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نربط المدن 
بالغابات من أجل 
عالم أكثر صحة

توفر الغابات العديد من الفوائد

تقوم  األشجار والمناطق الطبيعية داخل المدن - الغابات 
الداخلية - بتنظيف الهواء ومعادلة الجزر الحرارية وخفض 

فواتير الطاقة وتوفير الوظائف وتحسين صحة اإلنسان 
وتوفير الموائل للحياة البرية. تساهم مستجمعات المياه 

الشجرية والمحيطة بالمدن - الغابات القريبة - في تجديد 
الهواء ومياه الشرب، والحد من الفيضانات وتوفر الوصول 

إلى الطبيعة. الغابات العالمية البعيدة تحجز الكربون وتولد 
المطر ألحزمة المزارع في العالم، وتوفر ثروة من المنتجات، 

وتستضيف معظم التنوع البيولوجي في العالم.

يساعد تطبيق Cities4Forests على ربط الغابات الداخلية 
والقريبة والبعيدة بالمدن حول العالم.

المدن في الطليعة

بحلول عام 2050، سيعيش %70 من الناس في المناطق 
الحضرية، لذلك تعتبر المدن من المقومات األساسية للعمل 

المناخي العالمي. لدى السياسات الحضرية وممارسات الشراء 
في المدن إمكانيات هائلة لدعم حفظ الغابات وترميمها 

وإدارتها على نحو مستدام. تقوم العديد من المدن بحماية 
الغابات بطريقة ما: من الحدائق والمناطق الطبيعية إلى برامج 

البنية التحتية الخضراء وإدارة مستجمعات المياه. ولكن قلة 
منهم لديهم مبادرات لدعم الغابات العالمية.

تسلط مبادرة Cities4Forests الضوء على دور الغابات في 
توفير حلول المناخ.

#Cities4Forests تشارك أكثر من 60 مدينة في
cities4forests.com :انضموا إلينا GLOBE

تعتمد كل مدينة، وكذلك 
مستقبلنا الجماعي، على وجود 

الغابات الصحية في جميع أنحاء 
العالم. لذلك آن األوان أن تنضم 

جميع المدن وسكانها إلى 
المجهود العالمي للحفاظ على 

الغابات واستعادة غطائها سواًء 
داخل حدود المدن أو خارجها.

Cities4Forests مبادرة بالشراكة ما بين بايلوت 
 ”REVOLVE“ وريفولف ”Pilot Projects“ بروجيكتس

.”WRI“ ومعهد الموارد العالمية
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نحتاج إلى المزيد من 
األشجار في مدننا.

نحتاج إلى المزيد من 
الطبيعة في حياتنا.

نحتاج إلى المزيد من 
الغابات في عالمنا.

الغابات الداخلية
مدن أبرد   |   صحة افضل 

ضوضاء أقل   |   الوصول إلى الطبيعة

الغابات القريبة
مياه نظيفة   |   تقليل الفيضانات

 الترفيه في الطبيعة   |   تقليل تعرية التربة

الغابات البعيدة
عزل الكربون   |   أخشاب مستدامة

مركبات طبية   |   تنوع بيولوجي


