
   
 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 الرابع والعشروناالجتماع 

 0202يونيو/حزيران  9 –مايو/أيار  3عبر اإلنترنت، 
 من جدول األعمال 7البند 

 
 المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام وخطة العمل المحدثةاستعراض 

 من الرئيس مقدم مشروع توصية

 ،الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن 
 1في المذكرة التي أعدتها األمينة التنفيذية،وقد نظرت 

للمبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام  0232-0202بمشروع خطة العمل  حبتر  -2
 التوصية؛ مرفق هذهعلى النحو الوارد في 

ة والتحديات نوع البيولوجي للتربالتوضع حالة المعارف المتعلقة ب المعنونبالتقرير  ]ترحب أيضا[ تحيط علما -0
لتابع ا ي أعدته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بالتعاون مع الفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربةذال 2،واإلمكانيات

اقية التنوع البيولوجي اتفنة أمالتربة، والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة، والمفوضية األوروبية و من أجل اللشراكة العالمية 
 السياسات؛ لواضعيه ملخصو 

، التي شارك في تنظيمها كل 0202بنتائج الندوة العالمية بشأن التنوع البيولوجي للتربة لعام حيط علما أيضا ت -3
ي المعني دولي التقنمن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والشراكة العالمية من أجل التربة التابع لها، والفريق الحكومي ال

بالتربة، إلى جانب أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، والمبادرة العالمية بشأن التنوع البيولوجي للتربة وهيئة التفاعل بين العلوم 
 والسياسات التابعة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛

 على غرار ما يلي: امؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقرر بأن يعتمد  توصي -4

 إن مؤتمر األطراف،

 ،22/34و 8/03و 6/5و ،5/5، و3/22 إلى المقررات إذ يشير

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

2 CBD/SBSTTA/24/INF/8. 

CBD 
 

  
Distr. 

LIMITED 

 

CBD/SBSTTA/24/L.7 

22 June 2021 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH  
 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-05/full/cop-05-dec-ar.pdf#page=47
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-08/official/cop-08-31-ar.pdf#page=279
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-34-ar.pdf


CBD/SBSTTA/24/L.7 

2 Page  

 

ذ  أهمية التنوع البيولوجي للتربة في دعم عمل النظم اإليكولوجية األرضية، وبالتالي معظم الخدمات ب يسلموا 
 التي تقدمها،

ذ   ووظائف تدامواستخدامه المسواستعادته ظ التنوع البيولوجي للتربة بأن األنشطة الرامية إلى تعزيز حف يقروا 
وظائف النظم الزراعية المستدامة من أجل تحقيق األمن الغذائي  أساسية في قدمهاوخدمات النظم اإليكولوجية التي ي

، وتعزيز تحقيق تدامةأكثر اس [غذائية]و  زراعية التحول تحقيق نظمو]تخفيف[ التكيف مع تغير المناخ  والتغذوي للجميع،
 أهداف التنمية المستدامة،

للمبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام  0232-0202خطة العمل  يعتمد] -2
، 0202لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أداة ها، ويعتبر المقرر مرفق هذاعلى النحو الوارد في 

 أساس طوعي وبما يتماشى مع الظروف واألولويات الوطنية؛[على 

بة التنوع البيولوجي للتر وضع حالة المعارف المتعلقة ب المعنونبالتقرير  [ ]يرحب[يحيط علما] -0
ي الحكومي الدولي التقن ي أعدته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بالتعاون مع الفريقذال 0ت،والتحديات واإلمكانيا

روبية لتربة، والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة، والمفوضية األو من أجل االتابع للشراكة العالمية  المعني بالتربة
 ؛اتفاقية التنوع البيولوجيأمانة و 

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على دعم تنفيذ خطة العمل  يشجع -3
من خالل  لها، القدراتوتنمية ، وبناء للمبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام 0202-0232

واإلدارة  ارير الوطنيةوالتق لتنوع البيولوجيل ةأمور من بينها دمج التدابير المناسبة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطني
 ؛، وفقا لألولويات والظروف الوطنيةالمستدامة للتربة والسياسات والخطط والبرامج والممارسات الزراعية ذات الصلة

ة وتدهور فقدان التنوع البيولوجي للتربل [المباشرة وغير المباشرة]للدوافع التصدي األطراف على  يحث] -4
الحوافز والضرائب واإلعانات التي تضر بالتنوع البيولوجي تحديد و ، بما في ذلك تغير استخدام األراضي، ] األراضي
زالتهاوالتخلص التدريجي منها للتربة   [؛[وا 

ظم واستخدامه المستدام في الناستعادته دمج حفظ التنوع البيولوجي للتربة  علىاألطراف  يشجع -5
المقررات السابقة الصادرة عن مؤتمر  حددتهاالتي ]والنظم األخرى الخاضعة لإلدارة[ ]والقطاعات األخرى  الزراعية

ما في على جميع المستويات، ب]، وبرامج التنمية والسياسات ذات الصلة وفي سياسات إدارة األراضي والتربة األطراف[،
 ؛[ذلك الحوافز والتدابير األخرى من قبيل الضرائب واإلعانات، بهدف تعزيز اإلدارة المستدامة للتربة

ات والشعوب األصلية والمجتمع ألكاديمية والبحثية والمنظمات والشبكات ذات الصلةالهيئات ا يدعو -6
ة، وتعزيز أنشطة إذكاء الوعي بأهمية التنوع البيولوجي للترب المعارف إلى زيادة ، ]والمزارعين،[ والنساء والشبابالمحلية
]، بما في ذلك من خالل نقل التكنولوجيا  المحددة في خطة العمل سد الفجواتإجراء مزيد من البحوث من أجل  وتشجيع

 ؛وبناء القدرات فيما بين بلدان الشمال والجنوب[

إطار المبادرة العالمية  بما في ذلك من خالل، القياممنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى  يدعو -7
ئة على الزراعة والبيب المعنية هاوزارات أطراف بما فيها ، من خالل إشراكتنفيذ خطة العمل بتيسير من أجل التربة،
 ؛، حسب االقتضاءالمستوى الوطني

برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األغذية والزارعة لألمم المتحدة، واتفاقية األمم المتحدة يدعو  -8
المبادرة العالمية و  ربةلتمن أجل اشراكة العالمية التابع لل الفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربةلمكافحة التصحر، و 
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فيما يتعلق باألهداف  0202للتنوع البيولوجي للتربة إلى دعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 واإلجراءات ذات الصلة بالتربة، بما في ذلك رصدها واإلبالغ عنها؛

 لمالي، حسب االقتضاء،وا لى تقديم الدعم التقني]األطراف من البلدان المتقدمة[ ]األطراف[ عيحث  -9
لتمكين األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من تعزيز البحوث ونقل التكنولوجيا 

الحكومات األخرى والمنظمات يدعو و [،من االتفاقية 02، بما يتفق مع المادة ] ورصد وتقييم التنوع البيولوجي للتربة
 ؛قيام بذلك[ إلى القيام بذلك]القادرة على ال

ديم إلى تق والقطاع الخاص مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة ووكاالت التمويل األخرى يدعو -22
يما للبلدان ، ال سواإلقليمية ودون الوطنية لمشاريع الوطنيةإلى ا القدرات، وتنمية ، بما في ذلك أنشطة بناءمساعدة مالية

بة واستخدامه التي تتناول تنفيذ خطة عمل حفظ التنوع البيولوجي للتر  ،اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان التي تمر النامية
 3المستدام؛

ن مالتي تحققت األطراف إلى أن تقدم، على أساس طوعي، معلومات عن أنشطتها ونتائجها  يدعو -22
 إلى ويطلب، حسب االقتضاءو  0202بما يتماشى مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،تنفيذ خطة العمل

تاحتها ل التقارير المقدمةاألمينة التنفيذية تجميع  تكنولوجية في نظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والكي توا 
 راف؛عشر لمؤتمر األط السابعاجتماع يعقد قبل االجتماع 

انتباه منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  إلى هذا المقررتنقل إلى األمينة التنفيذية أن  يطلب -20
، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ومنظمات األمم المتحدة واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

البيولوجي وعقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية األخرى، والبرامج واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع 
(0202-0232).4 

 

 المرفق]

 مالمستدا هواستخدام لتنوع البيولوجي للتربةاللمبادرة الدولية لحفظ  0202-0202مشروع خطة العمل 

 مقدمة -أوال

لعلمية قدر كبير من المعارف ا صدرمنذ إطالق المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام،  -1
 والتقنية وأنواع أخرى من المعارف ذات الصلة بالتربة وتنوعها البيولوجي.

للمبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام إلى استعراض  0232-0202تستند خطة العمل و  -2
 لتربةالتنوع البيولوجي لوضع المعارف المتعلقة بحالة ئج األولية للتقرير عن والنتا 5في العالم حالة موارد التربة وتقرير المبادرة

 الفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربة.و ي أعدته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ذال 6والتحديات واإلمكانيات

                                                      
ر األطراف إلى مستنعكس هذه الفقرة، التي تتناول الدعم المقدم من مرفق البيئة العالمية، في النهاية في مقرر بشأن اآللية المالية سيوحد إرشادات مؤت 3

 .مرفق البيئة العالمية

 .0229مارس/آذار  2 المؤرخ 73/084 الجمعية العامةقرار انظر  4

 .الرئيسي، روماالتقرير  – يةحالة موارد التربة العالم(. 0225) ألمم المتحدة والفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربةلألغذية والزراعة امنظمة  5

6 CBD/SBSTTA/24/INF/8. 
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حراجة ت التي تعتمد على التربة، بما في ذلك التقدم اإلدارة المحسنة للتربة وتنوعها البيولوجي حلوال لجميع القطاعاو  -3
لمغذيات وتخفيف اتدوير زيادة تخزين الكربون وتحسين دورة المياه و إلى في الوقت نفسه  أن تؤدي يمكن في حين أنهاوالزراعة، 

 بدورهلتنوع البيولوجي هذا ا يؤثرالتلوث. ويعتمد التنوع البيولوجي للتربة على نوع المناخ والتربة المعدنية ونوع الغطاء النباتي، و 
 ميائية، من الضروري الحفاظ على خصائصها الفيزيائية أو الكيأو استعادته على التربة. ومن أجل حفظ التنوع البيولوجي للتربة

ث و لتحسين جودة التربة ووظيفتها، ويسلط الضوء على أهمية البح امهم عامال. ويعتبر التنوع البيولوجي للتربة تهاأو استعاد
تربة. كما أن التنوع جودة الل باعتبارها جزءا تكامليا وعنصرا أساسيا والرصد واإلدارة الموجهة مباشرة إلى التنوع البيولوجي للتربة،

 ا.أيض والبشر اتالحيوانصحة النباتات و  سالمةتحسين لولكن  7،فحسب بالغ األهمية لتحسين سالمة التربةليس البيولوجي للتربة 

من أضعف موارد العالم في مواجهة تغير المناخ، وتدهور األراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وزيادة تعد التربة  غير أن -4
نتاج  ة، من حماية التربة والمناظر الطبيعيمن أجل والتنمية الصناعية. ولذلك،  التوسع الحضري، و األغذيةالطلب على المياه وا 

يادة درجات الحرارة المتعلقة بتغير المناخ، من قبيل ز  الدوافع البشرية المنشأ الناتج عنلتربة الضروري منع فقدان التنوع البيولوجي ل
واالستخدام غير السليم  8لمحاصيل،ابتغير استخدام األراضي، مثل الحرائق، والزراعة أحادية و  أو الجفاف أو غزارة األمطار،

زالة الغو التربة، وضغط التربة، والحراثة المكثفة،  راصوتالزراعية، وتلوث التربة،  للمواد الكيميائيةالمفرط و  دخال األنواع ا  ابات وا 
 الغازية.

عالمية لدعم دمج اعتبارات التنوع البيولوجي للتربة في سياق اإلطار العالمي للتنوع  إجراءات هذهتقدم خطة العمل و  -5
 ، وكذلك داخل القطاعات اإلنتاجية وعبرها.0202البيولوجي لما بعد عام 

 لتناولج متكاملة هتعترف عناصر خطة العمل هذه بأهمية تعميم التنوع البيولوجي للتربة عبر القطاعات والحاجة إلى ن  و  -6
حفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام عادة ما ينطوي على  نظرا ألنبشكل أفضل  ذات الصلةالتفاعالت المعقدة 

لألدوار الجنسانية واجبة ال إيالء العنايةأهمية التنفيذ على المستوى الميداني مع  وتعتبراجتماعية. و  اقتصادية وبيئية وثقافيةعوامل 
ث رفع الوعي وتقاسم المعارف وبناء القدرات والبحو  يظلآخر ينعكس في الخطة، في حين  السياق والخصائص المحلية عنصر وا

 أفضل.بشكل  االستدامةأساسية لضمان فهم دور التنوع البيولوجي للتربة من أجل 

باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة وأمانة الشراكة العالمية من أجل التربة وأمانة اتفاقية  هذهأعدت خطة العمل و  -7
 .24/32التنوع البيولوجي، بالتشاور مع الشركاء اآلخرين والخبراء المعنيين، عمال بالمقرر 

 الغرض واألهداف -ثانيا

 وظائف التربة. وتم تحديد فقدان التنوع البيولوجي بالغة األهمية تواجهتهديدات  22 حالة موارد التربة في العالمحدد تقرير  -8
مستدامة توجيهية الطوعية لإلدارة ال. وتوفر الخطوط البشأنه دعوة للعملإطالق للتربة كواحد من هذه التهديدات وأوصي بشدة ب

 من خالل عدد من السياسات والبحوث واإلجراءات الميدانية. اتجاه الفقدان إطارا لعكس 9للتربة

                                                      
أمراض  كافحةممجتمع متنوع من كائنات التربة التي تساعد في السليمة بالتربة  وتحتفظالتربة بأنها: "قدرة التربة على العمل كنظام حي.  سالمةع رِّفت  7

بنية التربة مع  نتدوير المغذيات النباتية األساسية، وتحس   وتعيدالحشرات واألعشاب الضارة، وتشكل صالت تكافلية مفيدة مع جذور النباتات، و ، اتالنبات
. الحفظ 0222 .ن إنتاج المحاصيل". منظمة األغذية والزراعةاالحتفاظ بالمغذيات، وفي نهاية المطاف تحس  على قدرة التداعيات إيجابية على مياه التربة و 

 .ISBN 978-92-5-106871-7112السياسات للتكثيف المستدام إلنتاج محاصيل أصحاب الحيازات الصغيرة.  واضعيدليل والتوسع. 
http://www.fao.org/3/i2215e/i2215e00.htm. 

8 enhance soil microbial biomass and McDaniel, M.D., Tiemann, L.K. and Grandy, A.S. (2014) Does agricultural crop diversity 

organic matter dynamics? A meta‐analysis. Ecological Applications, 24, 560-570. 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، روما. الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للتربة. ، 0227منظمة األغذية والزراعة  9
494f6fdcb9aa-961b-44ed-1d2a-http://www.fao.org/publications/card/en/c/fecd7449. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-30-ar.pdf
http://www.fao.org/publications/card/en/c/fecd7449-1d2a-44ed-961b-494f6fdcb9aa
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 امتوفير طرق لتشجيع حفظ التنوع البيولوجي للتربة واستعادته واستخدامه المستد فيمن خطة العمل هذه  الغرضويتمثل  -9
المنظمات والمبادرات ذات و  والنساء والشباب، األخرى، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،دعم األطراف، والحكومات و 

قييم ورصد كائنات واستخدامه المستدام، نحو ت واستعادته الجهود الرامية إلى حفظ التنوع البيولوجي للتربة زيادةتسريع و في الصلة، 
ة، وبالتالي للتحديات التي تهدد التنوع البيولوجي للترب والتصدي، استعادتها المستدام و/أو/أو استخدامها و هاالتربة لتعزيز حفظ

 جميع النظم اإليكولوجية األرضية.

تعميم علوم ومعارف وفهم التنوع البيولوجي للتربة في السياسات على جميع  فيخطة العمل هذه ل الشاملالهدف  ويتمثل -11
وخدمات ووظائف  واستخدامه المستدام واستعادته حفظ التنوع البيولوجي للتربةالمستويات، وتعزيز العمل المنسق لحماية وتعزيز 

وع البيولوجي ، وتشجيع االستثمار في بحوث التنالستمرار الحياة على األرض أساسية والتي تعتبر، التي يقدمهاالنظم اإليكولوجية 
راره في توفير استعادة التنوع البيولوجي للتربة واستم . وسيضمن تحقيق هذا الهدفللتربة، والرصد والتقييم على الصعيد العالمي

عزز رسميا ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة التي يمكن أن تعزز التنوع البيولوجي للتربة يمجموعة كاملة من الوظائف. كما أنه س
 إنتاجية النظم اإليكولوجية الخاضعة لإلدارة. وتزيد في الوقت نفسه

، والحكومات األخرى، وفق األولويات والظروف الوطنية، العمل هذه هي مساعدة األطراف لخطة واألهداف المحددة -11
لة المنظمات والمبادرات ذات الصكذلك و  وأصحاب المصلحة وبما يتماشى مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى المعمول بها،

 على ما يلي:

لى المستويات واستخدامه المستدام ع واستعادته للتربة تنفيذ سياسات متماسكة وشاملة لحفظ التنوع البيولوجي (أ)
 تعددةمإدماجها في الخطط والبرامج واالستراتيجيات القطاعية و تعميم المحلية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية والعالمية، و 

 ؛ذات الصلة اتالقطاع

واألطر  داتاإلرشاو  لتقليدية المستدامةوالممارسات ا تشجيع استخدام ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة واألدوات (ب)
والمجتمعات المحلية  والشعوب األصلية المرأةوتشجيع نقل المعارف وتمكين  واستعادته القائمة للحفاظ على التنوع البيولوجي للتربة

 ؛عيشهم، مع مراعاة الظروف الوطنيةسبل لوجميع أصحاب المصلحة، لتسخير فوائد التنوع البيولوجي للتربة 

تعزيز التعليم ورفع الوعي وتنمية القدرات في القطاعين العام والخاص بشأن الفوائد المتعددة للتنوع البيولوجي  (ج)
التقليدية  لمعارفامن خالل التعاون، ونقل  االنخراط، وتقاسم المعارف وتحسين أدوات صنع القرار، وتعزيز اللتربة وتطبيقه

جنب فقدان التنوع لت القابلة للتنفيذوالشراكات، وتوفير اإلجراءات العملية و  ألجيالابين للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
 البيولوجي للتربة أو تقليله أو عكس اتجاهه؛

، صد األنشطةر  فضال عنلتقييم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للتربة،  طوعية وضع بروتوكوالت قياسية (د)
 البيانات؛ ، والتمكين من تجميع مجموعات كبيرة منمعارف وتعزيز البحوث ذات الصلةالفجوات في ال لسد وفقا للتشريعات الوطنية

االعتراف بدور وحقوق الشعوب األصلية وأصحاب الحيازات الصغيرة وصغار منتجي األغذية في حفظ التنوع  (ه)
 البيولوجي من خالل ن هج الزراعة اإليكولوجية، وتأييد هذا الدور وهذه الحقوق.

طار العالمي اإل، و 25و 24و 23و 6و 3و 0مل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وال سيما األهداف تسهم خطة العو  -12
، واستراتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم 0252عام ل لتنوع البيولوجيا، ورؤية 0202البيولوجي لما بعد عام  لتنوعل

 023211-0228ستراتيجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة واإلطار اال 10التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية

                                                      
روما. لبيولوجي عبر القطاعات الزراعية. منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع ااستراتيجية . 0202منظمة األغذية والزرعة  10

https://doi.org/10.4060/ca7722en. 

 (.ICCD/COP(13)/21/Add.1)انظر الوثيقة  23-/م أ7اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤتمر األطراف، الدورة الثالثة عشرة، المقرر  11
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االتفاقيات األخرى واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، بما في ذلك اتفاقيات ريو  في إطارواألهداف وااللتزامات والمبادرات 
واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء  12ر الحدودالثالث واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عب

واتفاقية استكهولم بشأن  13الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية
 14الملوثات العضوية الثابتة.

 النطاق والمبادئ -ثالثا

بما في  األخرىخطة العمل المحدثة هذه على التربة عبر المناظر الطبيعية الزراعية والنظم اإليكولوجية  نطاقيركز  -13
ذلك الغابات واألراضي العشبية واألراضي الزراعية واألراضي الرطبة والسافانا والمناطق الساحلية والبيئات الحضرية وشبه 

حدد يستجيب لحاالت وأنماط مزارعين معينة وأن يأنه  لضمانالسياق عتمد على يواسع وبعيد المدى و  وهو نطاقالحضرية. 
 أولويات اإلجراءات على أساس األهداف القطرية واحتياجات المستفيدين المباشرين.

لتربة ن أجل امنفيذ المبادرة كمبادرة شاملة لالتفاقية من جانب أمانة منظمة األغذية والزراعة وشراكتها العالمية ت ويستمر -14
يئة التفاعل بين هاكة مع عمل الفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربة، والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة، و شر في 

ت المانحة األكاديمية والبحثية والوكاالو  والهيئات التعليميةتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر العلوم والسياسات التابعة ال
ومديري األراضي والشعوب األصلية والمجتمعات  أصحاب األراضيو  والمزارعين ذلك المنظمات ذات الصلةوك ،والقطاع الخاص

 والمجتمع المدني. والنساء والشباب المحلية

 15النظم اإليكولوجية، إلصالح، وعقد األمم المتحدة 0202عند ربطها باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و  -15
تدهور األراضي،  تحييد أثروأهداف  17واتفاق باريس 16التنمية المستدامة، ها بشأنوأهدافتنمية المستدامة لل 0232وخطة عام 

مارسات مالوصول إلى عمليات التنوع البيولوجي للتربة من أجل ل متعددةمشتركة نطاق خطة العمل هذه فوائد أن يحقق يمكن 
 ستخدام األراضي.محسنة وأكثر استدامة ال

التي تهدف إلى توفير تفاعالت بيولوجية وفيزيائية واقتصادية  18،النظام اإليكولوجيةنهج  بمبادئتلتزم خطة العمل و  -16
 وبشرية أفضل مرتبطة بالنظم اإليكولوجية المستدامة والمنتجة.

ودون  يةالوطنمع السياقات  مكيفةتركز خطة العمل على تحسين سبل العيش، وعلى تنفيذ حلول متكاملة وشاملة و  -17
تربة بشكل أفضل لتنوع البيولوجي للالمتعلقة باث والرصد والتقييم و البحتحسين عمليات تطوير أوجه تآزر من أجل  علىو  الوطنية

 ضمان مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين.و 

 ،وصغار منتجي األغذية، والمزارعين األسريين ،المزارعين، وأصحاب الحيازات الصغيرة وتقر خطة العمل بدور -18
 ،محليةوالمجتمعات ال ،الشعوب األصليةو  ،مربيي الماشية، ومديري األراضي، ومأموري الغابات، و أصحاب األراضيوالفالحين، و 

أصحاب و والحكومات دون الوطنية، والقطاع الخاص  ،والمجتمع المدني ،والهيئات التعليمية واألكاديمية والبحثية ،والشباب ،والنساء
 الصلة في حفظ التنوع البيولوجي للتربة واستعادته واستخدامه المستدام وفي تنفيذ الخطة.المصلحة اآلخرين ذوي 

                                                      
 .08922، الرقم 2673، المجلد مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،  12

 .39973، الرقم 0044المرجع نفسه، المجلد  13

 .42024، الرقم 0056المرجع نفسه، المجلد  14

 .0229مارس/آذار  2 المؤرخ 73/084 الجمعية العامةقرار انظر  15

 .72/2قرار الجمعية العامة  16

  .I-54113، رقم التسجيل سلسلة المعاهداتاألمم المتحدة،  17

 .5/6المقرر  18

https://undocs.org/ar/A/RES/73/284
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/official/cop-05-23-ar.pdf#page=117
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شكل مواءمة األنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي للتربة ب تهدف إلىمنظمة األغذية والزراعة تنفيذ خطة العمل و  وستيسر -19
لك مع المكاتب اإلقليمية والقطرية من أجل إيجاد أوجه منظمة األغذية والزراعة، وكذفي أوثق مع األنشطة األخرى ذات الصلة 

 ر الموارد.على تواف ودون الوطني. وسيعتمد التنفيذ الكامل لخطة العمل على المستويين الوطني نطاقا تآزر وتقديم دعم أوسع

 اإلجراءات العالمية  -رابعا

ت، تم تحديد ستخدامه المستدام على جميع المستويالدعم تنفيذ سياسات متماسكة وشاملة لحفظ التنوع البيولوجي للتربة وا -21
ويمكن النظر فيها، حسب االقتضاء وعلى أساس طوعي، من جانب األطراف والحكومات األخرى،  اإلجراءات العالمية التالية

 :بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة

تحسين قدرات البيولوجي للتربة و  أساليب منسقة واستخدام األدوات لجمع بيانات التنوع وضع بروتوكوالت واتباع (أ)
 ؛األطراف على رسم الخرائط، مع االعتراف باالختالفات في أنواع التربة عبر المناطق

مهم في استقصاءات وصف التربة باستخدام مجموعة كبيرة من األدوات،  كمكونإدراج التنوع البيولوجي للتربة  (ب)
 ؛شرات الحيوية، وتطوير المؤ والتكنولوجيا الطرائقبما في ذلك أحدث 

ربة المتعددة أو وحدات الت تصنيفاتوفرة وتنوع  تتبعشبكة رصد لتقييم و  ، أو تعزيز حسب االقتضاء،إنشاء (ج)
 ؛، وفقا للتشريعات الوطنيةوالتغيرات في التنوع البيولوجي للتربة وعمله

ييمات المأخوذة من التق الوطنية إعداد تقييم عالمي للتنوع البيولوجي للتربة على أساس تجميع المعلومات (د)
، والتي تتناول الفجوات في المعارف الخاصة بالتربة على المستوى العالمي والحاجة إلى االستثمار الميدانية في جميع المناطق

 ؛في التكنولوجيات لرسم خرائط التنوع البيولوجي للتربة، ال سيما في البلدان النامية

جية للتنوع البيولوجي للتربة تتعلق بتوفير خدمات النظم اإليكولو  هايمكن إعدادتنفيذ مؤشرات وضع أو تحديد و  (ه)
 19الرئيسية وفي إطار مفهوم الصحة الواحدة؛

 تعزيز التعليم وبناء القدرات في اعتماد أدوات جزيئية للمساهمة في صحة اإلنسان والنباتات والتربة؛ (و)

دارته ب يولوجي للتربةالتنوع الب الن هج القائمة على النظم اإليكولوجية لحفظ تعزيز (ز)  شكل مستدامواستعادته وا 
، لتربةوالحاجة إلى تحسين عزل الكربون الموجود في ا في التربةالموجود الكربون العضوي  فقداناستجابة للتحديات العديدة مثل 

 ؛غذيةوسالمة األ ،ائياألمراض المنقولة عن طريق التربة والوقاية منها وقمعها، وتعزيز مغذيات التربة، واألمن الغذ مكافحةو 

إصالح التربة المتدهورة ووظائفها المتعددة،  مواصلةالنظم اإليكولوجية، ل إلصالحالعمل مع عقد األمم المتحدة  (ح)
لطبيعية المناطق ا إلىوتجنب التوسع  األغذيةوالمناطق الزراعية المتدهورة إلنتاج  المستصلحةبما في ذلك استخدام المناطق 

 مكن؛يحيثما 

الجهات الفاعلة من غير الدول، والكيانات البحثية، والحكومات دون الوطنية، والمدن والسلطات المحلية تشجيع  (ط)
 األخرى، على المشاركة في تنفيذ خطة العمل؛

طنية دون الو  الوعي بأهمية التنوع البيولوجي للتربة ووظائفه وخدماته من خالل المنصات إذكاءتشجيع  (ي)
مكن ية، مثل منظمة األغذية والزراعة والشراكة العالمية من أجل التربة، التي توفر قنوات موجودة اإلقليمية والعالمي والوطنية

 ؛الستفادة منهاا

 تعزيز أنشطة الحفظ واالستعادة واالستخدام المستدام وممارسات اإلدارة. (ك)

                                                      
19 health/en/-https://www.who.int/features/qa/one. 

https://www.who.int/features/qa/one-health/en/
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 العناصر واألنشطة الرئيسية -خامسا

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

 ؛والتعميماتساق السياسات  (أ)

 ؛تشجيع استخدام ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة (ب)

 ؛الوعي وتقاسم المعارف وبناء القدرات إذكاء (ج)

 ث والرصد والتقييم.و البح (د)

 والتعميماسات : اتساق السي1العنصر 

 األساس المنطقي

الزراعة  دمج االعتبارات في سياقعدم تصميم السياسات ل ينبغيشاملة و  مسألةيعد فقدان التنوع البيولوجي للتربة 
وهناك  .ولكن أيضا في القطاعات األخرى، ال سيما البنية التحتية والتعدين والطاقة والنقل والتخطيط المكاني، فقط المستدامة
تمعات لدعم أنشطة الشعوب األصلية والمج وتمكينيةبيئة فعالة  لتهيئةمناسبة ومتماسكة  ودون وطنية ى سياسات وطنيةحاجة إل
بيولوجي التي تأخذ التنوع ال ،وجميع أصحاب المصلحة المعنيين. ويمكن أن توفر السياسات الشاملة والنساء والشباب المحلية
نتاج  عن طريقفوائد متعددة  وتعزز حفظه واستعادته واستخدامه المستدام، االعتبار بعينللتربة  والحراجة  ألغذيةاربط الزراعة وا 

 .ةيوالبيئ يةالروحالسياسات وصحة اإلنسان والثقافة و والبحار والمياه والهواء 

 نشطةاأل

دارتهوا ، بما في ذلك حفظه واستعادتهتعميم التنوع البيولوجي للتربةتعزيز أهمية  1-1 السياسات  في ،ستخدامه المستدام وا 
ع وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة لحفظ التنو  وضعوالقطاعات األخرى ذات الصلة ودعم  التي تهدف إلى استدامة قطاع الزراعة

 مية؛لالوطنية واإلقليمية والعاو البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام واستعادته على المستويات المحلية ودون الوطنية 

دماجها فةعمليه في الممارسة الوتطبيق لتنوع البيولوجي للتربةاتعزيز األنشطة لحماية وتعزيز أهمية  1-0 ي جداول أعمال ، وا 
يف من والتكيف مع تغير المناخ والتخف والمناظر الطبيعية السياسات األوسع نطاقا لألمن الغذائي واستعادة النظم اإليكولوجية

، واإلطار 0202والتنمية المستدامة، بما في ذلك اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ضري، والتخطيط الحآثاره
 وأهداف التنمية المستدامة؛ 0232-0228االستراتيجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة 

عزيز الحلول المتكاملة والشاملة التي تعترف بالدور لتالممكنة كواحدة من الوسائل  20تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة للتربة 1-0
معارفها المجتمعات المحلية و الشعوب األصلية و الرئيسي لتفاعالت التنوع البيولوجي فوق سطح األرض وتحت سطح األرض و 

 اركية؛تش، وتأخذ في االعتبار السياقات المحلية والتخطيط المتكامل الستخدام األراضي بطريقة التقليديةوممارساتها 

 ؛دامواستخدامه المستواستعادته لنظم اإليكولوجية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة إزاء اهج متكاملة ن   تعزيز 1-4

للممارسات التي تحمي أو تزيد التنوع البيولوجي للتربة، مع إزالة الحوافز التي  سياسات توفر حوافز اقتصادية وضع 1-5
 ؛تساهم في فقدانهللتربة أو  تضر بالتنوع البيولوجي

                                                      
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، روما. الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للتربة. ، 0227منظمة األغذية والزراعة  20

bl813e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
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معية المجت والممارسات واالستعادة والممارسات المستدامة، تعزيز أوجه التآزر بين األدلة العلمية وممارسات الحفظ 1-6
لية والمعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المح ، والخدمات االستشارية الزراعية،بين المزارعين والباحثينالمشتركة 

 لدعم السياسات واإلجراءات بشكل أفضل؛

تعزيز السبل والوسائل للتغلب على العقبات التي تعترض اعتماد اإلدارة المستدامة للتربة المرتبطة بحيازة األراضي،  1-7
مكانية ، و المياه، والمساواة بين الجنسينعلى حقوق الشعوب األصلية، و وحقوق المستخدمين، وال سيما النساء، والحقوق الجماعية لل ا 

االعتراف بالمساهمات المهمة للشعوب  معوالبرامج التعليمية،  والخدمات االستشارية الزراعية الحصول على الخدمات المالية
 ؛زامات الدولية ذات الصلة، وفقا للتشريعات الوطنية وااللتاألصلية والمجتمعات المحلية ومعارفها وممارساتها

ركز معارف م على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، مثل اإلرشادات القائمةوتنفيذ األدوات و  النظر في استخدام 1-8
 9الزراعة،و لمنظمة األغذية  الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للتربةو  إيكولوجيا الزراعة في منظمة األغذية والزراعة،

ع للتربةوالميثاق  سلوك الومدونة  22ومدونة السلوك الخاصة بإدارة مبيدات اآلفات، 21منظمة األغذية والزراعة،ل العالمي المراج 
دار  ألسمدةلاستخدام بشأن الدولية   الغذائي العالميللجنة المعنية باألمن  الخطوط التوجيهية الطوعيةو  23؛تها على نحو مستداموا 

 24لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني؛ بشأن الحوكمة المسؤولة

 التقارير الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوعتشجيع األطراف على إدراج التنوع البيولوجي للتربة  1-9
 البيولوجي.

 والن هج األخرى الرامية إلى الحد من فقدان التربة والتنوع البيولوجي بسبب تصلب التربة؛تعزيز التخطيط المكاني  1-12
 تحديد مصادر الموارد المالية لتنفيذ خطة العمل، بما في ذلك آليات الحصول وتقاسم المنافع. 1-11

 : تشجيع استخدام ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة0العنصر 

 األساس المنطقي

رو األراضي ومدي أصحاب األراضيو استخدام األراضي التي يتخذها المزارعون المتعلقة ب والقراراتتؤثر ممارسات اإلدارة 
وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على العمليات  ، والنساء والشبابوالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،مأمورو الغاباتو 

الزراعة تزايد بأن . وهناك اعتراف موالغالف الجوي مع التنوع البيولوجي ة والمياه والنباتاتالترب تفاعالتبما في ذلك  اإليكولوجية
ميائية والتنوع والدورات البيوجيوكي تعتمد على االستخدام األمثل للموارد الطبيعية المتاحةالخاضعة لإلدارة والنظم األخرى  المستدامة
االستدامة  . ويتطلب تحسينووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية ذات الصلة بة، بما في ذلك التنوع البيولوجي للتر البيولوجي
زئيا على العمليات ، التي تعتمد جواستعادة التربة واإلدارة المثلى لخصوبة التربة والخصائص الفيزيائية للتربةاألمثل االستخدام 

على لوجي للتربة لمباشرة وغير المباشرة لفقدان التنوع البيو لدوافع االتصدي لالبيولوجية للتربة والتنوع البيولوجي للتربة. ويلزم 
 اهتمام خاص على مستوى المزرعة والغابات وعبر النظم اإليكولوجية بأكملها.إيالء وهناك حاجة إلى  نطاقات متعددة،

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

22 sitemap/theme/pests/code/ar/-.fao.org/agriculture/crops/thematichttp://www. 

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

24 i2801a.pdfhttp://www.fao.org/3/i2801a/. 

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
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 نشطةاأل

 أغذيةمن  ما تتحصل عليهظروف من خالل تحسين ، هاوتنوع وفرة كائنات التربة زيادةتعزيز تحسين سالمة التربة و  0-1
لزيادة اتصال واستعادة التربة المتدهورة  25من خالل ممارسات اإليكولوجيا الزراعية والممارسات المستدامة األخرى وموئلهاومياه 

 مناطق اإلنتاج؛استعادة المناظر الطبيعية و 

على أساس منتظم، مع مراعاة  ضاء،حسب االقت م،و وتعزيز وتنفيذ إجراءات تقييم المخاطر القائمة على العل وضع 0-0
(، ومبيدات اآلفات 26لألدوية البيطرية )مثل المضادات الحيويةبالنسبة ، األجلطويلة  التأثيراتالميدان و في التعرض الواقعي 

، (الجديدة ويةكبات العض)بما في ذلك المواد الناشئة من قبيل اللدائن الدقيقة والمر  ، والملوثاتاآلفات والبذور المغلفة بمبيدات
زيز التطبيق وتع إلى أدنى حد لحد من التلوث أو تقليلهواقرارات إدارة المخاطر،  إلرشادوالملوثات األخرى  البيولوجيةوالمبيدات 

مبيدات الفطريات و  )مثل مبيدات السِّلكيات وتقليل استخدامها إلى أدنى حد الحكيم لألدوية البيطرية واألسمدة والمبيدات الحشرية
 ؛يتهحة اإلنسان ورفاهوص واستعادته واستخدام المستدام ومبيدات الحشرات ومبيدات األعشاب( لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي للتربة

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

اء، والشباب، ، والنسوالمجتمعات المحلية ،لشعوب األصليةلالمشاركة الكاملة والفعالة المستدام على المستوى الميداني، مع مراعاة 
 وأصحاب المصلحة في تنفيذ هذه المبادرة؛ ون الوطنيةوالهيئات التعليمية واألكاديمية والبحثية، والحكومات د

ممارسات اإليكولوجيا الزراعية، مثل نظم اإلنتاج المتكاملة )المحاصيل، والثروة الحيوانية، والغابات والحراجة  تشجيع 0-4
ة ، والزراعالدائمةل والمحاصي ،وزراعة المقحماتل، و مناوبة المحاصيل في الحقو  الزراعية(، والنظم العاملة بغير الحراثة،

ضافة التغطية محاصيلو  المختلطة، وامش هعند  الدائمةالنباتات  وحفظ وتطوير، المادة العضوية، والمحاصيل المختلطة، وا 
 ؛، وسمات المناظر الطبيعية من قبيل السياج والسدود الكنتورية والمدرجاتذات التنوع البيولوجيومآل الحقول

ظهر مخاطر طفيفة على التنوع البيولوجي، تفضيل البدائل التي ت  و  27الموقع للتربة الملوثة؛محددة المعالجة  تيسير 0-5
 ؛األصليةالتي تستخدم الكائنات الدقيقة  البيولوجيةاستكشاف تنفيذ استراتيجيات المعالجة و 

وتقليل  ربةوع البيولوجي للتمنع إدخال وانتشار األنواع الغريبة الغازية التي تشكل خطرا مباشرا وغير مباشر على التن 0-6
 ؛أو القضاء عليها أو مكافحتها أو إدارتها األنواع الموجودة بالفعل مدى انتشار أثرها إلى أدنى حد ورصد

بيرة مهمة، وال سيما تلك التي تحتوي على كميات كال ةيكولوجياإلنظم الوحفظ التربة التي توفر خدمات  واستعادة حماية 0-7
 لزراعة، بما في ذلك من خالل استخدام ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة؛المناسبة لي أو من التنوع البيولوج

                                                      
 للتربة؛ لميكروبيةا البيولوجيةفي التربة، والكتلة الموجودة  المادة العضويةالحفاظ على المحتوى الكافي من و  الحراجة الزراعية؛هذه الممارسات قد تشمل:  25

طالة مناوبة المحاصيل؛الكافي الغطاء النباتيوتوفير   ة بغير الحراثة؛؛ والنظم العاملإلى أدنى حد وتقليل اضطراب التربة والحراثة ؛ والزراعة المختلطة؛ وا 
؛ واستخدام تثبيت النيتروجين البيولوجي؛ واستخدام الحمأة المنشطة ومياه الصرف؛ واإلدارة المناسبة للنفايات الزراعية؛ واإلدارة األسمدة العضوية واستخدام

 اد الكيميائية الزراعية إلى أدنى حد؛ ووجود موائل أصلية في المناظر الطبيعية الزراعية.المتكاملة لآلفات؛ وتقليل استخدام المو 

 .على سبيل المثال، المضادات الحيوية المستخدمة على الماسية والتي يمكن أن تتسرب إلى التربة 26

ربة الطبيعية شديدة )على سبيل المثال، الت ية الموجودة في التربةبيئات ألنواع معينة من الكائنات الح تتيحاالعتراف بأهمية التربة الخاصة التي  ينبغي 27
لرغم من أنها ليست على او الحمضية أو القلوية، والتربة الطبيعية شديدة الملوحة، والتربة الطبيعية التي تحتوي على كميات كبيرة من العناصر النادرة(. 

تحتوي  يمكن أنا ألنه نظراحماية تستحق الالجينات و  مخزوناتها تستضيف مجتمعات مهمة مثل بالضرورة تربة منتجة أو عالية التنوع البيولوجي، إال أن
 على كائنات غير معروفة ومكيفة يمكن أن تكون مفيدة في المستقبل.
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لتربة الغنية ا قدرةلمياه واألراضي التي تحافظ على للتربة وما يرتبط بها من إدارة لدارة المستدامة اإلتعزيز ممارسات  0-8
 والتربة السوداء والتربة الصقيعية(؛ ةيراضي الخثاألوتعززها )مثل  وتستعيدها على الصمودبالكربون 

 دهور األراضي؛ت تحييد أثرلمياه واألراضي التي تدعم للتربة وما يرتبط بها من إدارة لدارة المستدامة اإلتعزيز ممارسات  0-9

زالة الغطاء تعزيز الن   0-12 هج القائمة على النظم اإليكولوجية لتجنب التغيرات في استخدام األراضي التي تسبب تآكل التربة، وا 
 من التدهور؛ للحدالسطحي وفقدان رطوبة التربة والكربون، وتنفيذ تدابير التخفيف 

في النظم  ب تدهورهه وتتجنوتستعيد لتربةالتنوع البيولوجي لتعزيز الن هج القائمة على النظم اإليكولوجية التي تحمي  0-11
ي تسهم في التربة وفي النظم اإليكولوجية الت فيالكربون  وتخزين عزلذات القدرة العالية على الغنية بالكربون و/أو اإليكولوجية 

 التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛

في النظم  تدهوره تجنبتو  وتستعيده تحافظ على التنوع البيولوجي للتربة هج القائمة على النظم اإليكولوجية التيتعزيز الن   0-10
على المدى الطويل وتعظم إمكانات عزل الكربون في األراضي الهامشية  االستيعابية لألحواضقدرة ال تستعيداإليكولوجية التي 

 .، من قبيل اإليكولوجيا الزراعية والحراجة الزراعيةوالمتدهورة

 الوعي وتقاسم المعارف وبناء القدرات إذكاء: 0العنصر 

 األساس المنطقي

 استعادتهو  وتعزيز الممارسات المحسنة لحفظ التنوع البيولوجي للتربة لوضع أهمية بالغةالوعي والفهم  مستوى رفع يكتسي
دارة النظم اإليكولوجية. ويتطلب  ن مجموعة واسعة م والتعليقاتتعاونا يضمن المشاركة الكاملة والفعالة ذلك واستخدامه المستدام وا 

 وصغار ،أصحاب الحيازات الصغيرةو  ، ومديرو األراضي،أصحاب األراضيو  المزارعون، من أصحاب المصلحة، بما في ذلك
المؤسسات و  والنساء والشباب، والهيئات التعليمية واألكاديمية والبحثية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، منتجي األغذية،

 القدرات لتعزيز الن هج المتكاملة تنميةإجراءات وآليات تعاونية فعالة. وهناك حاجة إلى وجود ت ذات الصلة لضمان والمنظما
مواصلة  واستخدامه المستدام وتعزيزه. وسيؤدي ذلك إلى واستعادته والمتعددة التخصصات لضمان حفظ التنوع البيولوجي للتربة

 لجهات الفاعلة لتحديد أفضل الممارسات وتعزيز تبادل المعارف والمعلومات.تحسين تدفقات المعلومات والتعاون بين ا

 نشطةاأل

لرعوية والنظم ا النظم اإليكولوجية الزراعية، والغابات، والنظمفي وسالمة التربة زيادة فهم دور التنوع البيولوجي للتربة  0-1
 ؛النظم اإليكولوجيةسالمة إدارة األراضي و األخرى الخاضعة لإلدارة، وفي التأثير على ممارسات اإليكولوجية 

اضعة محددة، ونظم إيكولوجية أخرى خ زراعيةإيكولوجية التنوع البيولوجي للتربة في نظم  تراجعفهم عواقب  تعزيز 0-0
شراك مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين المستهدفة، بما في ذلك المزارعون، ومرب لإلدارة  ،الماشية ويوبيئات طبيعية وا 

 هميةأ، ووسائط اإلعالم، ومنظمات المستهلكين بشأن والمجتمع المدني، والهيئات التعليمية واألكاديمية والبحثية ،مأمورو الغاباتو 
 لصحة والرفاهية وسبل العيش؛لالتنوع البيولوجي للتربة 

دارة التربة، كجزء ال يتجزأ من  0-0 ة وفهم المستدامالزراعية  يشسبل العتعزيز فهم آثار ممارسات استخدام األراضي وا 
 ؛أهميتها بالنسبة لسبل العيش هذه

تعزيز رفع الوعي وتبادل المعارف من خالل األدوات والتكنولوجيا الرقمية وتعزيز بناء القدرات والتعلم المتبادل، بما في  0-4
عزيز تمن أجل ن نظير إلى نظير، المحلي والميداني من خالل تطوير األنشطة التعاونية، مثل التعلم م يينذلك على المستو 

دارة التنوع البيولوجي للتربة ورصد جميع أنشطة إدارة األراضي؛لأفضل الممارسات   تقييم وا 
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، يوفرهاية التي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوج وسالمة التربة تعزيز التعليم والمعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي للتربة 0-5
 االقتصاد، والزراعة، والطب البيطري، والتصنيف، وعلمفي مجاالت التعليمية للمهنيين بما في ذلك  المناهجمن خالل تحديث 

عالميةونشر مواد تدريب إعداد، ومن خالل والتكنولوجيا الحيوية األحياء الدقيقة وعلم الحيوان  وجي للتربة؛بشأن التنوع البيول ية وا 

إلشراك أصحاب المصلحة المعنيين في حفظ التنوع البيولوجي  الوعي بها وأنشطة إذكاء التشاركية حمالت العلومدعم  0-6
 الجمعية حددتهي ذاليوم العالمي للتربة، الب /كانون األولديسمبر 5 احتفاالتواستخدامه المستدام، بما في ذلك  واستعادته للتربة

 28؛0223عام العامة لألمم المتحدة في 

طاع والق ،الماشية يومربي وأصحاب األراضي، ومديري األراضي، ومأموري الغابات،، بناء وتعزيز قدرات المزارعين 0-7
لمجتمعات الضعيفة، وا ،والنساء والشباب ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والهيئات التعليمية واألكاديمية والبحثية، ،الخاص

ومراعاة المعارف بة لتنوع البيولوجي للتر لوالتطبيق المستدام  حسب االقتضاء، في تصميم وتنفيذ ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة
 ؛والممارسات التقليدية

وافقتها ، المزودة بمالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المستدامة للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةجمع  0-8
وبة التربة واإلدارة التنوع البيولوجي للتربة وخص بصونيتعلق  الحفاظ عليها وتعزيزها فيماحمايتها و و  الحرة والمسبقة والمستنيرة،

المستدامة للتربة وتعزيز آليات العمل بين المعارف الزراعية التقليدية والمعارف العلمية التي تسهم في تنفيذ الممارسات الزراعية 
 ادية المحلية؛واالجتماعية االقتص اإليكولوجيةالمستدامة وفقا للسياقات واالحتياجات الزراعية 

ضمن مشاركة أصحاب تالتآزر و أوجه هج متعددة التخصصات، وتعزز الشراكات والتحالفات التي تدعم الن   إقامة 0-9
  ؛يتعلق باإلدارة المستدامة للتربةالمصلحة المتعددين فيما 

قييم التنوع الجزيئية من أجل تتعزيز التعاون العلمي والتقني لتحسين سبل الوصول إلى أحدث التكنولوجيات واألدوات  0-12
 البيولوجي للتربة في البلدان النامية.

 ث والرصد والتقييمو : البح4العنصر 

 األساس المنطقي

واستخدامه استعادته و يعد تقييم ورصد حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للتربة، وتدابير حفظ التنوع البيولوجي للتربة 
نتاجية إلااسيا إلرشاد اإلدارة التكيفية وضمان عمل جميع النظم اإليكولوجية األرضية، بما في ذلك المستدام ونتائج هذه التدابير، أس

 االسترشاد ببيانات التنوع البيولوجي للتربة، الت يمكن جمعها على المستوى العالمي، في يتعينلتربة الزراعية. و طويلة األجل ل
الي. المناطق التي تفتقر إلى البيانات في الوقت الحو  األقاليم ص علىعملية صنع القرار بشكل أفضل، مع التركيز بشكل خا

ث، مع و يد من البحمز  إجراءاألكاديمية والبحثية والمنظمات والشبكات الدولية ذات الصلة على و  التعليمية وينبغي تشجيع الهيئات
في  سد الفجواتلعارف التقليدية ذات الصلة، لتربة، والمخصائص ااألخذ في االعتبار وظائف التنوع البيولوجي للتربة، وتنوع 

 لي.الوطني ودون الوطني والمحو العالمي واإلقليمي المنسقة على المستوى البحوث ودعم جهود الرصد نطاق المعارف، وتوسيع 

 نشطةاأل

مختلفة، الناطق مالالتصنيفية في  اتالتقييمفي مجال حتياجات االوتلبية  القدرات الوطنية الخاصة بالتصنيفزيادة  4-1
 ؛القائمةلسد الفجوات  موجهةوتصميم استراتيجيات 
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 ي إطارفث لتحديد طرق لدمج تطبيق التنوع البيولوجي للتربة في النظم الزراعية و مزيد من البحإجراء  التشجيع على 4-0
 تخزينالتحليل و لة وادار اإلنات و ث وجمع البياو لبحالخاصة باتنسيق البروتوكوالت  تيسيرو  الغلةالجهود المبذولة لتحسين كمية 

 ؛العينات وتنظيم

تدابير التنوع البيولوجي للتربة في ظل تغير المناخ و  التي تواجهث لتحديد المخاطر و مزيد من البحإجراء  التشجيع على 4-0
لكائنات الحية ادور  فضال عنالمحتمل لألنواع الرئيسية وموئلها،  انالمحتملة، بما في ذلك الفقداألثر  التكيف وأدوات تخفيف

في  تضاء،، حسب االقاألوسع نطاقا على الصمود واستعادة حالتها والتي تسهمالنظم اإليكولوجية  قدرةفي  الموجودة في التربة
 ؛الوطنيةصياغة خطط السياسة العامة 

التي  لوظائف والخدماتث والتحليل بشأن إدارة اآلفات ألنها تتفاعل مباشرة مع او مزيد من البحإجراء  التشجيع على 4-4
السلبي لمبيدات اآلفات على كائنات التربة لدعم تطوير بدائل أكثر جدوى  األثريوفرها التنوع البيولوجي للتربة، مع مراعاة 

 واستدامة؛

رها راعية وغياإليكولوجية الز من أجل تحديد كمية وجودة التنوع البيولوجي للتربة في النظم ث و البحإجراء  التشجيع على 4-5
 ؛لرصد جودة التربةمتسقة وقابلة للمقارنة  ، ووضع بروتوكوالتمن النظم اإليكولوجية الخاضعة لإلدارة

دارة المعلومات ونشرها، وجمع البيانات و البحإجراء  التشجيع على 4-6 ما في ، ونقل المعارف والتكنولوجيات، بوتجهيزهاث وا 
نشاء و والتكنولوجيات المجينية، الجغرافية المكانية الحديثة،  التكنولوجياتذلك   الشبكات؛ا 
تشجيع وضع آليات تقاسم المنافع فيما يتعلق بالكائنات الحية في التربة، مع النظر في إمكانية تطوير منتجات وأدوية  4-7

 جديدة، بما يتماشى مع األهداف الثالثة لالتفاقية؛

ج هالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والشباب، والن  ، وضمان ةالمستهدف ةالبحث والتطوير التشاركيأنشطة حشد  4-8
لالعتبارات الجنسانية، والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في جميع مراحل البحث  المستجيبة
 والتطوير؛

ى جميع فجوات في المعارف علال سدوتطبيق أدوات لتقييم حالة التنوع البيولوجي للتربة في جميع المناطق و  وضع 4-9
التربة،  حيواناتو التقليدية  المجهريةالكائنات  وتحليل استخدام مجموعة من األدوات المتاحة، من مراقبةعن طريق المستويات، 

 ، حسب االقتضاء؛والتكنولوجيات الجديدة الن هجالتربة، إلى أحدث االستقصاءات المتعلقة بواإلحصاءات الوطنية، و 

الوطني  وتدهور التربة على المستويين خصائص التربةمجموعات بيانات عن التنوع البيولوجي للتربة وتنوع  توليد 4-12
خرائط بصرية إقليمية ووطنية ودون وطنية ومحلية، ونظم معلومات مرجعية جغرافية  تتيح رسمواإلقليمي من خالل عملية رصد 

 ؛رات مستنيرةقرالبيولوجي للتربة والضعف الخاص بالمحاصيل لدعم اتخاذ وقواعد بيانات لإلشارة إلى حالة واتجاهات التنوع ا

)ح( من اتفاقية التنوع البيولوجي، ومن خالل 8)ي( و8تعزيز نشر وتبادل المعلومات والبيانات، تمشيا مع المادتين  4-11
 لومات؛معحديثة للوثوقة و القرار وأصحاب المصلحة إلى مصادر م صانعيوصول جميع  وضمانمتعددة التخصصات الن هج ال

لوجي رصد على المستوى الوطني للتنوع البيو ومؤشرات وأنشطة  أساس قياسية،خطوط و  تعاريف متسقة، تحديدتشجيع  4-10
إدارة  فعالية تدخالت فضال عن رصدللتربة مع إدراج مجموعة واسعة من كائنات التربة، من الكائنات الدقيقة إلى الحيوانات، 

 التربة في الميدان؛

نظم الرصد والمعلومات المجتمعية أو منهجيات وأدوات التقييم المبسطة لقياس التنوع البيولوجي  وضعتشجيع ودعم  4-10
 للتربة التي يمكن الوصول إليها مباشرة في جميع مناطق العالم؛
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التجارب أو دراسات الحالة بشأن تنفيذ ممارسات اإلدارة المستدامة  عن الناتجةوتبادل الدروس المستفادة  وتنظيمتجميع  4-14
 التنوع البيولوجي للتربة؛اإليجابية على  اآلثارالممارسات الزراعية ذات  في سياقللتربة 

استخدامه و التشجيع على إجراء بحوث بشأن ممارسات إدارة التربة التي تكفل حفظ التنوع البيولوجي للتربة واستعادته  4-15
  المستدام.

واألدوات والمنظمات والمبادرات المتعلقة بحفظ التنوع  الطوعية اإلرشاداتدعم  -اسادس
 البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام

ة، وتلك االتفاقي أ عدت في إطارواألدوات ذات الصلة التي  الطوعية اإلرشادات في آلية غرفة تبادل المعلوماتستتاح  -22
ذات الصلة، مثل الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للتربة والميثاق  المنظمات والمبادرات الشريكة وضعتهاالتي 

  ] .منظمة األغذية والزراعة أصدرتهما نيذلالعالمي للتربة ال

__________ 


