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A 

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

 2017 كانون األول/ديسمبر 14-11، لبنان، بيروت

     الحضرية وشبه الحضرية الغابات
 

 مقدمة -أوال
 

 لدأ المدللم. اثجلهل سحو ال حض أكث  الا لطق الش ق األدسئ وشالل أل يقيل من   قتيمم ب  ي -1
بدأ  عتدئ وجددخ الم دو   مدن الا وقدع أن ثيدد ا  عاتيدة ال حضد  عتدئ مددد  ولدأ الارد ا الم 

لدأ الالئدة مدن اليدكلن لدأ م دلطق حضد ية بحتدول عدل   82يميش أكثد  مدن سدالمقود القلدمة  حيث 
 كلسدت  حيدث أوي طبق األم  سفيخ عتئ مجتد  ال مدلون المتيجد (.2012)موئل األمم الا حدة   2050

مدم ألموئدل ا)لأ الالئة من مجاوع اليدكلن  75.4 سيبة 2010لأ عل   بللفملالا لطق الحض ية ثروي 
لدأ اإلقتديم ي  كدم عاومدل لدأ مددن  ةالحضد ي لدأ الا دلطق أن ال او اليدكلسأغي   (.2012الا حدة  

صري ة وم وسطة الحجم  ويمود ذلك  لئ عاتية ال ج ة الاكثفة مدن الا دلطق ال يفيدة  لدئ الا دلطق 
ان بين أضمم مددن المدللم ل(  2016  ولقل ألحدث ال قدي ام )األمم الا حدةولأ الواقع  و .الحض ية

عددد  يبتدغاة ا ثوجد لأ اإلقتيم  ا مدي ة واحدة م  ل هدأ القدله ة  ال دأ ممدي ة ض 30البللغ عددهل 
مدن وأصدبحت عددة مددن وثدرثأ لدأ الا ثبدة ال لسدمة لدأ المدللم.   متيدون سيداة  19.1ل حدوالأ سكلس

ثطددو  بمضدد ل ل  ددبق م ددلطق  مددع  حضدد ية كبيدد ةم  وبوليددة سددطة الحجددم م ددلطق ا والادددن ال
 .ضماةحض ية 

 
ن لدأ ون اإلدا يوالايؤولال أ يواج  ل عدد من ال حديلم لأ عاتية ال حض  هذه   يب وث -2

الادن: زيدلدة الفقد   واسمفدلس ميد و  األمدن الردذائأ  والعدواه  الا لايدة البللردة الحددة  وثتدوث 
اإلصددلبة  ممدددامال  بددة  وصددموبة الح ددول عتددئ م ددلد  الطلقددة  والبطللددة  وزيددلدة ال ددواو و

بيب  ال قص الحلد لدأ الايدله الدذي يدؤث   لأ اإلقتيم ي فلقم ذلك  وال أ ث ي  اإلسيلن. بلألم اس 
لددأ الالئددة مددن الايددله المذبددة ال ددأ ياكددن الوصددول  لي ددل لددأ  1.4ال ددأ ا ثاتددك سددو  )عتددئ الا طقددة 

وا ثفدلع   (واسد  فلد الادوا د الطبيميدة الا مايد لتاوا د )الا ثبط بلل ددهو  البيمدأ ال قص  والمللم(
ولأ مواج ة هدذه ال حدديلم  بددأم  (.ي ثفلقم بيب  الجفلفذ)ال اح الل ال م س لتكوا ث الطبيمية

 .صيلغة اطط اس  اثيجية سحو ث اية حض ية أكث  اس دامةلأ  اإلقتيمعدة مدن لأ 
 
ثحدديل  ئييديل ي مدين  ثشدكلال  ايدة الحضد ية الايد دامة رن األمدم الا حددة بوضدو  بد ق وث -3

مدن أهدداف ال  ايدة الايد دامة   11ويددعو ال ددف  .ال  دي لخ من االل ث اية أكث  اس دامة و س للل
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جمدل الاددن والايد وط لم البشد ية شدلمتة لتجايدع و م دة  لئ  2030من اطة ال  اية الاي دامة لمل  
لأ مؤثا  الاوئل  م   ق  أ أُ  ال ةالجديد ةالحض يالمطة  بي ال ثُشجع  ة عتئ ال اود ومي دامةوقلد 

الحضد ية عتدئ وضدع سادلذر حضد ية عتدة   الج دلم الفل(كي دو ) كدوادو  لدأ 2016عدل   الثللث لأ
 . يالو اه ال  ال  لألملكن الملمة المض او بط ق م  لأكث  اس دامة وم وسة  

 
قضددليل الرلبددلم ب لددأ مددل ي متددقوالم اعددة ثدددعم البتدددان األعضددلو غذيددة م عاددة األ ظتددتو -4

الا عادة  أدممدة س وام. وبلإلضللة  لئ ثقديم الدعم ال ق أ من االل مشدل يع ميداسيدة  لالحض ية 
برهاية اإلدا ة اليتياة لترلبلم واألشجل  لدأ الاددن وحول دل مدن أجدل  ال وعيةلأ  لسشط اأيضل دو 

 2016ولأ هذا اإلطل   سش م م عادة األغذيدة والم اعدة لدأ عدل  . ل  اية الحض يةزيلدة اس دامة ا
 قددديم  وهددأ وثيقددة ث دددف  لددئ ثال وجي يددة الا متقددة بللرلبددلم الحضدد ية وشددبخ الحضدد ية مطددوطال

ليتطلم الوط ية والاحتية بشرن ثمطيط وث ايم و دا ة الرلبلم واألشجل  الحضد ية  لئ اال وجيخ 
 .عبا لسبة مؤثا  الاوئل الثللث  عتئ سطلق واس صد مسُش م الوثيقة  ال أ و .وشبخ الحض ية

 
 الغابات الحضرية وشبه الحضرية فوائد -ثانيا

 
واددملم  يكولوجيدة  لسدتم  ال أ ثُدا   دا ة جيددة  ول  الرلبلم الحض ية وشبخ الحض يةث -5

لجدلم األعدداد الا مايددة مدن اح ي عتدئ سحدو ألضدل ثتبدأ أن ياكن أن ثيلعد اإلدا ام الاحتية عتدئ
ثقلليدة و يدةوث عيا ةعاداود  مداديدةلوائدد   لدئ الفوائددوياكدن ثقيديم هدذه . سكلن الا لطق الحضد ية
  .واج العية واق  لدية

 
 مداديةاإل فوائدال
 
واددملم أسلسدية  مادل  يدةغذأثح لر األعدداد الا مايددة مدن سدكلن الا دلطق الحضد ية  لدئ  -6

لأ عدة مدن حول المللم  ياكن أن و .واق  لدية  وبيمية  اج العيةية  ويكته ئييية  يشكل ثحديلم
 شدجل األ  وز اعدة لألكدلال دللحة  الب يدة ثي م الاال سلم الح جية الحض ية مثل جاع ال بلثلم

 .ل  األغذية داال الادناالشوا ع أو  سشلو حدائق علمة م مددة الوظلئف  لأ ثو الاثا ة عتئ طول
م ع بلل حديددد أشددجل  ال ميددل لددأ ت وثُدد ب  يدد   ثُ سددتط ة عاددلن عتددئ سددبيل الاثددلل  ولددأ أبددو ظبددأ و

الشوا ع  وثدا  إلس لر البتق من أجل ااس  الك المل   "ك دقة"  أي كمال من أعالل المي . ومل 
  بمد ذلك. وثشيع أيضل مال سلم مالثتة لأ اليودان. ي متف بمد أن يجامخ ال لس  ثح ده البتديلم

 
ن أن ثول  األملكن الملمة المض او م لطق مثللية لألسشطة ال  لي ية وال يلضية  مال وياك -7

 عتئ اليواو(. ةوالمقتي ة)البدسي سالم  مييلعد عتئ ثحيين صحة سكلن الحض  و
 
وياكن لترلبلم الحض ية وشبخ الحض ية أن ثؤدي دو ا  ئيييل لأ زيلدة جودة الايله عدن  -8

  .ميله األمطل  ة قيوث  ال واس  وثقتيلاو  ال و ط يق اع  اس متوثلم
 
 ةعمدال فوائدال
 
دو ا  ثدؤديثول  الرلبلم الحض ية وشبخ الحض ية موائل ألسدواع ال بلثدلم والحيواسدلم  و -9

حلسال لأ دعدم حفدا ال  دوع البيولدوجأ والا دلظ  الطبيميدة داادل حددود الاددن وال ج دل. وياكدن 
 ث دللاان ثيدلعد لدأ حفدا ال  دوع البيولدوجأ الاحتدأ وزيدلدة لتا لطق الطبيميدة وشدبخ الطبيميدة أ

  مال يقتل من ال جمؤ البيمأ ويميد من قد ة ال عم اإليكولوجية الطبيميدة عتدئ ال داود اإليكولوجأ
 سدتياةت وأديد م بط يقدة ط دط  الحض ية المضد او   ذا اُ  ياكن لتايلحلم. وأمل  الضرط البش ي

ادددن  مثددل لوثيدد مد  المديددد مددن ا .ة مددن ال  ددوع البيولددوجأميدد ويلم مثيدد ة لتدهشدد ثيدد وع أن 
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ال  بدة  واسد ملدة  اضدأ واأل ع ثددهو  الار ا  الرلبلم الحض ية وشبخ الحض ية لو زازام  ا
لدة  س لجيددة ال  بددة وثحيددين ثيددلهم لددأ ثكددوين ال  بددة وزيدد أن األشددجل  الواقددع و ل.وسوعي  دد ثثبي  ددل
 ثد ا مدن  الحددو ثآكدل ال  بدة م دعل ال  بدة  ياكدن أيضد بيدتمن االل حج  الد يق وثث. و لسفلذي 
 .ال  بة

 
 تنظيميةالفوائد ال
 

لأ ث عيم عاتيدلم الد عم اإليكولوجيدة  لحلسا ادو  لرلبلم الحض ية وشبخ الحض يةثؤدي ا -10
الرلبددلم ال ددواو وثب يددده  ثيددلعد  حجدد وزيددلدة قددد ة البيمددة الحضدد ية عتددئ ال دداود. ومددن اددالل 

ودعدم ال كيدف مدع ثريد   أث  جم  ااح  ا  الحضد ية عتئ ال مفيف من خ الحض يةالحض ية وشب
د جددلم  الا ددلخ. وأظ دد م األبحددلث لددأ دبددأ أن األشددجل  لددأ الا ددلطق الحضدد ية ياكددن أن ثقتددل

الحضد   د جة اا ثيل  الحد ا ي لدد  سدكلن   مال يحين كثي ا مند جلم مموية 8 حو ب الح ا ة
د لاثل (. وبل2014)طلل  و ا ون   لن أن األشدجل  ياكدن أن ثقتدل أظ  م د اسلم أج يدت لدأ عا 

أن أيضدل (. وياكدن 2014لأ الالئدة )عبدد المميدم و اد ون   35الابلسأ ب يبة ث ل  لئ  ثب يد ع و
 ثددؤدي الرلبددلم الحضدد ية واألشددجل  وال  بددة  لددئ زيددلدة عددمل الك بددون لددأ الا ددلطق الحضدد ية

أيضدل سوع وحجم األشدجل . ويم ادد  م  لعدد من الا ري ام  هذه اإلمكلسلم عتئ   وقفوحول ل. وث
اع ادلدا وثيقدل عتدئ الرلبدلم الحضد ية وشدبخ الحضد ية اليدتياة. ث عديم ميدله األمطدل  ثدلق الايله و

وثميد األشجل  شبخ الحض ية من جواس  الحاليدة وسوعيدة ميد جاملم الايدله واماسدلم الايدله مدن 
ال تدوث. وبلإلضدللة  لدئ ذلدك  ياكدن لألشدجل   ن ال بمد  وث قيدةثآكل ال  بدة والحدد مداالل مكللحة 

ل  أن ثبلث دال  بدة و  شديقم  دل  الايدله المائددة وزيدلدة ثالحض ية وشبخ الحض ية  عن ط يق ا
  حداث.من أث  هذه األوليضلسلم ثمفف من حدوث 

 
ة عددن واألشددجل  م شددحلم ما ددلزة ألس ددل ثم دد س الاتوثددلم والجيدديالم الرلزيددة ال لجادد -11

م  ماددل ييدد م لددأ ثحيددين سوعيددة ال ددواو. ولددأ حددين أن ه ددلك يدديل ااألسشددطة الحضدد ية وح كددة ال
يبدو أسدخ لدم ثبدذل أي محلولدة ح دئ لمق  حلم اس مدا  األشجل  لتحد من ثتوث ال واو لأ القله ة  

 متيدون شدج ة لدأ  2.4لدتحيدث أزا وياكن اس مال  د وس مفيدة مدن بيجدين .اآلن لأ هذا ااثجله
 .(Yang et al., 2005)اتوثلم من ال واو من ال لط  1261.4 يبتغمل  2002ل  وسط الادي ة لأ ع

 
 ثقافيةال فوائدال
 

ثي م الرلبلم الحض ية وشبخ الحض ية لدأ زيدلدة اإلس دلف ااج ادلعأ  وثمميدم الشدمو   -12
 وحيددة والثقلليددة الاحللعددة عتددئ القدديم ال ثكفددلالاج اددع لياددل بددين سددكلن الحضدد   و  لددئبلاس اددلو 

علليدة الجدودة )مثدل  عاتيدة  سشدلو أمدلكن أي - لدأ صد ع الاكدلنالاحتية  ال أ ثمد ع لصد  أسلسدية 
لفأ ثوس   عتدئ  .وال ا ع ب ل لأ زيل ث لال لس  والواج لم الالئية( ال أ ي غ  الحدائق والايلدين
الرلبلم الحض ية وشبخ  وثمد .زائ  س ويل  000 300 مل ي ل  لئ م  مه ال حتأذا  جسبيل الاثلل  ي

سددكلن الحضدد  برهايددة الحفددلظ عتددئ  وعددأميددلدة لمثلليددة لتبدد امب البيميددة  أمددلكنأيضددل  الحضدد ية
  ثيلعد الرلبلم واألشجل  الحض ية عتئ والضواحأان االل ثجايل الا لطق الوسطئ ل .الطبيمة

حددائق الحضد ية وشدبخ الأيضدل  مودثدو أ.ااج ادلعأ والبيمدأ واإلسدكلس الحدد مدن أوجدخ اإلجحدلف
الا لسبلم الاحتية  مال يميد  قلمة لألسشطة وب تقيل مف وحة لرملكن بلاج املم الحض ية االحض ية 

 .من ال السك ااج العأ
 

وكثي ا مل ث ثبط الرلبلم واألشجل  الحض ية وشبخ الحض ية بقيم ثقللية واج العيدة ودي يدة  -13
ب دددف  1993ق الب سددلمب الددوط أ لألشددجل  الامويددة لددأ ثددوس  عددل  طت ددمتددئ سددبيل الاثددلل  أُ . لقويددة
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د ال دأ ثم بد  ث اثدل وط يدل مدن وج دة ال عد  ال ل يميدة والثقلليدة الحفلظ عتدئ أقدد  األشدجل  لدأ البتد
 .والبيولوجية واإليكولوجية

 
 اضافيةاإلتقتاادية اال-تجتماعيةاال فوائدال
 

الرلبدلم الحضد ية وشدبخ الحضد ية أيضدل ول  بلإلضللة  لئ ادملم ال عدل  اإليكولدوجأ  ثد -14
اق  دلدية مبلشد ة وغيد  مبلشد ة وثقدد   سد لملم كبيد ة لدأ  سشدلو سادوذر محتدأ  -اج العيدة لوائد

وثولد هذه الرلبلم ل   عال ث متق بإسشلو و دا ة وصيلسة الا لطق المض او  لالق  لد األاض .
ثمضي  الحض  مدن قيادة  ويميد ض  لتادي ة.وم  جلث ل  مال يي م لأ ثمميم ساوذر ااق  لد األا

 . يد ادام مبلشد ة لتحكومدة مدن حيدث الضد ائ  مولددا  الاا تكلم واأل اضدأ وأسدمل  اإليجدل ام  
 ال جل يدة   وجذا ااس ثال  واألعاللبيالم ممي ة ثاييم الادنوييلهم ثمضي  الحض  أيضل لأ 

 .والييلحة
 

المشددبية )مثددل األاشددلا  والفواكددخ  والجددوز   وثيدد م الا  جددلم الح جيددة المشددبية وغيدد  -15
والوقدود المشدبأ( ال دأ ثول هدل الرلبدلم الحضد ية لدأ الددال   وال وم  والفط   وال بلثلم الطبيدة

ثدول  الرلبدلم و الاحتدأ وثحيدين قدد ة الاج امدلم الاحتيدة عتدئ ال داود مدن ال لحيدة ااق  دلدية.
ااق  ددلدية غيدد  الابلشدد ة مددن اددالل ثحقيددق  فوائدددمددن ال اكثيدد  أيضددل الحضدد ية وشددبخ الحضدد ية
لابدلسأ  ث ديق ثحقيدق ولدو ام لدأ ثكدلليف ال دلمدة ادن ادالل حاليدة ال ولو ام لأ ال كلليف الملمة.

ومن ادالل ثحيدين ال دحة البدسيدة والمقتيدة وثب يدد البيمدة والحدد مدن ال تدوث  ثمفدف مدن  .وال ب يد
 .غي  مبلش  من ثكلليف ال حة الملمة ثواث  بمض األم اس غي  الامدية  مال يقتل بشكل

 
 الغابات واألشجار الحضرية وشبه الحضرية حوكمةنحو تحسين  -ثالثا

 
ا ي ل  لتادن الي يمة ال او سو  القتيل مدن الوقدت لت كيدف مدع العد وف الا ريد ة غللبل مل  -16

لضدالن أن و ضدبط. غيد  الاال وسدع الحضد ي  س يجدةوالضرط الا مايد عتدئ األ اضدأ والادوا د 
لألمدلكن  واليدة حوكاةتم  ثبللفمل الفوائد الاذكو ة أعاله   الرلبلم الحض ية وشبخ الحض يةثول  

 لفأ ثوس  .الملمة المض او والرلبلم الحض ية من االل سيلسلم وممليي  واضحة وثمطيط ستيم
مهل ح ئ م   36    سشلو1996ي أطتق لأ عل  مهلم الحض ية  الذ  مثال  أثل  الب سلمب الوط أ لتا

-2005)سد وام  10لتايدله والرلبدلم ب سلمجدل مدثدخ  ةاليدلمي ت الا دوبيدةولدأ الارد ا  وضدم .اآلن
ث ددوائ . وث فيددذ عدددد مددن بدد امب الماددل ال اميددة  لددئ مكللحددة ال  ددح  لددأ البتددد ي ضددان (2014

  دلقضي سحدو   سشلو أحممة اض او حول الادن ثشدكل حدواجم عتدئ ااس  اثيجية  لأ جاتة أمو 
غيد  أن  .عن ثري  الا لخ لأ الا لطق الحض ية وشدبخ الحضد ية ينزيلدة ال  ح  والجفلف ال لجا

 .ال  فيذ ال حيق ل ذه األدوام يموقخ لأ كثي  من األحيلن عدد من الموامل  عتئ ال حو الابين أدسله
  

ليددلم لددد   دا ام ال مطدديط    ددوال المضدد او أن ثالحضدد ية الايددلحلم  ثق ضددأ حوكاددة -17
مالئاددة اك يددلا الا ددل ام والامددل ف ال ق يددة الالزمددة إلد ار جواسدد  الح اجددة الحضدد ية لددأ 
عاتيددلم ال مطدديط الشددلمتة وثمبمددة الدددعم مددن المدددملم الح جيددة الوط يددة ل ددولي  الاددداالم ال ق يددة 

 ة.الالزم
 

يط ومن الض و ي أيضل الحد من ثجدمؤ الايدؤوليلم عدن وضدع وثدلئق الييلسدلم وال مطد -18
ضد ية جدموا ا ي جدمأ مدن عب  مي ويلم الحكومة. وسلد ا مل يم بد  ثمطديط الادوا د الح جيدة الح

دو ا محو يل لأ  ثؤديهذا هو الحلل  لإس ل ياكن أن   بقال مطيط الحض ي  ولكن ع دمل ي اطة
كة مشدل   لرالفمللة هأ أيضل س حوكاة. والثشجيع ال مطيط اليتيم وجمل الادن أكث  مالومة لتميش
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مم تف أصحلا الا تحة مثل المدملم الح جية الوط ية والبتديلم والاكلث  الحكومية وم عالم 
 .ولأ وضع  ليلم ث ييق لمللة الحوكاة الحض  لأ مم تف م احل الاج اع الاحتأ وسكلن 

 
وكثيدد ا مددل ثكددون الييلسددلم الا متقددة بللرلبددلم الحضدد ية قطلعيددة  ماددل يددؤدي  لددئ سشددوا  -19

 لبي ادل ثددا  عدلدة ن القطلعلم بشرن اسد مدا  األمدلكن الاف وحدة. وبلإلضدللة  لدئ ذلدك  بي م لزعلم
لرلبلم داال حدود الادي ة من قبل اليتطلم البتدية  لإن الرلبلم شبخ الحض ية قد ثدا  لدأ أحيدلن ا

 الحوكادةمدن ثدم  لدإن والرلبدلم الوط يدة.  دوائد  كثي ة من قبل كيلسدلم أاد    عتدئ سدبيل الاثدلل 
سيلسددلم ووأو ثشدد يملم ث دددف  لددئ مواومددة  يدد تم الفمللددة لترلبددلم الحضدد ية وشددبخ الحضدد ية ث

ا دلطق مجاوعة الا للق عتئ مي و  م طقة الادي ة بركات ل  والمادل عتدئ ثمميدم الد وابط بدين ال
ال قدل  ل حيدين اإلس لجيدة  والصدة  الب ية ال ح يةاس ثال ام كللية لأ الحض ية وال يفية من االل 

 .الوصول  لئ األسواق والوظلئف والمدملم الملمة مع ال اكين لأ الوقت سفيخ منل يفية ا
 

ومددن شددرن ال وعيددة بلليددتع والمدددملم ال ددأ ثول هددل الرلبددلم الحضدد ية وشددبخ الحضدد ية أن  -20
ثيلعد أيضل عتئ ممللجة سقص األمدوال الملمدة الاحدددة الام  دة لتب يدة ال ح يدة المضد او ال دأ 

وكثي ا مل ثكون الايماسيلم الوط ية والبتدية غي  كللية ل اويل  ثي  من اإلدا ام الملمة.ثؤث  عتئ ك
لذلك  قد يم اد ال اويل بشكل كبي  عتئ الا طدوعين الاحتيدين وااب كدل   و ب امب ثمضي  الحض .

أمكدن  وحيثال  .والمال البدسأ يةقيلدة الب سلمجالثولي  عتئ أيضل  بلجاع األموال  عتئ لي  لقط و
 أيضدل وياكدن مميب من ال اويدل المدل  والمدل . لئ الح ول عتئ اس  اثيجيلم ال اويل  يمئقد ث

أن ثي م األسشطة الاد ة لتدال الا ثبطة بلل  ليخ ووأو سدتع واددملم الد عم اإليكولوجيدة الايد ادة 
لفدأ  طبيمدة الحدلل الرلبدلم الحضد ية وشدبخ الحضد ية. وب صدونلحض ية لأ ثاويل من الرلبلم ا

ادن الا دم دائادل  يدالو لللمددملم  ب الا متقدة اددلوعلمال سو  أو أشدكلل أاد   مدن  اس حداث حلل
 .ااع بل  الواج  لجواس  المدالة ااج العية

 
الا لظ  الطبيميدة الحضد ية  حوكاةوثشكل الاشل كة ال شطة لتاج املم الاحتية لأ عاتية  -21

كة الاواط ين لأ عاتيلم ثمطيط وث ايم و دا ة الرلبلم ن مشل لإالواقع لأ و علمال هلمل لت جل .
اإليجلبيددة مثددل الدددعم المددل  لقدد ا ام  فوائدددمددن ال اكثيدد الحضدد ية وشددبخ الحضدد ية ياكددن أن ثحقددق 

  وزيلدة الثقة بين الاؤسيلم والجا و   ةالاكتف اموال راي  الاطولة ا لزعلمال مطيط  وثج   ال
لمتددئ سددبيل الاثددلل   .ايد قبلالقدد ا ام   لددئ  ددأ ياكددن أن ث  قدلت وايددل الحيد ة الوثكدون ميدد جامل ل

ث م س الرلبلم الق يبة من بي وم والا لطق الحض ية األا   لأ لب دلن لت  ديدد بيدب  ال حضد  
وي  لول عدد من الابلد ام الاحتية اآلن حالية الرلبلم الاحيطة بللادن و دا ث دل  .وح ائق الرلبلم

 .س   بي ومو وح ي ل ة بمبداغلبمبلد ام تك الابلد ام  ومن بين ث .مي دامة دا ة 
 

جيددة  غلبلم حض ية وشبخ حضد ية  ايةوث لأ القيل  بدو  هل  لأ ثوأاي ا  س ي ا  البح -22
عتدئ ثتدوث ال دواو   اآلثدل وثشال الاواضيع ذام األولويدة اا يدل  األسدواع  و .ولأ  دا ث ل ال لقتم 

 الا طدو ةالملمدة والطتبدلم  لضدتيلملألالا متقدة بد اسدلم الن ا دلخ  لضدال عدوال كيف مدع ثريد  ال
 .أا   أمو  ضانادملم الح اجة الحض ية  عتئ 
 

 نقاط مطروحة للنظر فيها -رابعا
 

  مع م اعدلة اال مامدلم الا متقدة ب حقيدق أهدداف ال  ايدة الايد دامة  وث فيدذ قد ث غ  ال يمة -23
 :يتأالمطة الحض ية الجديدة  لأ القيل  بال 

 



FO:NEFRC/2017/10 6 

برن اإلدا ة الاي دامة لترلبلم الحض ية وشبخ الحض ية و دملج ل لأ ال مطديط  اإلق ا  (أ)
الحضددد ي أمددد  أسلسدددأ ل حقيدددق أهدددداف ال  ايدددة الايددد دامة  وضدددالن صدددحة اليدددكلن 

 .وال  دي ل ري  الا لخ سالم  مو
 دعوة البتدان  لئ: (ا)

 
 الاحللعدلمميد و    والدوط أالايد و  ) ةثحيين ال  ييق بين مم تف ميد ويلم الحكومد  

 الاحتأ( بشرن وضع الييلسلم والامليي  ل  اية الرلبلم الحض ية؛الاي و  و
  ثمميم ال مطيط الحض ي الا كلمل كرداة اس  اثيجية إلدا ة ال حدي الا اثل لأ الحفلظ عتئ

 ال وازن األمثل بين البيمة الطبيمية والبيمة الاب ية؛ 
  وثمميددم ااسدد ثال ام ل شددجيع ال  ايددة واإلدا ة  لمييلسددم لسددبة م متقددة بللاسدد مدا  أدوام

 .الاي دامة لترلبلم الحض ية وشبخ الحض ية ودعم البحوث
 

 :لأ مل يتأدعم البتدان ب األغذية والم اعة م عاة مطللبة)ر( 
 

  ال وعيددة وثمميددم دو  الرلبددلم الحضدد ية كم  دد  أسلسددأ لددأ الادددن الايدد دامة ولددأ ث فيددذ
 ال  اية الاي دامة؛من أهداف  11ال دف 

  وضع أدوام ياكدن أن ثيدلعد اليدتطلم الحكوميدة ذام ال دتة لدأ ثمطديط وث دايم و دا ة
الرلبلم الحض ية وشبخ الحض ية الاي دامة ال أ ياكن أن ثول  مجاوعة واسمة من اليتع 

 والمدملم لألعداد الا مايدة من سكلن الا لطق الحض ية؛ 
 مجاوعة وي  شبكلم  قتياية ل قل الامل ف وثبلدل ل  مثلدعم ال ملون اإلقتياأ من االل ثط 

  .بللرلبلم الحض ية وشبخ الحض ية ةعال سيتفل مدي  اسيل الام ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


