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 هيئة غابات ومراعى الشرق األدنى

 الدورة العشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثانى

 أنطاليا، تركيا

 9109فبراير  9 -يناير 92

 عماد األمن الغذائى: اإلدارة الرشيدة للغابات والمراعى

 اإلستجابة للمطالب المتزايدة والمتغيرة فى إدارة الحرائق

 

 

 ملخص

ماية من لحلالتباع مناهج ى تدعو فه. مجال إدارة الحرائق ذات الصلة فىحديثة ألنشطة الا هذه الورقة ًتسرد 

تكون أكثر توازنًا وشمولية وهى التى تدمج بشكل أفضل االعتبارات المتعلقة بالحرائق مع برية حرائق الال

لوضع برنامج شامل بدعم  إدارة الموارد الطبيعية على مستوى المناظر الطبيعية، وتقدم اقتراحاً استراتيجيات 

إلى االستجابة على نحو أفضل الحتياجات وتوصيات  -(MDTF) -متعدد الجهات المانحةمال المودع من ال

 .البلدان األعضاء

 

فى إدارة الحرائقحديثة الاألنشطة : أولا   

ئق التابع برنامج إدارة الحرا زاد، 2006إلدارة الحرائق فى  منذ إنطالق المبادىء التوجيهية الطوعية -1

الغابات اإلقليمية صدرت هيئآت جلسات للجنة الغابات وخالل عدة  . بشكل ملحوظمنظمة األغذية والزراعة ل

 .الدول األعضاء فيما يتعلق بإدارة الحرائقإلى إلى منظمة األغذية والزراعة ووقدمت عدة توصيات 

 

 العشرون للجنة الغابات وإدارة الحرائق الدورة

 :إلى البلدان 2010 عام  ن فىيالعشر دورتهافى ت لجنة الغابا دعت -2
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  الغازات الدفيئة -المسببة لالحتباس الحرارىغازات ال إنبعاثفى مساهمة حرائق الغابات النظر فى 

(GHGS)- ن إزالة الناتجة عنبعاثات للحد من اال اعتبار إدارة حرائق الغابات فى برامجهاأهمية و

 ،(REDD)هور الغابات الغابات وتد

 ستخدام األراضى والمناظر الطبيعية األوسع ال سياساتالفى  الغطاء النباتىإدارة حرائق  دمج

 ،والممارساتوالتخطيط  ةالمستدام

  يات المساعدات المتبادلة،قتفاالغابات ومكافحتها ووضع ا حرائقمجال الوقاية من التعاون فى 

 رية بالحرائق المجال الوقاية من فى  إشراك المجتمعات المحلية، 

 على تنفيذ البلدان الناميةمساعدة الصندوق االئتمانى الطوعى الحالى يركز على فى  المساهمة 

حتاج إلى التى تإلدارة الحرائق المبادىء واإلجراءات االستراتيجية من المبادىء التوجيهية الطوعية 

 .مع الظروف المحليةتكيف أن ت

التعاون اإلقليمى  تعززتطوير األنشطة التى  ةعلى مواصلمنظمة الاللجنة أيضاً  كما شجعت-  3

 .الغطاء النباتىحرائق  بشؤن جميع جوانب البلدانتبادل الخبرات بين  زيوتعزوالدولى 

 :األنشطة التالية شرعت فىمنظمة اللهذه التوصيات فإن ستجابة اً وإدعم 

 حديثة العالمى للحرائق الضخمة ال التقييم

 والتى قدمت، حديثة الللحرائق الضخمة باً عالماً ألغذية والزراعة تقييماالغابات بمنظمة  إدارةأجرت  -4

 .2011ن سيتى، جنوب أفريقيا، مايو فى ص ( IWFC) البرارىلحرائق الخامس فى المإتمر الدولى 

حتى من رجال اإلطفاء تلين أمام جهود السيطرة  كانت ال األخيرةأن الحرائق الضخمة  التقييمأظهر  -5

 إلندالع النيران على سبيل المثال الوقود الطبيعىإنقطاع فى إمدادات الطقس أو  فى غيير إيجابىوا من تيستفيد

 الغابات والتقنيات الحديثة لمكافحة حرائقحتى فى البلدان التى لديها األدوات (. نقص فى الكتلة الحيوية)

بقدر وإتخاذ اإلجراءات  فاعىالضخمة الخطيرة فإن رجال اإلطفاء كانوا بوجه عام يضطرون إلى أخذ موقف د

مدى بغض النظر عن كانت شائعة الحدوث، " لمزيدبذل اإلى "ة يالضغوط العامة والسياس. ما يستطيعون

بحسن تقرير التقييم أوصى  .ى الحريقالسيطرة علأو التحكم فرص النجاح فى  خطورة الموقف أو مدى ضعف

 .اإلعالموسائل القلق وهورلجما الحرائق لمطالب  القائمين على إدارة ةإستجاب

المعرضة الهشة اآلثار التراكمية لظاهرة اإلحتباس الحرارى وحالة المناظر الطبيعية أشار التقرير أن  -6

 الغابات رائقحمن الحماية حساب تغيير  إلىتإدى محيط البرارى  وخارجوالتحوالت السكانية داخل  للحريق

أو /تم تحليلها، إدارة األراضى و المدارية التىاإلستوائية وفعلياً فإن كل الحاالت . البلدانفى عديد من 

 حرائقكانت كبيرة المخاطر والمتصلة ب( ال وقصد أعن )إستخدامات األراضى سواء تم تفعيلها أو أهملت 

يقترح  بزيادة شدة مخاطر الحرائق فإن التقرير. نتائج على مستوى الفهم والقياسال ةتوقعتكن م التى لمالغابات 

عتبارات الحرائق إلى إيق طرق أكثر توازناً وأشمل للوقاية من الحرائق التى سوف تدمج بصورة أفضل تطب

آثار لها الكبيرة الحرائق فى هذا الصدد فإن . المناظر الطبيعية على مستوىإستراتيجيات إدارة الموارد الطبيعية 

للتنظيم أكثر تؤثيراً  اً أساس توفرئج التقييم نتا. للقائمين على إدارة األراضى وصانعى السياسات هامة بالنسبة

 . للحرائقالمعّرضة لسياسات إدارة األراضى، الخطط والتطبيقات عبر المناظر الطبيعية 
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 .ن سيتى، جنوب أفريقياص، 9100، مايو (IWFC)البرارى المؤتمر الدولى الخامس لحرائق 

فى تنظيم هذا المإتمر الذى  شاركتإلتصال و فى اللجنة الدولية لضمنظمة األغذية والزراعة كع . -7

 أإلستراتيجية الدولية لتخفيف الكوارث التابعة لألمم المتحدةوتحت رعاية منظمة األغذية والزراعة  أنعقد

UNISDR. على جملة أمور منها أصدر المإتمر توصيات لزيادة األداء والفاعلية: 

  رضية األغام األلاعى واألراضى المحتوية على األراضى الملوثة بالنشاط اإلشع علىالحرائق إدارة

 ،منفجرة أو ترسيبات كيماويةالغير 

  ث فى المستنقعات واألراضى الرطبة،ح  التؤمين األنظمة البيئية مثل 

  األراضى الزراعية،فى إستخدام النار الحد من 

 ،مشاركة عامة الناس 

  الدولية، المبادئتطبيق 

  واإلدارة البرارىلعلم حرائق  للتقنيات المتقدمة المنهجىالتطبيق، 

 تقوية التعاون الدولى فى إدارة الحرائق، 

  إدارة األراضى على مستوى المناظر الطبيعية،/ دمج إدارة الحرائق فى إطار الموارد الطبيعية 

  المبادئ الغابات اإلقليمية الست التابعة لمنظمة األغذية والزراعة فى تنفيذ هيئآت  إشراكتعزيز

 .هيوجوعمل ولية إلدارة الحرائق وإطار الد المبادئ التوجيهية الواردة فى

  تقليل مخاطر الكوارثمتحدة ل ستراتيجيةتطوير إ

مخاطر لاإلستجابة الفعالة ولتحسين اإلستعداد "الهدف اإلستراتيجى األول لمنظمة األغذية والزراعة - 8

لتقليل مخاطر الكوارث فى  ية متحدة يجستراتإلمخطط تمهيدى جديد  وضعطلق أ" لغذاء والزراعةاارئ وطو

بما فى  مخاطر الكوارث إعتماد نهج متعدد القطاعات للحد من تقترح اإلستراتيجية. منظمة األغذية والزراعة

 .األعضاء  البلدانأفضل إلحتياجات  بشكل ستجابةواإلدارة الحرائق ذلك إ

الذى يهدف إلى بناء قدرة األمم و 2015-2005هيوجو عمل على إطار تم بناء هذه اإلستراتيجية  -9

 .مواجهة الكوارثوالمجتمعات على 

 المجتمعاتالقائمة على إدارة الحرائق 

هذا النهج (. CBFiM) إدارة الحرائقفى  المجتمعيةالنهج  ؤهميةبمنظمة األغذية والزراعة إعترفت   .10

 منشور عن حالة النهج المجتمعية فىوسيتم إصدار  .إلدارة الحرائقلمنظمة امشاريع موجود تقريباً فى جميع 

 .2011 عام نهايةبحلول  إدارة الحرائق 

 منطقة فىفى إدارة الحرائق سيتم تطوير أداة للمارسين بشؤن النهج المجتمعية  ةن القادميالسنت فترة خاللو 

 . SADC مجموعة التنمية للجنوب اإلفريقى 

  اإلقليمية إلدارة الحرائق منظمةالأنشطة 

سودة لورقة تم تقديم م 2011المتوسط الثانى فى مرسيليا فى أبريل البحر األبيض أسبوع غابات  لخال- 11

هذه الوثيقة كانت وثيقة . االموافقة عليه توتمسلفاميداترانيا مجموعة عمل حرائق من الحريق منع بشؤن موقف 

الشرق األدنى و  تابعة لألمم المتحدةأللجنة أإلقتصادية ألوربا ال جزء من مناطقلالصلة بالموضوع إلى حد كبير 

European/ UNECE. 

مركز األبحاث المشترك لألتحاد األوروبى فى إسبرا فى يتخذ أن نفس أسبوع الغابات تقرر  خالل - 12

منظمة  .يةالشرق األدنى فى نظام معلومات حرائق الغابات األوروبإقليم من  ة بلدانعدضم ل إجراءاتإيطاليا 
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سوف سلفاميداترانيا أمانة لجنة و (JRC) األوروبيةمركز األبحاث المشترك للجنة و( GIZ)وعة األغذية والزرا

 .فى المغرب لبدء هذه العملية 2011فى أكتوبر  م ملتقىً يظتقوم بتن

المإتمر الخامس للحرئق  مريكا الالتينية والكاريبى أثناءألالتوصية به فى اللقاء اإلقليمى  تكما تم- 13

 لقاء جانبى منشبكة إدارة الحرائق اإلقليمية ألمريكا الالتينية والكاريبى سوف تنعقد أثناء  فإن ،IWFC البرية

 :من أجل 2012لجنة غابات أمريكا الالتينية فى مارس دورة 

  منظمة تجارة أو /مثل منظمة األغذية والزراعة وة مإسس توجيهالبحث عن تعاون إقليمى تحت

 وعة متنوعة من قضايا الحريق،مجممن أجل  األخشاب الدولية 

  (تعاون األمازون، كونو سور على سبيل المثال)القائمة  إقليمى من خالل المإسساتشبه بناء تعاون، 

  مية مصرف التن من مواردمشاريع والحصول على الللمنطقة من أجل صياغة  األولويات بالنسبةتحديد

 ،غيرهاو اإلنمائىبرنامج األمم المتحدة  والتنمية،للتعمير ، البنك الدولى للبلدان األمريكية

  لتبادل المعلومات والرإى والخبرات لتسهيل  (يةعمل رقممنصة ) اإلنترنتموقع على شبكة إنشاء

 بين األعضاء ولتسريع اإلجراءات، التواصل

 قدماً بنجاح فى المشاريع عقد إجتمعات منتظمة سواء ظاهرية أو مادية والمضى إنشاء مجموعة عمل و

 .ختلفةالم

من اللجنة اإلقتصادية أألوربية التابعة لألمم المتحدة  منظمة األغذية والزراعة و المشترك بين فريقال- 14

 .لحدودا عبرإدارة الحرائق  بشؤن 2012فى فبراير لعقد إجتماع  يجهزسوف فى إدارة الحرائق المتخصصين 

 والزراعة إلدارة الحرائقمشاريع منظمة األغذية 

لمنظمة األغذية والزراعة  التابعةتم تنفيذ مشاريع إدارة الحرائق للجنة الغابات  نيالعشرالدورة منذ   - 15

 .ى كل من سوريا ومقدونيا وتشاد وتانزانيافأو يجرى العمل /كما وتم البدء ونيكارجوا ولبنان  فى

 .وبيرو وبنين وتوج نكل م أنشطة إدارة الحرائق فىالوطنية تجرى لغابات ابرامج مرفق  فى إطار    - 16

فى منطقة فوتا  اإلقليمية لمستجمعات المياة المرفق الدولى للبيئة  مشروع المنظمة معإطار  فى    - 17

 .اإلهتماممن  اً مزيدتلقى  يجب أن التىواحدة من المواضيع بإعتبارها إدارة الحرائق  تم ترتيب أولويةدجالون 

 .تطوير فى سوازيالند وتشاد وإندونيسيالقيد االجديدة  روعاتمقترحات المش  - 18

 

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة إلدارة الحرائق فى الشرق األدنى

حملة وطنية للتوعية بشؤن  نفذوالذى مشروع إدارة الحرائق فى لبنان  تم اإلنتهاء من 2011فى  - 19

مجتمعات والمإسسات الوطنية مع لعلى امكافحة الحرائق معدات وزع و، وإخمادها حرائق الغاباتالوقاية من 

 .اإلطار القانونى الحالىتنقيح 

يا إيطالالممول من فى سوريا مشروع منظمة األغذية والزراعة  المرحلة الثانية من من سيتم اإلنتهاء - 20

القدرات الوطنية فضالً عن تعزيز فى إدارة الحرائق المعتمدة على المجتمع المشروع مل ويع. 2012فى عام 

 .لحرائقالمتكاملة ل دارةاإلامل مع للتع

فى سياسات الغابات فى المغرب  مال مودع تقوم منظمة األغذية والزراعة بدعم تنفيذ مشروع  -  21

 .بكر للحرائقممتضمنة تطوير نظام اإلنذار ال
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 13 - 9 فى الفترة منسيتى فى جنوب أفريقيا صن  البرارى المقام فى مدينةالمإتمر الدولى لحرائق  - 22

من أن البرنامج مناسب كانت والزراعة منظمة األغذية تؤكدت من المإتمر  كونها جزءاً و. 2011مايو 

لمجتمعات، بواسطة اإدارة الحرائق  دورات حولإقتراح  من خاللالنامية فى البلدان الحرائق إلحتياجات إدارة 

والزراعة أيضاً منظمة األغذية ما دعمت ك. الحرائق التقليدية والمعارف مكافحةالفقر و حدة الحرائق وتخفيف

 .من المنطقةعرضين 

 

 .المانحين متعددمال المودع والإدارة الحرائق التابع لمنظمة األغذية والزراعة برنامج مقترح 

 ةالغابات التابعإدارة فإن أفضل لزيادة وتغير المطالب فى إدارة الحرائق ى ما تستجيب بطريقة ك - 23

المال المودع متعدد  إلدارة الحرائق يتم دعمه منشامل طور اآلن مقترح برنامج تزراعة لمنظمة األغذية وال

 .دوليينووطنيين آخرين ليتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء المانحين 

فى المإتمرات والوثائق المقدمة وأيضاً المقترح فى اإلعتبار التوصيات السابقة الذكر المقترح يؤخذ - 24

لمنظمة يمكن اس. الطوعية إلدارة الحرائق ةيالمبادئ التوجيهفى منظمة األغذية والزراعة  المتكامل المقدم من

ما ل منطقة حيثكإلى اإلحتياجات الخاصة المحددة فى  فاعليةإلستجابة بصورة أكثر من ا الرئيسيين الشركاءو

ستوى الدولة أو إقليمياً كما تعتبر لها األفضلية من حيث األنشطة سواء على مأولوية الحرائق  تحسين إدارةكان 

 .ذكر من قبل

بما فى ذلك نهج يقوم على الحرائق  المتكاملة إلدارة إلدارةا نهجعلى اإلقتراح  يستند هذاسوف  - 25

األوسع نطاقاً  المناظر الطبيعيةفى تخطيط إدارة الحرائق دمج هدف إلى المشاركة والمجتمع المحلى، والتى ت

األعضاء لتلقى الدول المانحة و الجهاتاإلنتهاء من ذلك فإن المقترح سوف يقدم إلى وفور . والسياسةواإلدارة 

 .الدعم منهم

 .إلستخدام األراضى والمناظر الطبيعيةأوسع نطاقاا دمج إدارة الحرائق فى سياسات مستدامة  :ثانياا 

بإستخدام  األراضىوات الغابلحرائق فى تخطيط إدارة با المرتبطةج المخاطر ادمدعوة إل هناكعالمياً - 26

 .سوف ينعكس فى السياسات والقوانين الوطنية وهذاإدارة المخاطر المعاصرة أساليب 

فى إدارة المخاطر الراجعة  ىدولمعيار  أوالتوجيهية لتطوير والموافقة على عدد من المبادئ يمكن  - 27

سوف تساعد فى تبنى سياسات إدارة  المتفق عليها دولياً بناء على أطر إدارة المخاطر  البرارىإلى حرائق 

فى دمج  مع األشكال األخرى من إدارة المخاطر وتساعد تكاملمخاطر الحرائق داخل الدول والذى يكون فى 

المشتركة  النهجهذا سوف يضمن أن  .داخل سياسات إدارة الغابات واألراضى البرارىإدارة مخاطر حرائق 

من حماية الغابات  يعززتطبيقات إدارة الحرائق بصورة أفضل وأخيراً تستخدم دولياً مإدية بذلك إلى سياسات و

 .المحلية واألنظمة البيئية الطبيعية والمجتمعات

 

 اإلستنتاجات والمناقشة :ثالثاا 

 تلمنظمة األغذية والزراعة بذل ةالغابات التابع إدارةفإن  للجنة الغابات نيالعشرإنعقاد الدورة منذ - 28

 .عضاء فى هذا المجالوالطلب المتزايد من البلدان األ اإلجتماعالصادرة عن توصيات اللدعم  قوية اً جهود
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January 2012 

 

A 

يإكد أن تطبيق المزيد من المقترحات المتوازنة والشاملة  األخيرةالتقييم العالمى للحرائق الهائلة - 29

يات إدارة الموارد سوف تحسن من دمج اإلعتبارات الخاصة بالحرائق إلى إستراتيج البرارىللوقاية من حرائق 

 .الطبيعية على مستوى المناظر الطبيعية

 األوسع نطاقاً  السياسات المستدامة معإدارة الحرائق  تعزيز التكامل بين يةفى مناقشة كيفقد ترغب  - 30

الدول  بما فى ذلكالتوصيات المناسبة فى هذا الشؤن  ، والنظر فىاألراضى والمناظر الطبيعية إلستخدام

 .جنة الغاباتلاألعضاء و

لجنة  توصياتكامل لغير كافية لإلستجابة بشكل  فى الوقت الحاضرالبشرية والمالية المنظمة موارد  - 31

 .الغابات اإلقليمية هيئاتو الغابات

لمنظمة األغذية  للسماح ةلمانحمتعدد الجهات امال المودع ال وضعفى مناقشة الهيئة قد ترغب - 32

إلى  فيها وتوصى منظمة األغذية والزراعة الدول األعضاء إلحتياجات الدول ستجابةلزيادة فاعلية اإلوالزراعة 

    .المساهمة فى هذا الصندوق

 


