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الزراعة في المناطق الحضرية هو أيضا مصذر قلق 

 عالمي 
 

 .خٍثد ِشاوً إٌظاَ اٌغرائٍ اٌؼاٌٍّ اٌساٌٍ إًٌ اهرّاَ اٌسضسَح شىاغً األِٓ اٌغرائٍ

األظس اٌسضسَح  ذأثُسا خطُسا ػًٍلراايَح اال اٌغراء واالشِاخ أشِاخذؤثس اٌغراء و

ح اظراذ واٌدورىز تىي ذٕ ذوس ذٌهفٍ ظىاْ إٌّاطك اٌسضسَح ، وأخفاض اٌمىج اٌشسائُح

، ػُّد وشًُِ تازث ، ػًٍ اٌرىاٌٍ فٍ ِىرة اٌدزاظاخ اظىاٌُسسَرا خِاز واٌدورىزج 

فىزج ، وذسًٍُ اٌؼىاًِ اٌرٍ عٕغاتاٌؼٍُا واٌرؼٍُُ اٌّهٍٕ ، خاِؼح ٔأُأغ اٌرىٕىٌىخُح 

ظرىىْ هٕان "َمىٌىْ ٌّاذا هرٖ اٌمضُح  .ألِٓ اٌغرائٍ فٍ إٌّاطك اٌسضسَحاػًٍ  ذؤثس

زاخح ٌٕهح األٔظّح زما ٌدزاظح وِؼاٌدح اٌؼدَد ِٓ اٌؼىاًِ اٌّرساتطح واٌالػثُٓ فٍ 

اٌىزلح هٍ خصء ِٓ  .اٌرسوُص فٍ إٌّاطك اٌسضسَح ودصء ِٓ" ِداي األِٓ اٌغرائٍ

 .ُٕٔأح ِثايزج خاِؼحوآظُا اٌغرائً واٌرً ذرثٕاها ٍح ظُاظح األِٓ ظٍع

 

اٌسدَث  ال تد أْ ذؼىط ػًٍ ٔسى أفضً ػٕدوخٍص اٌثازثىْ اًٌ أْ اٌعُاظاخ واٌثساِح 

ولاٌىا اْ  .اٌرادٌ ٌٍمُىي ػًٍ اٌمضاَا اٌسَفُح واٌصزاػُح و اٌعُاق اٌسضسٌػًٍ 

ْ ذرىُف اِْ اٌعُاظاخ اٌرٍ وأد ذهدف فٍ اٌغاٌة ػًٍ ظىاْ إٌّاطك اٌسَفُح َدة أ"

  ."ٌّؼاٌدح اٌساالخ فٍ إٌّاطك اٌسضسَح

األِٓ اٌغرائٍ فٍ إٌّاطك اٌسضسَح فٍ  : ذؼٍُك ػًٍ ِىاخهح إٌمص فٍ األغرَح و

ح فٍ إٌّاطك اٌسضسَح ذسراج إًٌ إٌظس فُها اْ اٌصزاػ اضاف و .ػاس ِٓ اٌمُىي

وإّٔا أَضا ػٓ اٌدوي زفظ  ضذٌه ال َمراس فمظ ػًٍ ذغرَح إٌا"تددَح ، ِشُسا اًٌ اْ 

ػًٍ األِٓ اٌغرائٍ  RSIS ٔظُ ِسوص اٌدزاظاخ األُِٕح غُس اٌرمٍُدَح ِٓ ".االظرمساز

ٍ إٌّاطك اٌسضسَح اخرّاع فسَك اٌخثساء فٍ ظٕغافىزج ٌّٕالشح لضُح األِٓ اٌغرائٍ ف

واْ هٕان ذىافك فٍ اِزاء تُٓ اٌّشازوُٓ  .ويوز ظٕغافىزج فٍ إٌظاَ اٌغرائٍ اٌؼاٌٍّ

ػًٍ أْ األِٓ اٌغرائٍ فٍ إٌّاطك اٌسضسَح أصثسد وازدج ِٓ اٌرسدَاخ اٌؼاٌُّح 

  .اٌسئُعُح اٌرٍ ذرطٍة اهرّاِا ػاخال
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 االْ إطاز اٌمأىٍٔ ، َىخد لسَثا فٍ ذٕصأُا ِٓ اٌمطٓ اٌّؼدي وزاثُا سمٍُحٌاٌردازب اذثدأ 

أوثس واٌخاِط اٌّسوص  ذٕصأُاذسرً ، و 7002فٍ  .رٕصأُاتٌّدٍط اٌمطٓ  تاٌفؼً ، وفما

وِغ ذٌه ، أخفض  .ِٕرح ٌٍمطٓ فٍ افسَمُا ، تؼد ِاس ؤُدُسَا وتىزوُٕا فاظى وتُٕٓ

  .ٔرُدح الٔخفاض فٍ األظؼاز 7002-7002ْ اٌرٕصأُح فٍ اٌفرسج الطإٔراج اال

هرا إٌىع ِٓ اٌمطٓ وزتّا ذاً إًٌ تؼد اػرّاي ّساىي اٌإٔراج اْ َصَد وِٓ اٌّرىلغ 

اٌرٕصأً  ِدٍط اٌمطٓدا اْ ِىذىٔ ولاي  .7002-7002طٓ ِرسٌ تسٍىي  700،000

ح اٌؼمد ، ٌُصزاػاشَايج اإلٔراخُح ، واٌّاازف اٌردازَح اٌرٍ ذمدَ اٌمسوض َهدف اًٌ 

ٓ ػًٍ شَايج أراخهُ ِٓ وذؼرصَ اٌسىىِح طسذ أزد اٌثٕىن اٌصزاػُح ٌّعاػدج اٌّصازػُ

  .اٌمطٓ
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وشازج وىْ دخُّط ِٓ خاِؼح والَح أوزَ زوتسخ تُرسظىْفسص فسَك اٌثازثُٓ 

تُأاخ ػٓ ِساىي اٌمّر فٍ ِٕطمح ظهً اٌؼظًّ وذثُٓ أْ شَايج اإلٔراخُح اٌصزاػح 

وهىرا ،  ."ذشُس إًٌ أْ َرُ اٌرىصً إًٌ اٌهضثح"ولاٌىا إْ اٌثُأاخ  .آخر فٍ اٌرثاطؤ

ن زاخح الظرخداَ اٌرمُٕاخ اٌّرازح ٌالٔراج ػًٍ ٔطاق أوظغ ٌصَايج فهٍ ذىزٍ تأْ هٕا

  .إٔراخُح اٌمّر

 

َّىٓ اظرخداَ هرٖ إٌّاطك أوثس إٔراخُح إلٔراج اٌمّر ، ِؤلرا ػًٍ األلً ، واالظرّساز "

اظرساذُدُاخ فؼاٌح ٌصَايج هٕان  ػًٍ اٌّدي اٌطىًَ ، ة اٌؼاٌٍّ ٌٍمّرٍّطاٌفٍ ذٍثُح 

  "ٖاٌمّر َدة ذسدَدٌّساىي ٌىزاثُح اٌّىاظة ا

 

 


