة الزراعة نظمو  المناخية العوامل في للتغيرات التربة نظم استجابة لكيفية لفهمنا تنبؤية  األخرى لتطبيقاتامن و  .التربة وا 
 تقييم في لميدانيا الممارس ومساعدة التربة، فيالموجودة  المثبتة للنيتروجين والبكتيريا الجذرية الفطريات تحديد األدوات لهذه
 الكائنات. هذه كفاءة

 بشكل ماإ المحصودة المحاصيل عمر وطول جودة على تؤثر لكائنات الحية الميكروبية الموجودة في التربةا أن نبي  ت  و  -35
 تطبيق إنف وبالتالي، (.اتالنبات أمراض مسببات خالل )من سلبي بشكل أو المفيدة( الميكروبية التفاعالت خالل )من إيجابي

 الضرورية تدخالتوال -التسلسل الجزيئي الجيل التالي من   عن طريقمثال – بها المرتبطة الحية بالكائنات الخاصة الفرز قائطر 
 .بأكملها الزراعية القيمة سلسلة استدامة ذلك يعزز وقد الحصاد. بعد ما عملية في قيمتها ستثبت الالحقة
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 الغذائية الصناعات

 من وغيرها ذوالنبي والجبن الصويا صلصة إنتاج في في الماضي التربةوفطريات  بكتيريا من العديد استخدام جرى -36
 المعادن تمتص التي المعينات الحيوية منتجات إلنتاج الالكتيك حمض كتيرياب ومن الممكن استخدام .المخمرة والمشروبات األغذية
 وغيرها اللبنية المكوراتو  اللبنية العصيات إلى تنتمي التي الالكتيك حمض بكتيريا من متنوعة لمجموعة موئل التربة وفروت .الثقيلة
 لتربة.ا نع أخرى عمليات أو األغذية تخمير في المفيدة المعينات الحيوية بكتيرياعزل  المجال أمام يفتح مما األجناس، من

 اإليكولوجيةلنظم ا استعادة

 طريقة أن (الهكتارات )أي اإليكولوجية النظم الستعادة الصلة ذات النطاقات على أجريت التي الميدانية الدراسات أثبتت -37
 غير أن األرضية. وجيةاإليكول النظم استعادة في قوية أداة للتربة الكامل البيولوجي التنوع تمثل التي التربةكامل الحيوي ل تلقيحال

. المتوقعة داخلهالطبيعية والتفاعالت ا هاالمناسب في مناظر  إدماجفعالية أي برنامج الستعادة التنوع البيولوجي للتربة يعتمد على 
تحت تأثير و . لتحتيةللمادة االفيزيائية والكيميائية  الخواص، من الضروري إعادة تأهيل ت تدهورا كبيراتدهور قد عندما تكون التربة و 

 تربة جديدة.يمكن بناء العوامل المكونة للتربة، بما في ذلك التنوع البيولوجي للتربة، 

 المواد الصيدالنية صناعة

 .المعدية األمراض ومعالجة جديدة حيوية مضادات تطوير على قدرتنا من للتربة البيولوجي التنوع فقدان يحد أن يمكن -38
 فإن ،بيولوجية الجاتع إلى تطويرها يمكن التي الفريدة الميكروبات تحديد على البيولوجية الصيدالنية البحوث معظم تركز ينماوب

 في هتماماا أثارت بيئية عينة في الجماعي( الجينوم )أوالميتاجينوميات  دراسة الممكن من تجعل التي الجديدة التكنولوجيات
 االستجابة علىى األخر  والخارجية الداخلية البيئات فيو  التربة فيالموجودة  المعقدة الميكروبية المجتمعات كيف تؤثر استكشاف
 والرئتين. واألمعاء الجلد عن طريق للبشر والعصبية المناعية

 التي ياساتالس تكون أن ينبغيو  .التربة تدهورالتي تؤدي إلى  ممارساتال بسبب التربة لكائنات األساسية تتهدد المساهمات
 المستويات. يعجم على البيولوجي التنوع حماية مكونات إحدى للتربة البيولوجي التنوع وتحمي إلى أدنى حد التربة تدهور تقلل

 سببب إليكولوجيةا النظم خدمات توفيرو  اإليكولوجية النظم أداء في للتربة البيولوجي للتنوع المهم الدور يمكن أن يتهدد -39
 ُيحدثها التي تبالتغيرا أيضا تأثرت الكوارث الطبيعية يمكن أن أن من الرغم على الطبيعية، الكوارث فضال عن البشري النشاط

 التربة، في ن/الكربو المادة العضوية وفقدان الزراعي، والتكثيف الحضري، والتوسع الغابات، إزالةاألنشطة  هذه وتشمل اإلنسان.
 والتصحر، ،والتشبع بالصوديوم والملوحة، والتلوث، ،المغذيات توازن واختالل التربة، وتحمض ،التربة وتراص التربة، وضغط
 ويمكن أن يكون لهذه الدوافع التي تحدث في نفس الوقت تأثيرات تآزرية وبالتالي األرضية. واالنزالقات والتآكل ،الغابات وحرائق

 تأثيرا الخصوص وجه على رائقوالح الغابات إزالة وتؤثريمكن أن تشكل تهديدا خاصا لكائنات التربة ووظائف النظم اإليكولوجية. 
 مفيدة آثار الحد منهامن الناحية المثلى و  حدوثها لمكافحة المصممة لسياساتسيكون لو  للتربة، البيولوجي التنوع على للغاية اسلبي
 للتربة. البيولوجي التنوع على للغاية

 الغازية الغريبة األنواع

 على هائلة تصاديةاق خسائر إلى منها الكثير تؤدي التي الزراعية، باآلفات لتربةلالغازية  نواعاألب معرفتنا معظم تتعلق -41
 األصلية غير فقارياتللال يكون أن مكنوي .األصلية للتربة البيولوجي التنوع سالمة تهدد الغازية الغريبة ألنواعوا .العالمي المستوى

 تنشأ أن يمكن األخرى: التربة وحيوانات الميكروبية والمجتمعات األصلية النباتات على كبيرة سلبية آثار في التربةالموجودة 
إلى  والفطريات( ريا)البكتي والميكروبات الفيروسات من تراوحتالتي  البيولوجي التنظيم من مستوى أي من األرضية الغازية األنواع
 .والثدييات والالفقاريات النباتات
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 الزراعي التكثيف

 ذلك في بما بة،التر  حيوانات تؤديها التي المحددة الوظائف على عواقب لها الزراعي التكثيف عن الناتجة السلبية اآلثار -41
 ألراضيل البشر إدارة أن المعروف نوم .االفتراس طريق عن أعدادها وتنظيم اإليكولوجية، النظم وهندسة التربة بنية تكوين

 للتربة: البيولوجي التنوع في كبير تغير إلى تؤدي األخرى التربةأنواع و  الزراعية

 للتربة. ةالغذائي الشبكة وتعطيل الحيوانات الكبيرة الموجودة في التربة فقدان في التربة حرث يتسبب :الحراثة

 ميكروبية.ال والحيوانات المجتمعات على اسلبي اتأثير  االصطناعي لتخصيبا يؤثر يمكن أن األسمدة: استخدام سوء
 والتنوع ور الشجيريةفطريات الجذو  الميكروبية الحيوية الكتلة على بالنيتروجين االصطناعي للتخصيب السلبية اآلثار لوحظت وقد

 .الحيواني

 كميات صلهات ما وغالبا ،طابعهاب حمضية االستوائية المطيرة الغابات تربة معظم الحموضة: درجة لتصحيح الجير نثر
 الكبيرة لتحوالتا فرضوت .كثافة كثراأل ةيزراعال نظمال إنشاء مع خاصة ،درجة الحموضة لتحييد الغابات إزالة بعد الجير من كبيرة
 د أمامعلى الصمو  اإليكولوجية النظم قدرة ويقلل نموها على يؤثر مما ،األصلية دقيقةلكائنات الا على ضغطا الحموضة في

 االضطراب.

 السلس خالل من البيولوجي والتراكم المقاومةفي  اآلفات مبيدات تسببيمكن أن ت :اآلفات مبيدات استخدام سوء
 ائناتلكا مجموعات نظرا ألن التربة، كائنات على مقصودة غير تأثيرات اآلفات مبيدات الستخدام يكون أن مكنوي .األغذية
 المختلفة. الكيميائية المواد مع مختلف بشكلتتفاعل  المختلفة

 ؤدي إلىتو  المفيدة، والحشرات والفطريات البكتيريا وجود منالمحصول  أحادية ةالزراع تحد :المحصول أحادية الزراعة
البيئة  وصيةخص بسبب للتربة البيولوجي التنوع ة النطاقواسعالمحصول  أحادية الزراعة تقلل كما .لنظم اإليكولوجيةا تدهور
 التي األمراض انتشار سهلي مما تجتذبها، التي الحيوانات الكبيرة الموجودة في التربةو  والفطريات التربة بكتيريا من لكثير ةالمضيف
 وظهورها. التربة تنقلها

 للتربة البيولوجي التنوع تقييم

لبعض  التوزيع العالمي عن -والذكاء االصطناعي  التكنولوجياأحدث  التي تستخدم –على الرغم من الدراسات الحديثة  -42
 التربةالحية في  اتكائنالعديد من ال وتوزيع للتربة البيولوجي للتنوع الراهنة الحالة تزال ال الكائنات الحية في التربة، مجموعات

  العالم. بلدان من كثير في بشكل جيد معروفة غير

 العلمية لمعارفااستخدام  ذلك في بما مختلفة، بطرق للتربة البيولوجي التنوع واتجاهات حالةات لتقييم البلدان وأجرت -43
 ملحة حاجة ناكه عام، شكلوب .الخرائط ورسم والتقليدية األصلية والمعارف المزارعين وممارسات وابتكاراتوأحدث التكنولوجيات 

 البيولوجي التنوع تقييمات في واالستثمار لتنسيقامواصلة الجهود األخيرة باستخدام أحدث التكنولوجيات والذكاء االصطناعي و إلى 
 .على المستوى العالمي للتربة

 السياسات وضع

 اللوائحو  القوانين بموجب حمايته إدارة وتتم الناس، لمعظم مألوف األرض سطح فوق البيولوجي التنوع أن حين في -44
 التنوع مايةحال تعد و  .للتربة البيولوجي التنوع حماية على تركز التي المماثلة األنشطة من قليال اعدد هناكفإن  والعالمية، الوطنية

التنوع البيولوجي و  ألرضا سطح فوق البيولوجي التنوع تشكلوي .للتربة البيولوجي للتنوع دائما كافية األرض سطح فوق البيولوجي
يولوجي فوق سطح التنوع الب تطلبيو  .البعض امببعضه بالضرورة انترتبط وال مختلفة بيئية دوافع بواسطة األرض سطح تحت
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في  جدا انتميز م امولكنه البعض امببعضه يرتبطان امألنه واالستعادة حفظالو  حمايةمخصصة بشأن ال اعتبارات األرض وتحته
 .نفس الوقت

 والتحليل للرصد ألجلا طويلة بروتوكوالت وضع يلزم ،المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع حفظ تعزيز لمواصلةو  -45
 التي بيانات،ال من كبيرة مجموعات تجميع ذلك يتيح أن ينبغي العالم، على مستوى التعاون خالل ومن والتحليل. العينات ألخذ
 للتربة. البيولوجي للتنوع والوظيفية الكمية ألهميةمعرفة ال العلمية األدلة لجمع األهمية بالغة تعتبر

 غالبيةصا في هناك نق فإن للتربة، البيولوجي لتنوعبشأن ا رصد وأدوات مؤشرات وضعت قد البلدان بعض أن حين فيو  -46
 للتربة. البيولوجي وعالتن لتعزيز الممارسات أفضل وتبني التربة سالمة مبادئ لتنفيذالالزمة  والموارد والقدرات معارفال في البلدان

 التقرير: في الواردة الرئيسية التوصيات بعض يلي وفيما -47

 للتنوع الوطنية ملالع وخطط اتستراتيجيواال الوطنية التقارير في للتربة البيولوجي التنوع ينعكس أن يتعين )أ(
 البيولوجي؛

 ؛تعزيز التعليم وبناء القدرات في مجال اعتماد األدوات الجزيئية للمساهمة في صحة اإلنسان والنبات والتربة )ب(

 البيولوجي عالتنو  فقدان لمنع للتربة المستدامة اإلدارة ممارسات األراضي ومستخدمو المزارعون يعتمد أن ينبغي (ج)
 ؛والحد منه للتربة

 لبيولوجيا والتنوع سالمة التربة اعتبارات اإليكولوجية النظم واستعادة التربة معالجة خطط تشمل أنيتعين  (د)
 للتربة؛

 لفيزيائيةاالبيولوجية للتربة إلى جانب المؤشرات  المؤشرات إلدراج الضروري التحول تعزيز إلى حاجة هناك (هـ)
 والكيميائية؛

 مجموعات عتجمي من للتمكين العالم أنحاء جميع في والتحليل العينات أخذ بروتوكوالت توحيدإلى  حاجة هناك (و)
 البيانات؛ من كبيرة

 ،ؤالتجز  وأ االزدواجية وتجنب التآزر أوجه الستكشاف المؤسسات وبين القطاعات بين التعاون زيادةيتعين  (ز)
 ؛مختلفة وزارات مسؤولية تحت تكون أن يمكن التربة سياسات ألننظرا 

 وخطط لتربةل المستدامة اإلدارة في للتربة البيولوجي التنوع الحضري والتخطيط السياسات أن تدمجيتعين  (ح)
 .ومنه لتربةل البيولوجي لتنوعل الحضرية التهديدات من الحد طريق عن للناس سليمة تربة لضمان اإليكولوجية النظم استعادة

 طبيعي. بشكل بالتحلل البيولوجية للكتلة والسماح المختلفة األنواع موئل تعزيز خالل من بذلك القيام مكنوي
 األمامالطريق الى 

على الرغم من األهمية الواضحة للتنوع البيولوجي للتربة في توفير خدمات النظم اإليكولوجية األساسية )توفير الغذاء  -48
وتخفيف غازات  ،وتكوين التربة ،ودورة الكربون والمغذيات ،مستحضرات الصيدالنيةلمصدر لكو  ،وتصفية المياه ،واأللياف والوقود

زالة التلوث و  ،ومكافحة اآلفات واألمراض ،الدفيئة دارتها بشكل سليم ال يرقى إلى المستوى المطلوب ،(ةمعالجالوا   .فإن استخدامها وا 
إال  للتربة إلدارة المستدامة للتنوع البيولوجيوا ،واالستخدام ،والحفظ ،الدرايةتم إنشاء المبادرات وشبكات البحث للمساهمة في ولم ي

 ،4334في عام  المستدام هلتنوع البيولوجي للتربة واستخداما. وتشمل هذه إنشاء المبادرة الدولية لحفظ منذ أكثر من عقد بقليل
نشاء المبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة في عام  األطلس العالمي ونشر  ،4344والشراكة العالمية للتربة في عام  4344وا 

 .4346في عام  ةاألوروبي المفوضيةمن قبل  للتنوع البيولوجي للتربة
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بدأت و . قطف عالمية وليس كمجال أكاديميفي الظهور كحل بديل للتحديات ال منذ ذلك الحين بدأ التنوع البيولوجي للتربةو  -49
بعض البلدان في استخدام التنوع البيولوجي للتربة في مجاالت مختلفة مثل الزراعة وسالمة األغذية والمعالجة البيولوجية وتغير 

 خطط عمل لإلنتاج ،مثل االتحاد األوروبي ،ضعت بعض المناطقو المناخ ومكافحة اآلفات واألمراض وصحة اإلنسان. و 
التربة والتنوع البيولوجي  وتعد ؛4353مستدام لتصبح أول قارة محايدة مناخيا في العالم بحلول عام بشكل واالستهالك والنمو 

بدأت بعض المؤسسات الوطنية ومراكز البحوث  ،باإلضافة إلى ذلكو األوروبي.  البيئيللتربة من المكونات الهامة لالتفاق 
البتكارات ا بحوثا عنأيضا  اهبعضوتجري التنوع البيولوجي للتربة في برامجها.  إدراج والشبكات والجامعات والمدارس في

تقييم األساليب التقليدية والبيئية الزراعية المتعلقة بالتنوع البيولوجي للتربة )مثل البحث والتطبيق العملي وال عنالتكنولوجية وكذلك 
 والمؤشرات والرصد(.

 من أجل:يجب أن نستفيد من هذا الزخم و  -51

طار التنوع البيولوجي لما ب ،التنمية المستدامة خطةالدعوة إلى تعميم التنوع البيولوجي للتربة في  )أ( عد عام وا 
 ؛وجميع المجاالت التي يمكن أن يساهم فيها التنوع البيولوجي للتربة ،ةوعقد األمم المتحدة الستعادة النظم اإليكولوجي ،4343

جراء )ب(  ؛ات معيارية لتقييم التنوع البيولوجي للتربة على مستويات مختلفةوضع بروتوكوالت وا 

 المةسالتي تشمل التنوع البيولوجي للتربة كمؤشر رئيسي على  هامعلومات التربة ورصدنظم تشجيع إنشاء  )ج(
 ؛التربة

 ؛ربةالتي الكائنات الحيوية فبالمتعلقة رف المحلية أو التقليدية( ا)بما في ذلك المع المعارفتحسين  )د(

والحيوانات  ،مختلف مجموعات التربة التي تشكل التنوع البيولوجي للتربة )أي الميكروباتبشأن  المعارفتعزيز  )هـ(
 ؛الضخمة(و  والعيانية المتوسطةو  الدقيقة

دارته استخدام التنوع البيولوجي للتربة بشأن إنشاء برنامج عالمي لبناء القدرات  )و( للتنوع مي والمرصد العالوا 
 البيولوجي للتربة.
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 الثاني المرفق

 مالمستدا هواستخدام للتربة البيولوجي لتنوعا لحفظ الدولية للمبادرة 0202-0202 العمل خطة مشروع

 مقدمة -أوال

 العلمية رفالمعا من كبير قدر صدر ،لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام الدولية المبادرة إطالق منذ -1
 البيولوجي. وتنوعها بالتربة الصلة ذات المعارف من أخرى وأنواع والتقنية

 ستعراضا إلى لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام الدولية للمبادرة 4303-4343 العمل خطة تستندو  -2
 الوضع تربة:لل البيولوجي بالتنوع المتعلقة لمعارفا حالة عن للتقرير األولية والنتائج 34في العالم التربة موارد حالة وتقرير المبادرة

 .الفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربةو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  أعدته يذال 35واإلمكانيات والتحديات

 الحراجة ذلك يف بما التربة، على تعتمد التي القطاعات لجميع حلوال البيولوجي وتنوعها للتربة المحسنة اإلدارة تقدمو  -3
 وتخفيف لمغذياتاتدوير و  المياه دورة وتحسين الكربون تخزين زيادةإلى  نفسه الوقت في أن تؤدي يمكن في حين أنها والزراعة،
 بدوره البيولوجي لتنوعا هذا يؤثرو  النباتي، الغطاء ونوع المعدنية والتربة المناخ نوع على للتربة البيولوجي التنوع عتمدوي .التلوث
 .تهاأو استعاد ميائيةالكي أو الفيزيائية خصائصها على الحفاظ الضروري من للتربة، البيولوجي التنوع حفظ أجل نوم .التربة على
 واإلدارة والرصد ثو البح أهمية على الضوء ويسلط ووظيفتها، التربة جودة لتحسين امهم عامال للتربة البيولوجي التنوع عتبروي

 لتحسين األهمية بالغس لي للتربة البيولوجي التنوع أن كما .فقط التربة جودةل وليس للتربة، البيولوجي التنوع إلى مباشرة الموجهة
 .أيضا والبشر اتالحيوانصحة و  النباتات سالمةتحسين ل ولكن 36،فحسب سالمة التربة

 وزيادة لوجي،البيو  التنوع وفقدان األراضي، وتدهور المناخ، تغير مواجهة في العالم موارد أضعف منتعد  التربة غير أن -4
نتاج و  المياه على الطلب  من بيعية،الط والمناظر التربة حمايةمن أجل  ذلك،ول .الصناعية والتنمية التوسع الحضريو  ،األغذيةا 

 الحرائق، مثل ألراضي،ا استخدام بتغيرالمتعلقة  المنشأ البشرية الدوافع الناتج عن للتربة البيولوجي التنوع فقدان منع الضروري
 وضغط ربة،الت وتراص التربة، وتلوث الزراعية، للمواد الكيميائيةالمفرط و  السليم غير واالستخدام 37لمحاصيل،ا أحادية والزراعة
زالةو  المكثفة، والحراثة التربة، دخال الغابات ا   الغازية. األنواع وا 

 للتنوع يالعالم اإلطار سياق في للتربة البيولوجي التنوع اعتبارات دمج لدعم عالمية أولويات هذه العمل خطة تقدمو  -5
 وعبرها. اإلنتاجية القطاعات داخل وكذلك ،4343 عام بعد لما البيولوجي

 لتناول متكاملة جهنُ  إلى والحاجة القطاعات عبر للتربة البيولوجي التنوع تعميم بأهمية هذه العمل خطة عناصر تعترفو  -6
 على ينطوي ام عادة المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع حفظ نظرا ألن أفضل بشكل ذات الصلة المعقدة التفاعالت

                                                      
التقرير  - يةحالة موارد التربة العالم. (4345) ألمم المتحدة والفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربةلألغذية والزراعة امنظمة  34

 .الرئيسي، روما

35 CBD/SBSTTA/24/INF/8. 

فت  36 ي تساعد في مجتمع متنوع من كائنات التربة التالسليمة بالتربة  وتحتفظالتربة بأنها: "قدرة التربة على العمل كنظام حي.  سالمةُعرِّ
النباتية  تدوير المغذيات وتعيدالحشرات واألعشاب الضارة، وتشكل صالت تكافلية مفيدة مع جذور النباتات، و ، اتأمراض النبات مكافحة

إنتاج  ناالحتفاظ بالمغذيات، وفي نهاية المطاف تحس  على قدرة الن بنية التربة مع تداعيات إيجابية على مياه التربة و األساسية، وتحس  
السياسات للتكثيف المستدام إلنتاج محاصيل أصحاب الحيازات  واضعيدليل . الحفظ والتوسع. 4344 .المحاصيل". منظمة األغذية والزراعة

 .ISBN 978-92-5-106871-7112الصغيرة. 
37 Grandy, A.S. (2014) Does agricultural crop diversity enhance soil microbial  andMcDaniel, M.D., Tiemann, L.K. 

biomass and organic matter dynamics? A meta‐ analysis. Ecological Applications, 24, 560-570. 
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 للسياق واجبةال إيالء العناية مع الميداني المستوى على التنفيذ أهمية وتعتبر اجتماعية.و  وثقافية وبيئية اقتصاديةعوامل 
 أساسية حوثوالب القدرات وبناء معارفال وتقاسم رفع الوعي يظل حين في الخطة، في ينعكس آخر اعنصر  المحلية والخصائص

 .أفضلبشكل  االستدامة أجل من للتربة البيولوجي التنوع دور فهم لضمان

 يةاتفاق وأمانة التربة أجل من العالمية الشراكة وأمانة والزراعة األغذية منظمة مع باالشتراك هذه العمل خطة أعدتو  -7
 .42/03 بالمقرر عمال المعنيين، والخبراء اآلخرين الشركاء مع بالتشاور البيولوجي، التنوع

 واألهداف الغرض -ثانيا

 لبيولوجيا التنوع فقدان تحديد موت .التربة وظائف بالغة األهمية تواجه تهديدات 43 العالم في التربة موارد حالة تقرير حدد -8
 المستدامة دارةلإل الطوعية التوجيهية الخطوط وفروت .بشأنه للعمل دعوةإطالق ب بشدة وأوصي التهديدات هذه من كواحد للتربة
 الميدانية. واإلجراءات والبحوث السياسات من عدد خالل من اتجاه الفقدان لعكس إطارا 38للتربة

 ة،المحلي والمجتمعات األصلية والشعوب األخرى، والحكومات األطراف، دعم في هذه العمل خطة من الغرضيتمثل و  -9
 تقييم نحو لمستدام،ا واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع حفظ إلى الرامية الجهود زيادةو  لتسريع الصلة، ذات والمبادرات والمنظمات

 البيولوجي لتنوعا تهدد التي للتحديات والتصدي ،استعادتها و/أو المستدام/أو استخدامها و هاحفظ لتعزيزالتربة  كائنات ورصد
 األرضية. اإليكولوجية النظم جميع وبالتالي للتربة،

 جميع على ياساتالس في للتربة البيولوجي التنوع وفهم ومعارف علوم تعميم في هذه العمل خطةل الشامل الهدف ويتمثل -11
 النظمخدمات و  ووظائف المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع حفظ وتعزيز لحماية المنسق العمل وتعزيز المستويات،
 البيولوجي التنوع ادةاستع الهدف هذا تحقيق يضمنوس .األرض على الحياة الستمرار أساسية برتوالتي تع ،التي يقدمها اإليكولوجية

 أن يمكن لتيا للتربة المستدامة اإلدارة ممارسات رسميا عززيس أنه كما الوظائف. من كاملة مجموعة توفير في واستمراره للتربة
 .الخاضعة لإلدارة اإليكولوجية النظم إنتاجية وتزيد في الوقت نفسه للتربة البيولوجي التنوع تعزز

 يلي: ما على الصلة ذات والمبادرات والمنظمات األطراف مساعدة هي هذه العمل لخطة المحددة واألهداف -11

 المحلية توياتالمس على المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع لحفظ وشاملة متماسكة سياسات تنفيذ )أ(
 ،اتالقطاع ةمتعددو  القطاعية اتستراتيجيواال والبرامج الخطط في إدماجهاتعميم و  والعالمية، واإلقليمية والوطنية الوطنية ودون
وسالمة  ؛ةاإليكولوجي النظم استعادةو  األراضي؛ تدهورو  التلوث؛و  المناخ؛ تغيرو  بيئة؛وال ؛األمن الغذائيو  الزراعة ذلك في بما

 الحضري؛ والتخطيط ؛النباتات وصحة الحيوانات والبشر

 لتنوعا على للحفاظ القائمة واألطر اإلرشاداتو  واألدوات للتربة المستدامة اإلدارة ممارسات استخدام تشجيع )ب(
 في بما مصلحة،ال أصحاب وجميع المحلية والمجتمعات األصلية والشعوب المرأة وتمكين معارفال نقل وتشجيع للتربة البيولوجي

 مع عيشهم، سبلل للتربة البيولوجي التنوع فوائد لتسخير الحضرية والمجتمعات األراضي ومديرو مأمورو الغاباتو  المزارعون ذلك
 المهمشة؛ المجتمعات وضعف الجغرافية والمنطقة األراضي استخدام ونوع الوطنية الظروف مراعاة

 البيولوجي لتنوعل المتعددة الفوائد بشأن والخاص العام القطاعين في القدرات وتنمية الوعي رفعو  التعليم تعزيز )ج(
 التقليدية لمعارفا ونقل التعاون، خالل من االنخراط وتعزيز القرار، صنع أدوات وتحسين المعارف وتقاسم ،اوتطبيقه للتربة

 التنوع فقدان جنبلت القابلة للتنفيذو  العملية اإلجراءات وتوفير والشراكات، األجيالبين  المحلية والمجتمعات األصلية للشعوب
 اتجاهه؛ عكس أو تقليله أو للتربة البيولوجي

                                                      
38 494f6fdcb9aa-961b-44ed-1d2a-http://www.fao.org/publications/card/en/c/fecd7449. 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/fecd7449-1d2a-44ed-961b-494f6fdcb9aa
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 جميع في ألنشطةا رصد فضال عن للتربة، البيولوجي التنوع واتجاهات حالة لتقييم قياسية بروتوكوالت وضع )د(
 الصلة. ذات البحوث وتعزيز معارفال في الفجوات لسد المناطق

العالمي  طاراإلو  ،45و 42و 40و 6و 0و 4 األهداف سيما وال المستدامة، التنمية أهداف تحقيق في العمل خطة تسهمو  -12
 تعميم بشأن والزراعة األغذية منظمة ةاستراتيجيو  ،4353عام ل البيولوجي لتنوعا ورؤية ،4343البيولوجي لما بعد عام  لتنوعل

 البيئية واالتفاقات األخرى االتفاقيات في إطار والمبادرات وااللتزامات واألهداف 39الزراعية القطاعات عبر البيولوجي التنوع
ر بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عب واتفاقية الثالث ريو اتفاقيات ذلك في بما األطراف، المتعددة
لة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداو  روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة واتفاقية الحدود

 الثابتة. العضوية الملوثات بشأن استكهولم واتفاقية في التجارة الدولية

 والمبادئ النطاق -ثالثا

الخاضعة  األخرى اإليكولوجية والنظم الزراعية الطبيعية المناظر عبر التربة على هذه المحدثة العمل خطة نطاق يركز -13
 الحضرية البيئاتو  الساحلية والمناطق والسافانا الرطبة واألراضي الزراعية واألراضي العشبية واألراضي الغابات ذلك في بما لإلدارة
 حددي وأنعينة م مزارعين وأنماط لحاالت ستجيبي أنه لضمان السياق على عتمديو  المدى وبعيد واسع وهو نطاق .الحضرية وشبه

 المباشرين. المستفيدين واحتياجات القطرية األهداف أساس على اإلجراءات أولويات

من  لعالميةا وشراكتها والزراعة األغذية منظمة أمانة جانب من لالتفاقية شاملة كمبادرة المبادرة نفيذوال يزال يستمر ت -14
هيئة و  للتربة، وجيالبيول للتنوع العالمية والمبادرة بالتربة، المعني التقنيالحكومي الدولي  الفريق عمل مع شراكةفي  لتربةأجل ا

 المانحة الوكاالتو  والبحثية األكاديمية والمعاهد التصحر لمكافحة المتحدة األمم تفاقيةالتفاعل بين العلوم والسياسات التابعة ال
 والمجتمعات األصلية والشعوب والمزارعين األراضي ومديري األراضي ومالك الصلة ذات المنظمات وكذلك ،الخاص والقطاع
 المدني. والمجتمع المحلية

 ،اإليكولوجية النظم إلصالح المتحدة األمم وعقد ،4343 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي باإلطار ربطها عندو  -15
 يمكن األراضي، تدهور تحييد أثر وأهداف 40باريس واتفاق المستدامة، التنمية ها بشأنوأهدافللتنمية المستدامة  4303 عام وخطة

 ممارساتو  نظمالوصول إلى  أجل من للتربة البيولوجي التنوع عملياتل متعددةمشتركة  وائدف هذه العمل خطة نطاقأن يحقق 
 األراضي. ستخداممحسنة وأكثر استدامة ال

 اديةواقتص وفيزيائية بيولوجية تفاعالت توفير إلى تهدف التي 41،اإليكولوجية النظم نهج بمبادئ العمل خطة تلتزمو  -16
 والمنتجة. المستدامة اإليكولوجية بالنظم مرتبطة أفضل وبشرية

 علىو  ةالمحلي السياقات مع مكيفة وشاملة متكاملة حلول تنفيذ وعلى العيش، سبل تحسين على العمل خطة تركزو  -17
 ضمانو  أفضل كلبش للتربة البيولوجي لتنوعالمتعلقة با والتقييم والرصد ثو البحتحسين عمليات  أجل من تآزر أوجه تطوير
 المتعددين. المصلحة أصحاب مشاركة

 بشكل لتربةل البيولوجي بالتنوع المتعلقة األنشطة مواءمة تهدف إلىو  العمل خطة تنفيذ والزراعة األغذية منظمة ستيسرو  -18
 وجهأ إيجاد أجل من والقطرية اإلقليمية المكاتب مع وكذلك ،والزراعة األغذية منظمةفي  الصلة ذات األخرى األنشطة مع أوثق
 الموارد. رتواف على واإلقليمي الوطني المستويين على العمل لخطة الكامل التنفيذ يعتمدوس .نطاقا أوسع دعم وتقديم تآزر

                                                      
39 http://www.fao.org/3/ca7175ar/ca7175ar.pdf. 

  .I-54113، رقم التسجيل سلسلة المعاهداتاألمم المتحدة،  40

 .5/6المقرر  41

http://www.fao.org/3/ca7175ar/ca7175ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/official/cop-05-23-ar.pdf
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 األولوية ذات العالمية اإلجراءات -رابعا

 تحديد تم لمستويات،ا جميع على المستداملحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه  وشاملة متماسكة سياسات تنفيذ لدعم -19
 التالية: األولوية ذات العالمية اإلجراءات

 للتربة ولوجيالبي التنوع لبيانات دقة أكثر جمع لضمان قياسية وأدوات قائوطر  هجنُ  واتباع بروتوكوالت وضع )أ(
 العالم؛ حول

 األدوات، من رةكبي مجموعة باستخدام التربة وصف استقصاءات في مهم كمكون للتربة البيولوجي التنوع إدراج )ب(
 والتكنولوجيا؛ الطرائق أحدث ذلك في بما

 البيولوجي التنوع يف والتغيرات المتعددة التربة وحدات أو تصنيفات وتنوع وفرة تتبعو  لتقييم رصد شبكة إنشاء )ج(
 وعمله؛ للتربة

 في لميدانيةا التقييمات من المأخوذة المعلومات تجميع أساس على للتربة البيولوجي للتنوع عالمي تقييم إعداد )د(
 المناطق؛ جميع

 وفي الرئيسية ةاإليكولوجي النظم خدمات بتوفير تتعلق للتربة البيولوجي للتنوع يمكن إعدادها مؤشرات تنفيذ )هـ(
 42الواحدة؛ الصحة مفهوم إطار

 عزل تحسين مثل ةالعديد للتحديات استجابة اإليكولوجية النظم على قائم كنهج للتربة البيولوجي التنوع تعزيز )و(
 التربة، غذياتم وتعزيز وقمعها، منها والوقاية التربة طريق عن المنقولة األمراض مكافحةو  التربة، فيالموجود  العضوي الكربون
 التلوث؛ حدة وتخفيف والسالمة، ،الغذائي واألمن

 ظائفهاوو  المتدهورة التربة إصالح مواصلةل اإليكولوجية، النظم إلصالح الدولي المتحدة األمم عقد مع العمل )ز(
 إلى وسعالت وتجنب األغذية إلنتاج المتدهورة الزراعية والمناطق المستصلحة المغلقة المناطق استخدام ذلك في بما المتعددة،
 مكن؛ي حيثما الطبيعية المناطق

 والعالمية، ميةاإلقلي المنصات خالل من وخدماته ووظائفه للتربة البيولوجي التنوع بأهمية الوعي رفع تشجيع )ح(
 منها. الستفادةيمكن ا موجودة قنوات توفر التي ،التربة أجل من العالمية الشراكةو  والزراعة األغذية منظمة مثل

 الرئيسية واألنشطة العناصر -خامسا

 ضاءاالقت حسب األخرى، والحكومات األطراف بها تضطلع أن يمكن رئيسية عناصر أربعة على العمل خطة تشتمل -21
 الصلة: ذات المنظمات مع بالتعاون طوعي، أساس وعلى

 ؛والتعميم السياسات اتساق )أ(

 ؛للتربة المستدامة اإلدارة ممارسات استخدام تشجيع )ب(

 ؛القدرات وبناء معارفال وتقاسم الوعي رفع )ج(

 والتقييم. والرصد ثو البح )د(

                                                      
42 health/en/-https://www.who.int/features/qa/one. 
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 والتعميم السياسات اتساق :1 العنصر

 المنطقي األساس

 الزراعة ياقس في االعتبارات دمجعدم ل السياسات تصميم ينبغيو  شاملة مسألة للتربة البيولوجي التنوع فقدان يعد
 لدعم وتمكينية فعالة بيئة لتوفير ومتماسكة مناسبة وطنية سياسات إلى حاجة ناكوه .القطاعات عبر أيضا ولكن ،فقط المستدامة

 نو زارعوالم األراضي ومستخدم ذلك في بما المعنيين المصلحة أصحاب وجميع المحلية والمجتمعات األصلية الشعوب أنشطة
 الجهاتو  المدني المجتمعو  الخاص، والقطاع مأمورو الغاباتو  األراضي وومدير األسريون  نو والمزارع وأصحاب الحيازات الصغيرة

 ربط عن طريق تعددةم فوائد االعتبار بعين للتربة البيولوجي التنوع تأخذ التي الشاملة السياسات توفر أن مكنوي .األخرى المعنية
نتاج الزراعة  .ةيوالبيئ يةالروحالسياسات و  والثقافة اإلنسان وصحة والحراجة األغذية وا 

 نشطةاأل

دارته المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع حفظ تعميم 1-1  ذات األخرى اتوالقطاع والحرجية الزراعية القطاعات في وا 
 المستويات على ادتهواستع لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام وشاملة متماسكة سياسات وتنفيذ وضع ودعم الصلة
 والعالمية؛ واإلقليمية الوطنيةو  الوطنية ودون المحلية

دماجها ،ةعمليه في الممارسة الوتطبيق للتربة البيولوجي لتنوعا أهمية وتعزيز لحماية األنشطة تعزيز 1-0  أعمال جداول يف وا 
 المستدامة، والتنمية آثاره من والتخفيف المناخ تغير مع والتكيف اإليكولوجية النظم واستعادة الغذائي لألمن نطاقا األوسع السياسات

 المستدامة؛ التنمية وأهداف 4343 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي اإلطار ذلك في بما

 دوربال تعترف التي والشاملة المتكاملة الحلول لتعزيزالممكنة  الوسائل من كواحدة 43للتربة المستدامة اإلدارة تنفيذ تعزيز 1-0
 المحلية، اتهاوممارس ومعارفها المحلية والمجتمعات تحت سطح األرضو  فوق سطح األرض البيولوجي التنوع لتفاعالت الرئيسي
 تشاركية؛ بطريقة األراضي الستخدام المتكامل والتخطيط المحلية السياقات االعتبار في وتأخذ

 النظم ظائفو  وتعزيز المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع لحفظ لنظم اإليكولوجيةإزاء ا متكاملة هجنُ  اعتماد 1-4
 االقتضاء؛ حسب التقليدية، الزراعية الممارسات مراعاة مع ،ةالزراعي اإليكولوجية

جراءات سياسات وضع 1-5  في بما ضية،األر  اإليكولوجية النظم جميع الستدامة أساسيا للتربة البيولوجي التنوع يكونحيث  وا 
 متعددةلا وظائفال استعادة في الرئيسية األصول أحد أيضا كوني وحيث الخاضعة لإلدارة النظم وتربة المحمية، المناطق ذلك
 الحضرية؛ التربة ذلك في بما المتدهورة، اإليكولوجية النظم في للتربة

 التنوع تزيد أو تعزز ممارسات الذين ينفذون الممتلكات أصحاب أو للمنتجين اقتصادية حوافز توفر سياسات اعتماد 1-6
 للتربة؛ البيولوجي

 ذلك في ماب للملوثات، والتعرض المغذي، الغذائي والنظام اإلنسان، وصحة للتربة البيولوجي التنوع الصالت بين تناول 1-7
 ؛األغذية إنتاج تتجاوز التي اإليكولوجية النظم وخدمات وظائف وتوفير البيطرية، واألدوية اآلفات مبيدات

 والمعارف احثينوالب المزارعين بينالمشتركة  المجتمعية والممارسات الحفظ وممارسات العلمية األدلة بين التآزر أوجه تعزيز 1-8
 أفضل؛ بشكل واإلجراءات السياسات لدعم المحلية والمجتمعات األصلية للشعوب التقليدية

 وحقوق األراضي، يازةبح المرتبطة للتربة المستدامة اإلدارة اعتماد تعترض التي العقبات على للتغلب والوسائل السبل تعزيز 1-9
مكانية و  الجنسين، بين والمساواة المياه،على  حقوقالو  األصلية، للشعوب الجماعية والحقوق النساء، سيما وال المستخدمين، ا 

                                                      
43 494f6fdcb9aa/-961b-44ed-1d2a-http://www.fao.org/documents/card/en/c/fecd7449. 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/fecd7449-1d2a-44ed-961b-494f6fdcb9aa/


CBD/SBSTTA/24/7/Rev.1 
Page 28 

 

 لمحليةا والمجتمعات األصلية للشعوب المهمة بالمساهمات االعتراف مع التعليمية، والبرامج المالية الخدمات على الحصول
 وممارساتها؛ ومعارفها

 التوجيهية طالخطو  مثل والعالمية، واإلقليمية الوطنية المستويات على اإلرشادات القائمةو  األدوات وتنفيذ الستخدام الدعوة 1-12
ع للتربة والميثاق 44والزراعة، األغذية لمنظمة للتربة المستدامة لإلدارة الطوعية  ومدونة 45،والزراعة األغذية منظمةل العالمي المراج 

دار  ألسمدةل استخدامبشأن  الدوليةسلوك ال ومدونة 46اآلفات، مبيدات السلوك الخاصة بإدارة  الخطوطو  47؛تها على نحو مستداموا 
 48ني؛الوط الغذائي األمن سياق في والغابات األسماك ومصايد األراضي لحيازة بشأن الحوكمة المسؤولة الطوعية التوجيهية

 للتنوع الوطنية لعملا وخطط اتستراتيجيواال الوطنية التقارير في صحيح بشكل للتربة البيولوجي التنوعينعكس  أن ضمان 1-11
 البيولوجي.

 للتربة المستدامة اإلدارة ممارسات استخدام تشجيع :0 العنصر

 المنطقي األساس

 األراضي ومديرو مأمورو الغاباتو  المزارعون يتخذها التي األراضي استخدامالمتعلقة ب والقرارات اإلدارة ممارسات تؤثر
 لتفاعالتا ذلك في بما اإليكولوجية العمليات على المعنيين المصلحة أصحاب وجميع المحلية والمجتمعات األصلية والشعوب

الخاضعة لإلدارة  ىاألخر  والنظم التقليدية والزراعة ةيالزراعالنظم  استدامة بأن متزايد اعتراف ناكوه .والنباتات والمياه التربة بين
 االستخدام االستدامة نتحسي تطلبوي .للتربة البيولوجي التنوع ذلك في بما المتاحة، الطبيعية للموارد األمثل االستخدام على تعتمد

 والتنوع للتربة ولوجيةالبي العمليات على جزئيا تعتمد التي للتربة، الفيزيائية والخصائص التربة لخصوبة المثلى واإلدارةاألمثل 
إيالء  إلى حاجة وهناك لميدانا في للتربة البيولوجي التنوع لفقدان المباشرة وغير المباشرة لدوافعالتصدي ل لزموي .للتربة البيولوجي

 بأكملها. اإليكولوجية النظم وعبر والغابات المزرعة مستوى على خاص اهتمام

 نشطةاأل

 مياهو  غذيةأما تتحصل عليه من  ظروفأيضا  تحسينو  ،هاوتنوع كائنات التربة وفرة زيادةو  سالمة التربة تحسين تعزيز 0-1
 البيولوجية والكتلة التربة، فيالموجودة  المادة العضوية من الكافي المحتوى على الحفاظ مثل مستدامة ممارسات خالل من هاوموئل

 ،إلى أدنى حد راثةوالح التربة اضطراب وتقليل العضوية، األسمدة واستخدام ،الكافي الغطاء النباتي وتوفير الكافية، الميكروبية
وبية الموجودة لكائنات الحية الميكر ا على وتؤثر السامة المنتجات تراكم تسبب التي األعشاب يداتمب استخدامإلى أدنى حد  وتقليل

 اإلنتاج؛ ومناطق الطبيعية المناظر اتصال لزيادة المتدهورة التربة واستعادة ،في التربة

في  عيالواق التعرض مراعاة مع منتظم، أساس على م،و العل على القائمة المخاطر تقييم إجراءات وتنفيذ وتعزيز وضع 0-0
 بمبيدات المغلفة والبذور اآلفات ومبيدات (،49الحيوية المضادات )مثل البيطرية لألدويةبالنسبة  ،األجل طويلة التأثيراتو  الميدان
إلى أدنى  هتقليل أو التلوث من لحدوا المخاطر، إدارة قرارات إلرشاد األخرى والملوثات البيولوجية والمبيدات والملوثات، ،اآلفات

                                                      
44 pdfbl813e.-http://www.fao.org/3/a. 

45 http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4965Ar. 

46 sitemap/theme/pests/code/ar/-ematichttp://www.fao.org/agriculture/crops/th. 

47 http://www.fao.org/3/ca5253ar/ca5253ar.pdf. 

48 http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf. 

49 http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf. 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4965Ar
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/ar/
http://www.fao.org/3/ca5253ar/ca5253ar.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
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 ومبيدات فطرياتال ومبيدات السِّلكيات مبيدات )مثل الحشرية والمبيدات واألسمدة البيطرية لألدوية الحكيم التطبيق وتعزيز حد
 ؛يتهورفاه اإلنسان وصحة للتربة البيولوجي التنوع حفظ لتعزيز األعشاب( ومبيدات الحشرات

 إلى الوصول مثل التمكينية، والظروف واألدوات السياسات إلى المعنيين المصلحة أصحاب جميع وصول ضمان 0-0
 المستدام واستخدامه ةللترب البيولوجي التنوع حفظ تعزز التي التقليدية الممارسات إلى وكذلك والتمويل، واالبتكار التكنولوجيات

 وأصحاب ةالمحلي والمجتمعات األصلية والشعوب والشباب للنساء والفعالة الكاملة المشاركة مراعاة مع الميداني، المستوى على
 المبادرة؛ هذه تنفيذ في المصلحة

ضافة المختلطة، والمحاصيل ،التغطية محاصيلو  ،وزراعة المقحمات ل،و الحق في مناوبة المحاصيل تشجيع 0-4 مادة ال وا 
 هوامشند ع الدائمة النباتات على والحفاظ الحيوية، الصلبة المواد أو الحيوي، الفحم أو ،األسمدة الحيوانية خالل من العضوية
 البيولوجي؛ التنوع ذاتومآل الحقول

 استكشافو  البيولوجي، التنوع على طفيفة مخاطر ظهرتُ  التي البدائل تفضيلو  50الملوثة؛ للتربة الموقعمحددة  المعالجة تيسير 0-5
 المستوطنة؛ دقيقةلكائنات الا تستخدم التي البيولوجية المعالجة اتاستراتيجي تنفيذ

أثرها وتقليل  تربةلل البيولوجي التنوع على مباشر وغير مباشرا خطرا تشكل التي الغازية الغريبة األنواع وانتشار إدخال منع 0-6
 بالفعل؛ الموجودة األنواع مدى انتشار إلى أدنى حد ورصد

 التنوع من يرةكب كميات على تحتوي التي تلك سيما وال ،مهمةال ةيكولوجياإل نظمال خدمات توفر التي التربة وحفظ حماية 0-7
 للتربة؛ المستدامة اإلدارة ممارسات استخدام خالل من ذلك في بما لزراعة،سبة لاالمن أو البيولوجي

 بالكربون الغنية ربةالت قدرة على تحافظ التي واألراضي لمياهل إدارة من بها يرتبط وما لتربةلدارة المستدامة اإلممارسات  تعزيز 0-8
 الصقيعية(؛ والتربة السوداء والتربة يةالخث راضياأل )مثل وتعززهاعلى الصمود 

 األراضي؛ ورتده تحييد أثر تدعم التيلمياه واألراضي للتربة وما يرتبط بها من إدارة لدارة المستدامة اإلتعزيز ممارسات  0-9

زالة لتربة،ا تآكل تسبب التي األراضي استخدام في التغيرات لتجنب اإليكولوجية النظم على القائمة هجالنُ  تعزيز 0-12  الغطاء وا 
 التدهور؛ من للحد التخفيف تدابير وتنفيذ والكربون، التربة رطوبة وفقدان السطحي

 النظم في لتربةل البيولوجي التنوع تدهور تجنبتو  وتستعيد تحمي التي اإليكولوجية النظم على القائمة الُنهج تعزيز 0-11
 والحد المناخ تغير عم التكيف في تسهم التي اإليكولوجية النظم وفي التربة في الكربون عزل على العالية القدرة ذات اإليكولوجية

 بةالرط األراضيو  الفيضية، والسهول الصرف وأحواض المياه، ومستجمعات ،الهوامش الشاطئية مثل الكوارث، مخاطر من
 ة؛الساحلي والمناطق

 اإليكولوجية لنظما في هبتجنتو  للتربة البيولوجي التنوع تدهور على تحافظ التي اإليكولوجية النظم على القائمة هجالنُ  تعزيز 0-10
 المتدهورة.و  الهامشية األراضي في الكربون عزل إمكانات وتعظم الطويل المدى على االستيعابية لألحواض قدرةال تعيد التي

                                                      
بيل المثال، التربة )على س بيئات ألنواع معينة من الكائنات الحية الموجودة في التربة تتيحاالعتراف بأهمية التربة الخاصة التي  ينبغي 50

والتربة الطبيعية شديدة الملوحة، والتربة الطبيعية التي تحتوي على كميات كبيرة من العناصر النادرة(.  الطبيعية شديدة الحمضية أو القلوية،
الجينات  تمخزوناعلى الرغم من أنها ليست بالضرورة تربة منتجة أو عالية التنوع البيولوجي، إال أنها تستضيف مجتمعات مهمة مثل و 
 ي على كائنات غير معروفة ومكيفة يمكن أن تكون مفيدة في المستقبل.تحتو  يمكن أنألنها  نظراحماية تستحق الو 
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 القدرات وبناء المعارف وتقاسم الوعي رفع :0 العنصر

 المنطقي األساس

لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه  المحسنة الممارسات وتعزيز لوضع حاسمان أمران والفهم رفع الوعي إن
دارة المستدام  من سعةوا مجموعة من والتعليقات والفعالة الكاملة المشاركة يضمن تعاوناذلك  ويتطلب .اإليكولوجية النظم وا 
 اتوالمجتمع األصلية والشعوب ،أصحاب الحيازات الصغيرة نو المزارعو  ،والشباب ،النساء ذلك في بما المصلحة، أصحاب
 لتعزيز القدرات تنمية إلى حاجة ناكوه .فعالة تعاونية وآليات إجراءاتوجود  لضمان الصلة ذات والمنظمات والمؤسسات المحلية،

 إلى ذلك يؤديسو  .وتعزيزه المستدام واستخدامه للتربة البيولوجي التنوع حفظ لضمان التخصصات والمتعددة المتكاملة ُنهجال
 والمعلومات. معارفال تبادل وتعزيز الممارسات أفضل لتحديد الفاعلة الجهات بين والتعاون المعلومات تدفقات تحسينمواصلة 

 نشطةاأل

 على لتأثيرا وفي ،الخاضعة لإلدارة األخرى نظموال والرعوية الزراعية النظم في للتربة البيولوجي التنوع دور فهم زيادة 0-1
 والبيئة؛ اإليكولوجية النظمسالمة و  األراضي إدارة ممارسات

شراك محددة طبيعية وبيئات زراعيةإيكولوجية  نظم في للتربة البيولوجي التنوع تراجع عواقب فهم زيادة 0-0  أصحاب مجموعات وا 
 يرغ والمنظمات ،مأمورو الغاباتو  اإلرشاد، وعمال الماشية، وومرب المزارعون، ذلك في بما المستهدفة، الرئيسيين المصلحة
 العيش؛ وسبل يةوالرفاه لصحةل للتربة البيولوجي التنوع قيمة بشأن المستهلكين ومنظمات اإلعالم، ووسائط والمدارس، الحكومية،

دارة األراضي استخدام ممارسات آثار فهم تعزيز 0-0  سبلتيجيات استراو الزراعية  االستراتيجيات من يتجزأ ال كجزء التربة، وا 
 التكاليف حاسبةم في للتربة البيولوجي التنوع لدمج أساليب ووضع ،ةاالقتصادي تحديد قيمتها ذلك في بما المستدامة، العيش

نتاج للزراعة الحقيقية  ؛األغذية وا 

 ذلك في بما بادل،المت والتعلم القدرات بناء وتعزيز الرقمية والتكنولوجيا األدوات خالل من معارفال وتبادل رفع الوعي تعزيز 0-4
 أفضل زيزتعمن أجل  نظير، إلى نظير من التعلم مثل التعاونية، األنشطة تطوير خالل من والميداني المحلي يينالمستو  على

دارة تقييمل الممارسات  األراضي؛ إدارة أنشطة جميع ورصدالتنوع البيولوجي للتربة  وا 

 تحديث خالل من ،وفرهاي التي اإليكولوجية النظم وخدمات ووظائف للتربة البيولوجي وعبالتن المتعلقة رفمعاوال التعليم تعزيز 0-5
 وعلم الدقيقة حياءاأل وعلم والتصنيف، البيطري، والطب والزراعة، االقتصاد،في مجاالت  ذلك في بما للمهنيين التعليمية المناهج
عالميةتدريب مواد ونشر إعداد خالل ومن الحيوان،  للتربة؛ البيولوجي التنوع بشأن ية وا 

 للتربة ولوجيالبي التنوع حفظ في المعنيين المصلحة أصحاب إلشراك بالعلوم التشاركيةالمتعلقة  واألنشطة الحمالت دعم 0-6
 ألممل العامة الجمعية حددته يذال للتربة، العالمي اليومب /كانون األولديسمبر 5 في االحتفاالت ذلك في بما المستدام، واستخدامه
 51؛4342عام  في المتحدة

 خاصال والقطاع األراضي ومديري األراضي أصحابو  الغابات مأموريو  الماشية يومربي المزارعين قدرات وتعزيز بناء 0-7
 مارساتم وتنفيذ تصميممجال  في االقتضاء، حسب الضعيفة، والمجتمعات المحلية والمجتمعات األصلية والشعوب والعلماء
 بيانات؛ال جمع في المطاف نهاية في والمساهمة للتربة البيولوجي لتنوعل المستدام والتطبيق للتربة المستدامة اإلدارة

 وتعزيزها ليهاع والحفاظ المحلية والمجتمعات األصلية للشعوب المستدامةالتقليدية  والممارسات واالبتكارات المعارف حماية 0-8
 الزراعية المعارف ينب العمل آليات وتعزيز للتربة المستدامة واإلدارة التربة وخصوبة للتربة البيولوجي التنوع بصون يتعلق فيما

                                                      
  .بشأن اليوم العالمي للتربة والسنة الدولية للتربة 4342المؤرخ فبراير/شباط  68/404قرار الجمعية العامة انظر  51
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 اإليكولوجية لزراعيةا واالحتياجات للسياقات وفقا المستدامة الزراعية الممارسات تنفيذ في تسهم التي العلمية والمعارف التقليدية
 المحلية؛ االقتصادية واالجتماعية

 المصلحة أصحاب مشاركة ضمنتو  التآزرأوجه  وتعزز التخصصات، متعددة هجالنُ  تدعم التي والتحالفات الشراكات إقامة 0-9
 للتربة. المستدامة باإلدارة يتعلق فيما المتعددين

 والتقييم والرصد ثو البح :4 العنصر

 المنطقي األساس

 ونتائج المستدام استخدامهو  للتربة البيولوجي التنوع حفظ وتدابير للتربة، البيولوجي التنوع واتجاهات حالة ورصد تقييم يعد
طويلة األجل  يةنتاجاإل ذلك في بما األرضية، اإليكولوجية لنظما جميع عمل وضمان التكيفية اإلدارة إلرشاد أساسيا التدابير، هذه
 صنع عملية وجيهتلإلبالغ بكفاءة من أجل  عالمي نطاق على ومواءمتها والرصد التقييم بيانات تنسيق يتعينو  .الزراعية لتربةل

 الهيئات تشجيع غينبوي .الحالي الوقت في البيانات إلى تفتقر التي المناطق على خاص بشكل التركيز مع أفضل، بشكل القرار
 التنوع ائفوظ االعتبار في األخذ مع ث،و البح من مزيد إجراء على الصلة ذات الدولية والشبكات والمنظمات والبحثية األكاديمية
 البحوثنطاق  عوتوسي ،معارفال في لسد الفجوات الصلة، ذات التقليدية والمعارف لتربة،خصائص ا وتنوع للتربة، البيولوجي

 والمحلي. الوطني ودون الوطنيو  واإلقليمي العالميالمنسقة على المستوى جهود الرصد  ودعم

 نشطةاأل

 موجهة اتاستراتيجي ميموتص مختلفة،ال مناطقال في التصنيفية اتالتقييمفي مجال  حتياجاتاال وتلبية التصنيفية القدرة زيادة 4-1
 ؛القائمة فجواتال لسد

 الجهود في إطار يةالزراع النظم في للتربة البيولوجي التنوع تطبيق لدمج طرق لتحديد ثو البح من مزيدإجراء  التشجيع على 4-0
 وتنظيم تخزينالو  تحليلة والدار اإلو  البيانات وجمع ثو لبحالخاصة با البروتوكوالت تنسيق تيسيرو  الغلة كمية لتحسين المبذولة
 ؛العينات

 وتدابير لمناخا تغير ظل في للتربة البيولوجي التنوع التي تواجه المخاطر لتحديدث و مزيد من البحإجراء  التشجيع على 4-0
كائنات الحية لا دور فضال عن ها،موئلو  الرئيسية لألنواع المحتمل انالفقد ذلك في بما ،المحتملةاألثر  تخفيف وأدوات التكيف

 السياسة خطط اغةصي فيطاقا على الصمود واستعادة حالتها والتي تسهم ناألوسع  اإليكولوجية النظم قدرة في الموجودة في التربة
 القائمة والحلول الغذائي، واألمن البيولوجي، التنوع وحفظ المناخ، بتغير المثال، سبيل على المتعلقة، المجاالت مختلف في العامة
 العامة؛ والصحة والمياه التربة ومعالجة الطبيعة، على

 يوفرها لتيا والخدمات الوظائف مع مباشرة تتفاعل ألنها اآلفات إدارة بشأن والتحليلث و مزيد من البحإجراء  التشجيع على 4-4
 واستدامة؛ جدوى رأكث بدائل تطوير لدعم التربة كائنات على اآلفات لمبيدات السلبي األثر مراعاة مع للتربة، البيولوجي التنوع

الخاضعة  لوجيةاإليكو  النظم من وغيرها الزراعية اإليكولوجية النظم في للتربة البيولوجي التنوع في القصور أوجه تحديد 4-5
 التدخل تدابير يدوتحد القرار، اتخاذ لدعم للمقارنة وقابلة متسقة بروتوكوالت وتطبيق ممكنا، ذلك يكون حيثماتحديدا كميا  لإلدارة
 فعالية؛ األكثر

دارة ثو البحإجراء  التشجيع على 4-6  في بما ،والتكنولوجيات المعارف ونقل ،وتجهيزها البيانات وجمع ونشرها، المعلومات وا 
نشاء و  ،الحديثة المكانية الجغرافية التكنولوجيات ذلك  الشبكات؛ا 
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 هجوالنُ  والشباب، المرأة، وتمكين الجنسين، بين المساواة وضمان ،ةالمستهدف ةالتشاركي والتطوير البحثأنشطة  حشد 4-7
 البحث راحلم جميع في المحلية والمجتمعات األصلية للشعوب والفعالة الكاملة والمشاركة الجنسانية، لالعتبارات المستجيبة
 والتطوير؛

 جميع لىع معارفال في فجواتال سدو  المناطق جميع في للتربة البيولوجي التنوع حالة لتقييم أدوات وتطبيق وضع 4-8
 واإلحصاءات ،التربة حيواناتو  التقليدية العيانية الكائناتمراقبة  من المتاحة، األدوات من مجموعة استخدامعن طريق  المستويات،
 لتحديد لنوويا الحمض تكنولوجيات مثل الجديدة، والتكنولوجيات الُنهج أحدث إلى التربة،االستقصاءات المتعلقة بو  الوطنية،
 االقتضاء؛ حسب ،الساتلية صورالتقاط الو  بسرعة األنواع

 واإلقليمي الوطني نالمستويي على التربة وتدهور خصائص التربة وتنوع للتربة البيولوجي التنوع عن بيانات مجموعات إنشاء 4-9
 قواعدو  جغرافية مرجعية معلومات ونظم ومحلية، وطنية ودون ووطنية إقليمية بصرية خرائط متتيح رس رصد عملية خالل من

 القرار؛ اتخاذ لدعم بالمحاصيل الخاص والضعف للتربة البيولوجي التنوع واتجاهات حالة إلى لإلشارة بيانات

 ُنهجال خالل ومن البيولوجي، التنوع اتفاقية من )ح(8و )ي(8 المادتين مع تمشيا والبيانات، المعلومات وتبادل نشر تعزيز 4-12
 ؛علوماتمحديثة للو  موثوقة مصادر إلى المصلحة وأصحاب القرار واضعي جميع وصول ضمنبما ي التخصصات متعددةال

 إدراج مع لتربةل البيولوجي للتنوع الوطني المستوى على الرصد وأنشطة والمؤشرات القياسية األساس خطوط تحديد تشجيع 4-11
 الميدان؛ يف التربة إدارة تدخالت فعالية فضال عن رصد الحيوانات، إلى دقيقةلكائنات الا من التربة، كائنات من واسعة مجموعة

 للتربة بيولوجيال التنوع لقياس المبسطة التقييم وأدوات منهجيات أو المجتمعية والمعلومات الرصد نظم وضع ودعم تشجيع 4-10
 العالم؛ مناطق جميع في مباشرة إليها الوصول يمكن التي

 المستدامة ةاإلدار  ممارسات تنفيذ بشأن الحالة دراسات أو التجارب الناتجة عن المستفادة الدروس وتبادل وتوليف تجميع 4-10
 التربة. استدامة على اإليجابية اآلثار ذات الزراعية الممارسات في سياق للتربة

 البيولوجي التنوع حفظب المتعلقة والمبادرات والمنظمات واألدوات اإلرشادات دعم -اسادس
 المستدام واستخدامه للتربة

 التي وتلك االتفاقية، ُأعدت في إطار التي الصلة ذات واألدوات اإلرشادات في آلية غرفة تبادل المعلومات ستتاح -21
 العالمي ثاقوالمي للتربة المستدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية الخطوط مثل الصلة، ذات الشريكة والمبادرات المنظمات وضعتها
 أخرى. أمور بين من والزراعة، األغذية منظمة امأعدته نيذلال للتربة
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