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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 الغابات لجنة
 الدورة الرابعة والعشرون

 2018يوليو/تموز  20 - 16روما، 

 الحراجة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية
 

 مقدمة -أّوًل 
 
املتوقع أن يزيد التوّسع احلضري السريع من عدد سكان املدن يعيش أكثر من نصف سكان العامل يف املدن ومن  -1

. وسمممي ري معظم هذا النمو يف املدن املتوسممممة احل م يف ا قاليم ا قل  وا  2050مليارات نسممممة حبلوا عام  2.5حبوايل 
سممريع. وسمميتوجب اليت تعترب أقل اسممتعدادا ملواجهة تداعيات النمو احلضممري ال –على وجه اخلصممويف يف أفريقيا ويسمميا  –

 على املسمممممممممم ولني امليني التعامل مع حاالت الوقر واملوا ونقمل املوارد املتزايدة فضممممممممممحل عن تأثريات التوسممممممممممع احلضممممممممممري 
  على البيئة كالويضانات ونقمل املياه وانزالق الرتبة.

 
وتعرتف ا مم املتحدة بأن التنمية احلضممممممممرية املسممممممممتدامة ت ممممممممكل أحد التحديات اليت  ب مواجهتها من  حلا  -2

 2030من أهداف التنمية املسمممتدامة خلمة التنمية املسمممتدامة لعام  11حتقيق تنمية أكثر اسمممتدامة وإنصممماف ا. ويدعو ا دف 
مبوازاة ت ممم يع  مة التوسمممع احلضمممري  ة على الصممممود ومسمممتدامةجعل املدن واملسمممتوطنات الب مممرية وممماملة ويمنة وقادر إىل 

املديدة اليت متت املوافقة عليها يف م متر ا مم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث( يف عام 
الصمممممود مبا فيه من  حلا املهات الواعلة يف جماا التوسممممع احلضممممري على تموير  ااس أكثر اسممممتدامة وقدرة على  2016

 إيحلء اهتمام  ايف لألماكن العامة اخلضراء.
 
من أهداف  15و 11ومتت مناق ممممممة دور اليفابات يف املدن واملناطق اميمة باملدن يف املسممممممامهة يف حتقيق ا دفني  -3

أولوية يف الدورة  يعتباره االتنمية املسممممممتدامة أيضمممممما   حلا اجتماا ا يئات اإلقليمية اخلمت لليفابات ومتت التو ممممممية به با
 الرابعة والع رين لل نة اليفابات.
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ة يف املناطق احلضرية جوقد و عت منظمة ا غذية والزراعة )املنظمة( البلدان ا عضاء يف ما يتعلق مبسائل احلرا -4
ووممبه احلضممرية لسممنوات عّدة. وإىل جانب توفري الدعم الوين  لعبت املنظمة دورا فاعحل يف رفع مسممتوب الوعمه ب ممأن أمهية 

اخلموط  2016اميمة هبا على حنو سممممممممممممليم. وأ ممممممممممممدرت املنظمة يف عام  إدارة اليفابات وا ومممممممممممم ار يف املدن ويف املناطق
التوجيهية ب مممممممأن احلراجة يف املناطق احلضمممممممرية وومممممممبه احلضمممممممرية هبدف توفري التوجيهات للسممممممملمات الوطنية واملية املعنية 

 التخميط لليفابات وا و ار يف املناطق احلضرية ووبه احلضرية وتصميمها وإدارهتا.ب
 
ا تعزيز احلوار والتعمماون والتبممادا من  حلا املنتممديممات واالجتممماعممات الممدوليممة. و  عقممد و  -5 تممدعم املنظمممة أيضممممممممممممممم 

على التوايل يف الصمممممممني  2017و 2016اجتماعني ب مممممممأن احلراجة يف املناطق احلضمممممممريّة يف يسممممممميا واميط ا اد  يف عاممه 
  2017غابات أمريكا الحلتينّية ومنمقة البحر الكارييب يف عام  ومجهوريّة كوريا مبوازاة عقد املنتدب ا وا من نوعه ب ممممممممممممممأن

يف بريو. وقد عقدت جمموعة العمل املعنية بيفابات البحر ا بيض املتوسممممممط يف املناطق احلضممممممرية ووممممممبه احلضممممممرية )سمممممميلوا 
ب العاملمه ا وا . وت ممممممممار  املنظمة بناء على هذه ا حدام يف تنظيم املنتد2013ميديرتانيا( تسممممممممعة اجتماعات منذ عام 

. 2018من نوعه ب أن اليفابات يف املناطق احلضرية الذي سيعقد يف مانتوفا يف إيماليا  حلا وهر نوفمرب / ت رين الثاين 
ويهدف هذا املنتدب إىل تعزيز ال مممبكات الدولية القائمة ودعم تنويذ  مة التوسمممع احلضمممري املديدة وتعزيز قدرة اليفابات 

 ى حتقيق أهداف التنمية املستدامة.يف املناطق احلضرية عل
 

 في المناطق الحضرية وشبه الحضريةالحراجة منافع  -ثانًيا
 
يف املناطق احلضممرية ووممبه احلضممرية اليت تتم إدارهتا على حنو جيد سمملع النظم اإليكولوجية و دماهتا احلراجة توفر  -6

 احلضممممممممممرية. و كن ضممممممممممم وتسمممممممممماعد اإلدارات املية على االسممممممممممت ابة إىل احتياجات العدد املتناممه من سممممممممممكان املناطق 
 هذه املنافع املتعددة لت كل منافع التوفري والدعم والتنظيم ومنافع ثقافية فضحل  عن املنافع االجتماعية واالقتصادية.

 
 منافع التوفير

 
حيتاس سممممكان املناطق احلضممممرية املتناممه عددهم إىل ا غذية واخلدمات ا سمممماسممممية اا يمرا عددا من التحديات  -7
وية وعلى املستويات االجتماعية والبيئية واالقتصادية. و كن لزراعة ا و ار املثمرة يف ال وارا أو إن اء حدائق عامة يالبن

 ويتم احلصمممممممممموا يف د مه يف ا ند من  حلا أومممممممممم ار املامبوالن املزروعة متعددة الوظائف أن تسمممممممممماهم يف توافر ا غذية. 
طن من الثمار كل سمممممممممنة يتم حصمممممممممادها وبيعها يف ا سمممممممممواق املية. وعلى غرار  500على جوانب المرقات على حوايل 

الك   كن يف املدن الصممميفرية واملتوسممممة احل م يف أفريقيا إ اد ا وممم ار املثمرة مزروعة حوا املنازا يف املناطق احلضمممرية 
خلصويف من أجل إنتاس البلح لحلستهحل  ووبه احلضرية. ويف بلدان اخلليج  تتم زارعة أو ار النخيل وتربيتها على وجه ا

لتوفري فريف  ا غذية يف املناطق احلضممريةالعام اجملاين. ويتم ب ممكل متزايد يف أوروبا وأمريكا ال مممالية إن مماء غابات إلنتاس 
 للرتفيه وزيادة التماسك االجتماعمه وإنتاس ا غذية.

 

وهريا يف توفري الماقة. وتُبني التقديرات الواردة يف تقرير يف املناطق احلضممرية ووممبه احلضممرية دورا جاحلراجة وت دي  -8
يف املمائمة من سممممممممممممممكمان البلمدان ا قمل  وا   40نسممممممممممممممممة أي حوايل  اتمليمار  2.4أن  2014حمالمة اليفمابمات ع العمامل لعمام 
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مليون نسمممممة من ه الء ا وممممخايف  764يسممممتخدمون الوقود اخل مممميب للمهمه. وباإلضممممافة إىل الك  يسممممتخدم ما يقار  
يف املائة من إمجايل إمدادات الماقة ا ولية  27لوقود اخل يب ليفلمه املياه اليت يستخدموهنا. وت كل الماقة اخل بية حوايل ا

يف املائة يف يسمممممميا وأوسمممممميانيا. و كن إلن مممممماء  5يف املائة يف أمريكا الحلتينية والبحر الكارييب  وتقريبا   13يف أفريقيا وحوايل 
 به احلضمممممرية وإدارهتا على حنو مسمممممتدام إلنتاس الوقود اخل ممممميب أن يسممممماعد يف ةاية اليفابات المبيعية اليفابات يف املناطق وممممم
 من االستيفحلا املورط.

 
 منافع الدعم

 
 أن تزيدو  كن للحراجة يف املناطق احلضممرية ووممبه احلضممرية أن تسمماعد على امافظة على التنوا البيولوجمه املمه  -9

ا تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية المبيعية على الصمممممممممود أمام الضمممممممميفوطات الب ممممممممرية. وتتمتع الرتابط اإليكولوجمه من  حل
والية سممنيفافورة ا،ن  بوضممل الربامج االسممتثنائية لت مم ري املدن واحلواش على ا ومم ار فيها اليت متت املباوممرة هبا  -مدينة 

أ ممممممبحت تعرف باسممممممم قمدينة احلدائقق أو قمدينة  عاما  مبسممممممتوب هائل من التنوا البيولوجمه ح  أهنا 50منذ أكثر من 
 احلدائق واملياهق.

 
بإة وتزيد من إنتاجيتها وحتسممممممن من نواايأتها. و كن لألومممممم ار أيضمممممما    -10  وتسمممممماهم ا ومممممم ار يف عملية تكوين الرتن

 دن كمدينة ورززات من  حلا التصمممممممممدي للرياا وتثبيت الرتبة  أن متنع اةراف الرتبة وترا مممممممممها. ويسمممممممممتخدم العديد من امل
 يف امليفر  على سمممممممممممممبيل املثاا اليفابات احلضمممممممممممممرية ملنع تدهور ا راضممممممممممممممه. وأطلقت بلدية إنديبيندينسممممممممممممميا )ليما( يف بريو 

 برناجما للم تمع املمه من أجل إعادة ت مممممممممممممم ري املنحدرات اميمة باملسممممممممممممممتوطنات غري الر ية للتخويف  2015يف عام 
 من  مر الكوارم المبيعية.

 
 التنظيم منافع

 
جزر االحرتار تسمماعد اليفابات وا ومم ار يف املدن من  حلا إتاحة الظّل وتربيد ا واء يف التخويف من حدة أثر  -11

والتأقلم مع تيفري املناخ. وقد أظهرت البحوم يف ديب أنه  كن لألوممم ار يف املناطق احلضمممرية أن جوض درجات  احلضمممرية
 اا يريح سممممممممممكان املناطق احلضممممممممممرية. وعلى غرار الك  أظهرت دراسممممممممممات أجريت درجات مئوية  8احلرارة مبا يصممممممممممل إىل 

بلدان منمقة  يف املائة. وتتم يف 35يف عّمان أنه  كن لألوممممممم ار أن جوف من عبء التربيد يف املباين بنسمممممممبة تصمممممممل إىل 
السمممماحل كبوركينا فاسممممو على سممممبيل املثاا زراعة ا ومممم ار حوا املنازا وامل سممممسممممات العامة من أجل التخويف من وممممّدة 
 احلرارة. و كن لليفمممابمممات وا ومممممممممممممم مممار والرتبمممة يف املمممدن أن تزيمممد من احتبممماد الكربون. وتعتممممد همممذه العمليمممة على عمممدد

فيها نوا ا ومممممم ار وح مها. ويُقّدر بأن ا ومممممم ار يف املدن يف الواليات املتحدة ا مريكية جتزن حوايل من املتيفريات مبا 
 مليون طن من الكربون. 770
 

وحتممه ا وممم ار يف املناطق ومممبه احلضمممرية مسمممت معات املياه و زانات املياه من  حلا مكافحة االةراف واحلد  -12
 وقام عدد من بلدان ا نديز باسممممممممممممممتحدام املدفوعات لقاء اخلدمات اإليكولوجية من النتح التبخري وتصمممممممممممممموية التلوم. 
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من أجل ةاية مسمممت معات املياه احلرجية يف املناطق ومممبه احلضمممرية وضممممان إمدادت مياه عالية املودة إىل مدهنا. و كن 
لها  أن جوض من احتماا لألومممممم ار يف املناطق احلضممممممرية ووممممممبه احلضممممممرية  من  حلا امتصممممممايف فائض املياه زيادة تيفليف

حدوم فيضمممممممممممانات ومن أثرها. وأظهرت بيانات واردة من فيحلدلويا يف الواليات املتحدة ا مريكية أنه  كن  كتار واحد 
 رت من مياه العوا ف سنويا .ل 250 000من ا راضمه يتمتع بعنا ر البىن التحتية اخلضراء أن  تمل ويصومه أكثر من 

 
 امللوثات اليفازيّة واملسمممممميمات النااة عن ا ن مممممممة يف املدن وحركة مرور املركبات اا حيسممممممن وتعرتض ا ومممممم ار  -13

 من إزالة حوايل 2002ومممممممممممممم رة مزروعة يف وسممممممممممممممط مدينة بي ني يف عام  حلينيم 2.4من جودة ا واء. ومتكن ما يقار  
 يف املممائممة فحسممممممممممممممب  1.3كولومبيمما   طن من امللوثممات من ا واء. ومتثممل ا ومممممممممممممم ممار الكبرية احل م يف ميممديلني يف 1 260

. وتعترب ا ومممممممم ار يف ا راضمممممممممه يف املائة من انبعاثات الكربون السممممممممنوية 25من اليفابات يف املدن ولكنها جتزن أكثر من 
املافة حواجز مادية تتصمممممدب للرياا والعوا مممممف الرملية. وأدب م مممممروا زراعة احلزام ا  ضمممممر امل مممممرت  بني مجهوريّة كوريا 

هكتار من ا وممممممممم ار يف  مممممممممحراء غويب من أجل  3 000( على سمممممممممبيل املثاا إىل زراعة حوايل 2016-2007ومنيفوليا )
 التخويف من تأثريات العوا ف الرتابية والرملية يف املناطق احلضرية.

 
 المنافع الثقافية

 
 املماعة وتسممممممماعد تسممممممماهم اليفابات وا وممممممم ار يف املناطق احلضمممممممرية يف زيادة العدالة االجتماعية وت ممممممم ع روا  -14

أي عملية إن ممممماء أماكن  –على احلواش على القيم املية الروحية والثقافية اليت تعترب مكونات أسممممماسمممممية إلن ممممماء ا ماكن 
( ليزورها الناد ويتمتعون هبا. ويسمممممممممممتقمب معهد ماليزيا البحريةتتسمممممممممممم )ودة عالية )كاحلدائق والسممممممممممماحات والواجهات 

من دون االضمممممممرار إىل السممممممور  املمريةواالملبور الزوار الذين يريدون ا تبار اليفابات املدارية للبحوم يف جماا اليفابات يف ك
 بعيدا. وتعترب اليفابات يف املدن واملناطق اميمة باملدن املكان ا مثل لربامج التوعية البيئية. وت ممممممممممممممكل قغابة الت ار ق 

دوات للمدّرسمممممممممني حوا كيوية حتويز اإلبداا واالبتكار من  حلا تعّلم يف ليوبليانا مركزا ابتكاريا للتثقيف البيئمه تنّظم فيه ن
 املزيد عن اليفابات.

 
 وتسممممممماهم اليفابات وا وممممممم ار يف املناطق احلضمممممممرية  من  حلا اميل املناطق املركزية والضمممممممواحمه  يف التخويف  -15

الية سمممممممماو باولو يف الربازيل ببلورة  مط من حدة أوجه انعدام املسمممممممماواة االجتماعية والبيئية واملتعلقة بالسممممممممكن. وقامت و 
بلدية من أجل حتسمممممني جودة حياة سمممممكان املناطق احلضمممممرية. وتوفّر احلدائق يف املناطق احلضمممممرية  645لت ممممم ري املدن يف 

ووممممممبه احلضممممممرية للم تمعات املية مسمممممماحات يف ا واء الملق  كن إجراء أن مممممممة وأحدام فيها اا يزيد من التماسممممممك 
 وأظهرت دراسممممممممممممة أجريت يف بالتيمور يف الواليات املتحدة ا مريكية أن زيادة تيفمية اليفماء احلرجمه بنسممممممممممممبة اإلجتماعمه.

 يف املائة. 12يف املائة مرتبمة ب كل مباور باخنواض معدا املرائم بنسبة  10
 

 تماعية والدينية. وترتبط عادة اليفابات وا وممممممممممم ار يف املناطق احلضمممممممممممرية وومممممممممممبه احلضمممممممممممرية بالقيم الثقافية واالج -16
وممم رة تراثية يف بانكو  يف تايلند واتضمممح أنه قد أمكن احلواش عليها بوضمممل  261حلوايل  2002و  إجراء مسمممح يف عام 

(. Ficus religiosaالعادات الدينية اليت حتظر قمع أنواا ا ومممم ار اليت تعترب قمقدسممممةق )على غرار ومممم رة التني املقدد 
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 إىل احلواش على أقدم ا ومممممممممممم ار  1993 ار اليت تبلغ مئة عام الذي أطلق يف تونت عام ويهدف الربامج الوطين لألومممممممممممم
 يف البحلد العتبارها تراثا وطنيا ثقافيا وطبيعيا.

 
 المنافع الجتماعية والقتصادية اإلضافية

 
مباوممر وتسمماهم  يف املناطق احلضممرية ووممبه احلضممرية منافع اجتماعية واقتصممادية ب ممكل مباوممر وغرياحلراجة توفر  -17

 ب ممممممممممممممكل ملحوش يف االقتصمممممممممممممماد املمه. وتنتج ا ومممممممممممممم ار يف املدن يف الواليات املتحدة ا مريكية والبالغ عددها حوايل
دوالر أمريكمه. وأظهرت دراسممممممممات يف الواليات املتحدة  اتمليار  18.3 دمات يصممممممممل جمموعها إىل  مليار ومممممممم رة 5.5

يف املائة مع إيرادات عامة  15ا مريكية أيضا  أن وجود ا و ار الناض ة قد يرفع من قيمة العقارات بنسبة قد تصل إىل 
اء وإدارهتا و يانتها. مباورة للحكومة من الضرائب. وتوّلد اليفابات يف املدن أيضا  وظائف مرتبمة بإن اء ا ماكن اخلضر 

وممممخمل  400وعلى سممممبيل املثاا  سمممميوفر الربنامج االقتصممممادي واالجتماعمه املديد يف نيتريوي يف الربازيل وظائف حلوايل 
هكتار من ا راضمه املتدهورة واحلواش على مرافق  100من ال با  من اجملتمعات املضمربة هبدف إعادة ت  ري مساحة 

ليتهم للتوظيف. ويسمممممممماهم جضممممممممري املدن يف حتديد  اهتا كما أنه يسممممممممتقمب االسممممممممتثمارات احلدائق فضممممممممحل عن زيادة قاب
وا عماا والسمممياحة. وأ مممبحت قغابة كاروراق يف نريويب يف كينيا اليت كانت يف السمممابق منمقة مليئة باملرائم حديقة عامة 

 زائر كل وهر. 16 000يزورها أكثر من 
 

بية وغري اخل مممبية )كاخل مممب والوقود اخل ممميب والواكهة وأ مممناف املوز والثمار وتسممماهم املنت ات احلرجية اخل ممم -18
يف املناطق احلضممممرية ووممممبه احلضممممرية يف املدا يل احلراجة الِعنبيأة والومريات والنباتات المبية على سممممبيل املثاا( اليت توفرها 

يف املناطق احلضمممرية وومممبه احلضمممرية  حلراجةاوفر املية وحتسمممن قدرة اجملتمعات على الصممممود أمام امل ممماكل االقتصمممادية. وت
مباوممرة من  حلا التخويف من التكاليف العامة. كما أهنا تسمماهم من  حلا تظليل املباين يف  وض  غري منافع اقتصممادية

مليون جنيه  260تكاليف التدفئة والتربيد؛ ويقدر بأن ا وممممممممممم ار يف لندن يف اململكة املتحدة تسممممممممممماعد على توفري حوايل 
من  حلا حتسممني الصممحة املسممدية والعقلية وتربيد   يف املناطق احلضممرية ووممبه احلضممريةاحلراجة ليين كل سممنة. وجوف إسممرت 

من ا مراض غري املعدية اا خيوض تكاليف الصمممممممممحة العامة ب مممممممممكل غري مباومممممممممر. وتعترب اليابان   املو واحلد من التلوم
مة اخلضممممممراء للتخويف من الضمممممميفوطات املمارسممممممة على مواطنيها واسممممممكندنافيا من املناطق اليت تسممممممتخدم املسمممممماحات العا

 وحتسني  حتهم ورفاههم.
 

 نحو حوكمة محسنة للغابات واألشجار في المناطق الحضرية وشبه الحضرية -الثً ثا
 

 ليت أممام املمدن السممممممممممممممريعمة النمو الكثري من الوقمت للتمأقلم مع الظروف املتيفرية والضمممممممممممممميفوطمات املتزايمدة النماامة  -19
 التوسممممممممممممممع احلضممممممممممممممري غري املراقممب. وتتملممب اليفممابممات يف املممدن  لتوفري املنممافع املممذكورة أعحله  وجود حوكمممة محلئمممة  عن

 من  حلا السياسات والقواعد الواضحة والتخميط السليم. ويعتمد تنويذ هذه ا دوات ب كل سليم على عدد من العوامل.
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عنية بالتخميط امل ضممممرية ووممممبه احلضممممرية أن تكون لدب اإلداراتيف املناطق احلاحلراجة ومن هنا  تتملب حوكمة  -20
يليات محلئمة للحصمممممممممموا على املهارات واملعارف الونية الضممممممممممرورية إلد اا نواحمه احلراجة يف املناطق احلضممممممممممرية ضمممممممممممن 

 عمليات التخميط ال املة أو لتعبئة اخلدمات احلرجية الوطنية لتوفري املسامهات الونية الضرورية.
 

و ب التخويف من ازئة املسمممممممم وليات املتصمممممممملة ببلورة وثائق السممممممممياسممممممممات والتخميط على  تلف مسممممممممتويات  -21
احلكومة. وتتملب احلوكمة الكو ة تد ل  تلف أ ممممممممممممممحا  املصمممممممممممممملحة كاخلدمات احلرجية الوطنية والبلديات واملكاتب 

 اركتهم الواعلة يف عملية  مممممممممنع القرارات. احلكومية ومنظمات اجملتمعات املية وسمممممممممكان املدن على سمممممممممبيل املثاا وم ممممممممم
و كن إلومممممممممممرا  املواطنني يف جميط العمليات وتصمممممممممممميمها وإدارهتا أن يعود بووائد وافرة كالدعم العام لقرارات التخميط 

 وانب النزاعات المويلة ا مد والتأ ريات املكلوة فضحل عن تعزيز الثقة لدب امل سسات والعموم.
 

 يف املناطق احلضمممممممرية وومممممممبه احلضمممممممرية احلراجة وب الوعمه ب مممممممأن السممممممملع واخلدمات اليت توفرها و كن لرفع مسمممممممت -22
أن يسممممماعد يف معاملة النقمل يف ا مواا العامة املخصمممممصمممممة لربامج جضمممممري املدن. و ب أن هتدف اسمممممرتاتي يات التمويل 

لب ا ما تعتمد املدن على املتموعني حيثما أمكن الك إىل احلصممممممممممموا على متويل م مممممممممممرت  من القماعني العام واخلايف. وغا
ا   امليني ليت يف عملية مجع ا مواا فحسمممممممممب  بل يف توفري القيادة للربامج واليد العاملة فيها أيضممممممممما. و كن النظر أيضممممممممم 

  راجةحلاملتأتية من ا يف ا ن مممممممممممممة املدرة للد ل املرتبمة بالسمممممممممممملع واخلدمات الرتفيهية و/ أو اخلا ممممممممممممة بالنظم اإليكولوجية

 .يف املناطق احلضرية ووبه احلضرية
 

ى  حلا النظر إىل ما هو أبعد من حدود املدن  أن العديد من السمملع واخلدمات الضممرورية لعمل وعلينا أال ننسمم -23
ا  مدننا كمواد البناء واملياه والماقة مصمممدرها اليفابات. ولذلك  ب علينا  حلا مرحلة التخميط ملدن مسمممتدامة النظر أيضمم 

طق الريوية. و كن للتدفقات املالية من املناطق احلضمممممممرية يف المريقة اليت  كن للمدن أن تسممممممماهم من  حل ا يف تنمية املنا
أن إىل املناطق الريوية  كالدفع مقابل  دمات النظم اإليكولوجية والضممممممممممممممريبة و/ أو اإلعانات البيئية على سممممممممممممممبيل املثاا  

مستدام. ومن الضروري  ت دي دورا مهما يف الت  يع على اعتماد  ااس إ ائية أكثر إنصافا وإدارة املوارد المبيعية ب كل 
 عند اعتماد رسوم أو أنواا أ رب من الدفع مقابل اخلدمات  أن يوىل االعتبار الواجب لنواحمه العدالة االجتماعية.

 
يف املناطق احلراجة تديرها السمممممملمات املية عادة  قد جضممممممع لكن مع أّن اليفابات اليت تقع ضمممممممن حدود املدن  -24

أحيان كثرية إلدارة أجهزة أ رب كاخلدمات احلرجية الوطنية على سبيل املثاا. وبالتايل  تتملب احلضرية ووبه احلضرية يف 
احلوكمة الكو ة سمممممممممياسمممممممممات و/ أو ت مممممممممريعات هتدف إىل حتقيق االتسممممممممماق بني جماالت االهتمام املختلوة وتعزيز الروابط 

لى وجه اخلصممممويف يف قماا النقل من أجل حتسممممني احلضممممرية والريوية من  حلا االسممممتثمارات املحلئمة يف البىن التحتية وع
 اإلنتاجية الريوية مبوازاة إتاحة الو وا إىل ا سواق وفريف العمل واخلدمات العامة.

 
ويف اخلتام  ت دي البحوم أيضمممممممما  دورا مهما يف إن مممممممماء اليفابات وا ومممممممم ار اليت تتكيف ب ممممممممكل جيد يف املدن.  -25

عن انتقاء أنواا ا و ار وتقييم ا ثر على تلوم ا واء والتكيف مع تيفري املناخ فضحل  وتتضمن املواضيع اليت حتظى با ولوية
 الدراسات ب أن ا فضليات العامة والملبات املتيفرية على اخلدمات احلرجية يف املناطق احلضرية  من بني مجلة أمور أ رب.
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 نقاط مطروحة للبحث -ارابعً 
 

قد ل رق ا دىن وأمريكا ال مالية(  اإلقليمّية لليفابات )يسيا واميط ا اد  وا بناء على نتائج مناق ات ا يئات -26
 ترغب الل نة يف القيام مبا يلمه:

 
االعرتاف بأن اإلدارة املسمممممتدامة لليفابات وا وممممم ار يف املناطق احلضمممممرية وومممممبه احلضمممممرية وإد ا ا يف التخميط  (أ)

املسمممممتدامة وضممممممان احلواش على  مممممحة ا ومممممخايف ورفاههم احلضمممممري يعترب أسممممماسممممميا لتحقيق أهداف التنمية 
  .والتصدي لتيفري املناخ

 ودعوة البلدان ا عضاء إىل: ( )
 

يف املناطق احلضرية ووبه احلضرية وتباد ا من  حلا امل اركة الواعلة  احلراجةرفع مستوب نقل املعرفة ب أن  •
 يف ال بكات الونية اإلقليمية؛

وتعزيز التنسمممممميق بني القماعات على  تلف مسممممممتويات احلكومات )الوطنية واإلقليمية واملية( ب ممممممأن بلورة  •
احلراجة السياسات والقواعد وهنج التخميط احلضري اليت هتدف إىل االستوادة ب كل كامل من مسامهات 

 .ة املستدامةمن أهداف التنمي 15و 11يف املناطق احلضرية ووبه احلضرية لتحقيق ا دفني 
 يف املناطق احلضرية.احلراجة وت  يع موظوني فنيني وطنيني على امل اركة يف املنتدب العاملمه ا وا ب أن  •

 
 والملب من منظمة ا غذية والزراعة أن تدعم البلدان من  حلا: (س)
 

ا فيها من  حلا إجراء موا ممملة بلورة أدوات لتخميط اليفابات وإدارهتا يف املناطق احلضمممرية وومممبه احلضمممرية مب •
 دراسات حاالت واملمارسات امليدة ومجعها وتعميمها؛

يف املناطق احلضممممممممممرية بالتعاون مع مراكز التمّيز الوطنية واإلقليمية احلراجة بلورة برامج لبناء القدرات ب ممممممممممأن  •
 اات الصلة؛

 به احلضرية وتصميمها وإدارهتا.يف املناطق احلضرية وواحلراجة توفري الدعم السياسايت والوين ب أن جميط  •


