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 الغابات جلنة

 احلادية والعشرونالدورة 

 4024أيلول /سبتمرب 42-42روما، إيطاليا، 

  احلرائق برنامج منظمة األغذية والزراعة إلدارة تعزيز

 

 مقدمة  -أوال

 

تغري مع اسألرار  ياألر أن يأوقع اجتته وهو العديد من أقتليم العتمل،  ي الغتبت  وشدتهت تأزايد وترية حرائق -1

 تزايد ،6002 عت   ي احلرائق إلدارة الأوجيهيةاخلطوط  إطالق مظذو. احلرارة درجت ارتفتع واسألرار  العتنمي انمظت 

 اإلقييلية الغتبت  وهيةت  الغتبت  جلظة قدمتوت. ميحوظ بشكل احلرائق دارةإل( الفتو) والزراعة األغذية مظملة برنتمج

 .ةدارهت اخلتصة بتإلبراجم تعزيز أجل نم األعضتءبيدان والالفتو  إىل الأوصيت  من عددب

 

 :إىل مت ييي البيدان ،6010 رتهت العشرين انمعقودة  ي عت ود  ي ،الغتبت  جلظة ودعت -6

 براجمهت  ي الغتبت  حرائق إدراج إدارة وأهلية الدفيةة  غتزا  انبعتثت   ي الغتبت  حرائق ماتهلة  ي الظمر 

 الغتبت ؛ وتدهور الغتبت  إزالة عن ةالظتمج االنبعتثت  من ليحد

  وانماأدا   وسعانمأعيقة بتالسأخدا  األوالأخطيط وانملترست   الايتست   ي الظبتتي الغطتء حرائق إدارة دراجإ

 ؛الطبيعية تنمظتظربولألراضي 

 انمأبتدلة؛ ليلاتعدة وضع اتفتقت عي  و عييهت والقضتء الغتبت  حرائق من الوقتية جمتلي  ي الأعتون 

 الغتبت ؛ حرائق من الوقتية علييت   ي احمليية اجملألعت  اكإشر 

 انمبتدئ تطبيق عي  الظتمية البيدان ماتعدة عي  يركز الذي القتئم الطوعي األمتنة حاتب  ي وانماتهلة 

 المروف مع تكييفهت يأعني اليت احلرائق إلدارة الطوعية الأوجيهية ليخطوط االسرتاتيجية واإلجراءا 

  .احمليية
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 وعي  تشجيع تبتدل والدولياإلقييلي  الأعتون تعزز اليت األنشطة تطوير مواصية عي  الفتو اليجظة شجعت كلت -3

وترد  ي انميحق حملة عتمة عن األنشطة انمضطيع بهت . الظبتتت  حرائق جوانب مجيع بشأن البيدان فيلت بني اخلربا 

 . مظذ انعقتد الدروة العشرين ليجظة الغتبت 

 

 الربنامج احلالي- اثاني

 

 :وهي ركتئز ستإىل  احلرائق احلتلي ليفتو بشأن إدارة الربنتمج ياأظد  -4

  .ليحرائق وتطبيقهت انمأكتمية وضع اإلدارة •

 .والعتنمي الوطين انماأويني انمأعيقة بتحلرائق عي  تعزيز إمكتنية الوصول إىل انمعيومت  •

 (.الأقييم وعلييت  انمطبوعت ) انمعيترية األنشطة إعداد •

 .احلرائق القتئلة عي  ماأوى اجملأع احمليي إدارة: انمصيحة أصحتب مشتركة تعزيز •

 .انمظت  تغري مثل الظتشةة القضتيت معتجلة •

 .الدولي والأظايق العتنمية انمظتصرة •
 

 يحق بتإلضتفة إىل انم والوثتئق انمشتر إليهت  ي انمظأديت  عن الصتدرة الأوصيت  بعني االعأبتر الربنتمج ويأخذ هذا -5

 .إلدارة احلرائق الصتدرة عن الفتو الطوعية الأوجيهية اخلطوط  ي انمعروض انمأكتمل الظهج

 

 مع الأعتون عن فضال واآلخذ  ي الأوسع فيلت بني إدارا  الفتو بهذا الشأن الأظايق القتئم عي  ويقو  الربنتمج -2

 : مت ييي وال سيلت ،(الفرعية)اإلقييلية  انمكتتب

وذلك  ،انمعيترية واألنشطة احلرائق إدارة مشتريع معمم بأظايق وصونهت وإدارتهت الغتبت  تقييم شعبةع يطضت •

 .احلرجية وانمظأجت  والايتست  االقأصتديت  شعبة مع كتملبشكل  بتلأعتون

 مشروع الزراعة ةفتسأضاوأعيقة بتحلرائق انم انمعيومت الظمت  العتنمي إلدارة  بصون الطبيعية انموارد ةإدار قو ت •

 .الزراعة  ي انمظت  تغري من الأخفيف -مظتخيت الذكية

إطترا اسرتاتيجيت عي   ،فظيةال اإلدارا  من وبدعم الطوارئ وحدة خالل من الأقين، الأعتونأعد  إدارة  •

 .نمت بعد حتال  الطوارئ مشتريع قيتدة  ي شتركت كلت. تهتإدارو الكوارث خمتطر من يحدل ماأوى انمظملة

 الصية ذا  الوطظية القتنونية األطرمراجعة  معاحلرائق  إدارة مشتريعمعمم  القتنونية الشؤون مكأبيدعم  •

 .احلرائق بإدارة

 (.الفرعية)اإلقييلية  انمكتتب من بدعم انميدانية انمشتريع مجيع تظفذ •

رائق احل اسأخدا  لوبدائصون ال زراعة جمتال   ي خصوصت ،الزراعةإدارة  مع الأعتونسأوضع معمم أشكتل  •

 .انمراعي إدارة وحتاني ي الزراعة 
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 عي  ماأوى اجملألع انمشتركة عي  يقو  اعألتد نهج ذلك  ي مبت ليحرائق، إىل اإلدارة انمأكتمية الربنتمج وياأظد -7

وضع الايتست  والأخطيط هلت و الطبيعية إلدارة انمظتظر نطتقت العلييت  األوسع  ي احلرائق ويشكل إدراج إدارة. احمليي

 .كبريا حتديت بشأنهت

 

ليوقتية من حرائق  الومشو توازنت أكثرج ُهُن تطبيقاندلعت مؤخرا اليت  الضخلة ليحرائق شتمل تقييمقرتح وي- 8

 انمظتظر ماأوى عي  الطبيعية انموارد إدارة اسرتاتيجيت   يبتحلرائق  الصية ذا  االعأبترا  أفضلبشكل  جردُتالغتبت  

 .الطبيعية

 

 األراضي والغتبت  إدارة ختطيط  ي بتحلرائق انمرتبطة إىل إدراج انمختطر دعوة وتوجد عي  الصعيد العتنمي- 9

 .الوطظية والقوانني عي  أن يأم إبراز ذلك  ي الايتست  انمعتصرة، انمختطر إدارة أستليب سأخدا تب
 

 آفاق املستقبل -ثالثا

 

 جمتل  ي ليغتبت  واهليةت  اإلقييلية يبيدان األعضتءل وانمأغرية انمأزايدة يطيبت ل أفضل بشكل سعيت إىل االسأجتبة- 10

مقرتح إلنشتء  خالل من احلرائق إلدارة مشوال برنتمج أكثر وبظتء الفتو تعزيز  ي تعأز  إدارة الغتبت  ،احلرائق إدارة

 حأيتجت الشكل أجنع لب االسأجتبة من الرئيايني والشركتءالفتو  سيلكن وهذا. انمتحنة حاتب أمتنة مأعدد اجلهت 

اإلقييلية والقطرية  نشطةبتالسأفتدة من األ ،أولوية احلرائق إدارة حتانييعأرب  حيثلتإقييم  كل  ي احملددة اخلتصة

 .أعاله لكذسبقت اإلشترة إىل  كلت اجلترية،

 

 إلدارة أن ياتعدا عي  اعألتد سيتست  غتبت ال حرائق وانموافقة عييهت إلدارة الأوجيهت  من لوضع انمزيد وميكن- 11

 حرائق خمتطر إدارة عي  إدراج وأن ياتعدا انمختطر، إلدارة األخرى األشكتل تألتش  مع البيدان داخل احلرائق خمتطر

. ختطرانم، وأن يشجعت بشكل أكرب تظفيذ اخلطوط الأوجيهية القتئلة إلدارة يواألراض الغتبت  إدارة  ي سيتست  الغتبت 

  ي 1حرائق الغتبت  به اجمللوعة انمعظية بإدارة تقدمت األدوا  الأوجيهية هذه لوضع مثل وإقرار مقرتح مظتقشة ومتت

  .اهلتدئ واحمليط آلسيت هيةة الغتبت 

 

 تأعيق بإدارة الغتبت ، تضع أنشطة اليت انمأحدة األمم وكتال  ستئر مع الأعتون  ي تعزيزتكلن  أخرى فرصةمثة و- 16

 من ليحد الدولية انمأحدة األمم اجلوية؛ واسرتاتيجية لألرصتد العتنمية وانمظملة العتنمية؛ الصحة مظملة ذلك  ي مبت

 ليبيةة؛ انمأحدة وبرنتمج األمم اإلمنتئي؛ انمأحدة األمم وبرنتمج والثقتفة؛ والعيم ليرتبية انمأحدة ومظملة األمم الكوارث؛

 تظايق آليةومن شأن وضع . ألوروبت االقأصتدية انمأحدة األمم ةوجلظلأتبع لألمم انمأحدة اإلناتنية ا الشؤون تظايق مكأب

 .انمأحدة األمم وكتال  بنيجنع فيلت وأأفضل  تعتون أن يؤدي إىل ةمظتسب

                                                           
1
 والأعييم البحوث مظملت  عن ممثيني إىل بتإلضتفة الغتبت ، حرائق إدارة عن ماؤولة ونيوزييظدا سرتاليت ي أ األراضي إدارة مؤلفة من وكتال  جلظة  

 .حلرجيةوالصظتعة ا
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 من جانب اللجنةاملطروحة للنظر فيها  الرئيسية املسائل- رابعا

  
 :دعوة البيدان إىل مت ييي  ي اليجظة ترغب قد- 13

 األراضي والغتبت ؛ إلدارة والريفية الوطظية الايتست   ي احلرائق إدارة إدراج •
 .الفتو  ي إدارة احلرائق برنتمج من أجل تعزيز انمتحنة اجلهت  األمتنة مأعدد حاتب  ي انماتهلة •

   

 :أن تطيب إىل الفتو القيت  مبت ييي  ي اليجظة ترغب قدو- 14

نمقرتح إنشتء حاتب  انمتلي إىل الألتس الدعم بظشتط الاعي خالل من ائقاحلر برنتمج الفتو إلدارة تعزيز •

 انمتحنة؛ اجلهت  أمتنة مأعدد

اليت  انمأحدة األمموبرامج  كتال خمأيف و بني انمطتف نهتية قيتدتهت  ياألخذ بزمت  و ليأظايق آلية اقرتاح •

اجلوية؛  لألرصتد العتنمية انمظملةنمية مظملة الصحة العتالفتو و)احلرائق  إدارةب تأعيق مواضيعتعلل بشأن 

 وبرنتمج والثقتفة؛ والعيم ليرتبية انمأحدة ومظملة األمم الكوارث؛ من ليحد الدولية نمأحدةا األمم واسرتاتيجية

اإلناتنية الأتبع لألمم  الشؤون تظايق مكأبو ليبيةة؛ انمأحدة وبرنتمج األمم اإلمنتئي؛ انمأحدة األمم

 ؛(وغري ذلك، ألوروبت االقأصتدية انمأحدة مماأل وجلظة ؛انمأحدة

 إلدارة الطوعية لأوجيهيةاخلطوط ا إىل سأظتدبتالو الصية ذا  األخرى انمؤسات  مع شراكة  ي ،العلل •

حبرائق الغتبت   الصية ذا  انمختطر إلدارة الدولية يةالأوجيه دوا األ من جملوعةعي  وضع  احلرائق،

 .الطبيعية انمظتظر ماأوى عي 
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 ملحق

 حملة عامة عن برنامج إدارة املخاطر

 منذ انعقاد الدورة العشرين للجنة الغابات

 

 

  الضخمة األخرية التقييم العاملي للحرائق

 

   ي ِدُق ،األخرية الضخلة ليحرائق عتنمي بإجراء تقييم (الفتو) األغذية والزراعة مبظملة الغتبت  فت إدارةَكّي -1

 .6011 أيتر/متيو ،  يأفريقيت جظوبسييت،  صن  ي الغتبت  الذي عقد  رائقحل اخلتمس الدولي انمؤمتر

 

ليايطرة  اإلطفتء اليت كتن يبذهلت رجتل هوداجل أمت  تيني ال كتنت األخرية الضخلة احلرائق أن الأقييم وأظهر- 6

  ي ظقصك) الظريان عندالال يالطبيع ودالوق  ي إنقطتعمن  أو الطقسأحوال   ي يإجيتب تغيري منإمت  عييهت إىل أن اسأفتدوا

 الغتبت  حرائق نمكتفحة احلديثة والأقظيت  دوا ألا لديهت اليت البيدان  ي حأ و .(انمثتل سبيل عي  احليوية الكأية

حيثلت كتن  ي ماأطتعهم القيت   والأحرك يدفتع موقف أخذ إىل يضطرون عت  بوجه كتنوا اإلطفتء رجتل فإن ،اخلطرية

 . بذلك
 

 انمعرضة الطبيعية يلظتظرل اهلشة تلةاحلوالعتنمي  الظتمجة عن االحرتار الرتاكلية ثترآلا أنإىل  الأقرير أشترو -3

  ي الغتبت  حرائق منوقتية ال ت حاتب تغيري إىل يدؤت غتبت  وخترجهال حميط داخل الاكتنية  والأحوال قائليحر

 أو /واألراضي  إدارةإجراءا   كتنت حتيييهت، مت اليتتقريبت  وانمعأدلة سأوائيةإلال  ااحلت كل  يو . البيدان من عديدال

جايلة تأعيق  خمتطرتظطوي عي  ( عن غري قصد أو قصد عن)إغفتل اختتذهت  أوذهت تاألراضي اليت مت اخت سأخدامت ا

 جُهُن تطبيق الأقريرالغتبت ، يقرتح  حرائق خمتطر ونمرا لأزايد شدة . توقع نطتقهت وحجلهت جير مل الغتبت  حبرائق

 سرتاتيجيت ا ي  تحلرائقذا  الصية ب عأبترا اال أفضل بصورة جردتالغتبت   حرائق من ليوقتية وأمشلً  توازنت أكثر

 لقتئلنياعي   هتمة آثتر هلتضخلة ال احلرائق فإن ،الصدد هذا  يو . الطبيعية انمظتظر ماأوى عي  الطبيعية انموارد إدارة

 إدارةوخطط وممترست   لايتست فعتلية  أكثر أظميمل أستست الأقييم نأتئجوتوفر  . الايتست واضعي و يراضألا إدارة عي 

 .انمعرضة ليحرائق الطبيعية انمظتظر عرب يراضألا

 

 قياأفري جنوبسييت،  صن يف 4022 رأيا/مايو يف الغابات الذي عقد  حلرائق اخلامس الدولي املؤمتر

 

الفتو  رعتية حتت نعقدايالذ مترؤانم هذا تظميم  ي ،الدولية االتصتل جلظة  ي اعضوشتركت الفتو، بصفأهت  -4

   :العلل بشأن مجية أمور مظهت لزيتدة توصيت  مترؤانم واختذ  .الكوارث من ليحد الدولية االسرتاتيجيةو

 خميفت  أو مظفجرةغري  رضيةأ ألغت ب انمزروعة يراضاألو يتشعتعإ انميوثة يراض ي األ احلرائق إدارة •

.كيلتوية 

 .الرطبة يراضاألوليلاأظقعت  يكولوجية اإل ظممال منيأت •
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       .الزراعية يراضألا  يرائق احل سأخدا ا من احلد •

       .الظتس عتمة مشتركة •

    .الدولية انمبتدئ تطبيق •

    .تهتدارإوغتبت  ال حرائق لعيم انمأقدمة يأكظولوجيت ل يانمظهج الأطبيق •

     .احلرائق إدارةجمتل   ي يالدول الأعتون تعزيز •

       .الطبيعية انمظتظر ماأوى عي األراضي  إدارة/ الطبيعية انموارد إطتر  ي احلرائق إدارة جرادإ •

 لأوجيهيةطوط ااخل  ي ردةالوا ئانمبتد تظفيذ  ي ليفتو الأتبعة الات قييليةإلا الغتبت  هيةت  إشراك زيتدة •

   .وهيوغ علل وإطتر احلرائق دارةإل الدولية
 

 احلرائق إدارة حأيتجت ا ظتسبي ربنتمجالعليت الفتو، بصفأهت من اجلهت  انمظملة ليلؤمتر، عي  ضلتن أن  -5

 أخفيفالو احلرائقو ،ييةاحمل اجملألعت عي  ماأوى  احلرائق إدارة حول دورا  قرتاحالل اخ من الظتمية البيدان  ي

 .عرضت، معملهت من البيدان الظتمية 15الفتو  دعلت كلت   وانمعترف الأقييدية احلرائقإدراة و الفقر حدةمن 

 

 خماطر الكوارث للحدمؤسسية  وضع اسرتاتيجية  

 
 الغذائية الطوارئ وحتال   ليأهديدا الأأُهب عي  القدرة زيتدة"طتء ليفتو انمألثل  ي  سرتاتيج الا اهلدفأدى  -2 

  ي الكوارث خمتطرمن  ليحد ةجديدؤساية م سرتاتيجيةشروع ام وضعإىل " فَعتل حنو عي  هلت واالسأجتبة والزراعية

 ،احلرائق إدارة ذلك  ي مبت ،الكوارث خمتطر نم ليحد لقطتعت ابني  مشرتك نهج عألتدا سرتاتيجيةاال تقرتحو   الفتو

انمشروع اجلديد   ي أيضت القطتعت  بني انمشرتك الظهج هذاويربز  .عضتءاأل هتبيدان حأيتجت ال أفضل بشكل سأجتبةلال

 احمليية اجملألعت  ا قدر تعزيزماألة  (5اهلدف االسرتاتيجي )ليفتو حيث يعتجل أحدهت  االسرتاتيجية ألهدافل

 اهلدف، هذا من جزءا احلرائق دارةأشكل إوس. رثبتلكواف فيلت يأعيق عي  الأكّي اهلشة يكولوجيةاإل والظمم الضعيفة

 .انماأدا  تإلنأتجب يأعيقي ذال 6 اهلدفمن و

 

ا  البيدان قدر بظتء إىل يهدف يالذ6015-6005 ليفرتة وهيوغ علل إطتر ىلإ سرتاتيجيةاال هذهوتاأظد  -7

   الكوارثف مع الأكّي عي احمليية  واجملألعت 



 مستوى اجملتمع احمللي على القائمة احلرائق إدارة

 

 هذاو .احلرائق إدارةجمتل   ي هوتظفيذ احمليي اجملألعقتئم عي  ماأوى  نهج وضعل الطريقمهد  الفتو  -8

القتئم عي  ماأوى  ظهجال حتلة عن مظشور صدروقد . ظفذهت الفتوتاحلرائق تقريبت اليت  إدارة مشتريعكل   ي موجود الظهج

 .6016 الثتني كتنون /يظتير ي  احلرائق دارةإجمتل   ي احمليي اجملألع
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 اجملألعالقتئم عي  ماأوى  ظهجإقييم ال  يليعتميني  أداةوضع  (6013-6016) هذه الاظأني فرتة خالل وسيأم -9

 .احلرائق إدارةجمتل   ي احمليي

 
 وبرنتمج دةانمأح الواليت  ي  FireWise وبرنتمج فريقيت،أ جظوب مع جظب إىل جظبتوتبذل الفتو،  -10

FireSmart  إدارةجمتل   ي احمليي اجملألعالقتئم عي  ماأوى  ظهجال تطوير نمواصية ةضتفرمأ اجهود ،اكظد ي 

(. 6015) اجلظوبية كوريتغتبت  الذي سيعقد  ي ال حلرائق انمقبل الدولي انمؤمتر أعلتل جدول ي  له والرتويج احلرائق

 إدارةجمتل   ي احمليي اجملألعالقتئم عي  ماأوى  ظهجاجألتع عن ال يظممس أفريقيت، جظوب  يمت أوصي به  حنو عي و

بتالسأظتد إىل  انمقبية اخلطوا  وحتديد االهألت  عي  ليحفتظغتبت  ال حلرائق انمقبل الدولي انمؤمترانعقتد  قبل احلرائق

 .غتبت ال حلرائق انمقبل الدولي انمؤمتر برنتمج  ي إدراجه وتعزيز االحأيتجت 

 

 انبعاث غازات الدفيئة يفاهمة حرائق النباتات مس

 

 االنبعتثت  خفض جمتل  ي ليأعتون انمأحدة األمم برنتمجفريق ورجية وارد احلدير انمع تقمأظايق جيري ال -11

 احلرجية يلواردلانمقبل  أقديرال ي احملروقة انمظتطق بشأن البيتنت  إدراج من أجل  وتدهورهت الغتبت  إزالة عن الظتمجة

إدارة إدراج خرى لألراضي، واألالسأخدامت  لأيضت إمنت وفحاب بتلظابة ليغتبت  واألراضي احلرجية ليس ، العتمل  ي

 . الغتبت  ة عن إزالة الغتبت  وتدهورخفض االنبعتثت  الظتمجية إىل مالراوطظية الربامج الاحلرائق  ي علل 
 

 احلرائق إلدارة اإلقليمية الفاو أنشطة

 

 تقدم، 6011 نياتن/أبريل  ي فيظيونأ  يالذي عقد  أوسطاألبيض انم البحر غتبت الثتني ل سبوعاأل خالل- 16

 متت أن الوقتية من احلرائقبش قفامو وثيقة مشروع مديرتانيت اييفتلالغتبت  الأتبعة  رائقانمعظية حب عللال جملوعة

 والشرق بتوورإقييلي أ من زءحد كبري بتلظابة جل مهلة إىل الوثيقة هذهوقد كتنت . انموافقة عييه خالل هذا احلدث

 :وسيطت الضوء عي  أولويت  من أجل دن األ

 ة؛ئم عي  انمشتركقتلظهج  األولوية إعطتء •

 انمظت ؛ تغري سيتق  ي احلرائق من الوقتية  ي الظمر •

 .نطتقت األوسع الطبيعية انمظتظرإطتر   ي احلرائق من الوقتية  ي الظمر •

 
  ي إسربا  ي ةاألوروبي الأتبع ليلفوضية انمشرتك األحبتث مركز يأخذ أن تقرر ،نفاه الغتبت  أسبوع لخالو  - 13

ونملت الفتو  .الغتبت  حرائق عيومت األوروبي نم الظمت   ي األدن  الشرق إقييم من بيدان عدة لضم إجراءا  إيطتليت

 اجألتعت  ي مديرتانيت سييفت جلظة وأمتنة ليلفوضية األوروبية كانمشرت األحبتث والوكتلة األنمتنية ليأعتون الدولي ومركز

 ي احلرائق بتلظابة لبيدان  الأحقيق عي  وسأعقبه دورة تدريبية    العليية هذه لبدء انمغرب  ي6011تشرين األول /أكأوبر

 Italian Corpo Forestale dello اإليطتلية احلكومية احلرجية األدن ، سأظملهت اهليةة والشرق أفريقيت مشتل

Stato  انمظملت نفس  هتدعلتو. 
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 والبحر الالتيظية ألمريكت اإلقييلية احلرائق إدارة شبكةمل تألكن  الألويل، عي  انمفروضة القيودونمر إىل  -14

 والبحر الالتيظية أمريكت غتبت  هيةةهليةة  الاتبعة والعشرين الدورة هتمشعي   مأوقعت كتن كلت ،من االجألتع الكترييب

 .6016 آذار/مترس 9-5خالل الفرتة  بتراغواي  ي أسونايون  ي الكترييب

 

 ألوروبت االقأصتدية انمأحدة األمم وجلظةالفتو  بني انمشرتكو احلرائق إدارةانمأخصصني انمعين ب فريقوُيحضر - 15

    يحدودل ةبرتعال احلرائق إدارةعن6013  ي جألتعا لعقد

 

احلرائق دارةإ الالفاو يف جم مشاريع

 

انمأكتمية وعي  ماأوى  احلرائق دارةالفتو إل مشتريعأجنز   ،الغتبت  ليجظة العشرين الدورةانعقتد  مظذ- 12

  الاتبقة ةيوغوسالفيال مقدونيت مجهوريةو سوريتو انمغرب  ي ي حني أن انمشتريع  ؛ولبظتن وانيكترغ  ي اجملألع احمليي 

    تتريتظفيذهت ج الزالأو /قد بدأ  و توتظزاني ظديوسوازي وتشتد
 
    .وبريو وغوتو بظني من كل  ي احلرائق دارةإل أنشطةيضطيع ب ،الوطظية الغتبت  برامج مرفق إطتر و ي -17

 
 فوتت مظطقة  ي العتنمية البيةة مرفقو انمشرتكة بني الفتو قييليةإلا هانميت ماأجلعت إدارة  عيرتمش إطتر و ي -18

 اليتاجملتال   حدأ عأبترهتتب احلرائق دارةإل ولويةأعطيت األ ،(أفريقيت شرق) كتجريا  يو( غرب أفريقيت) دجتلون

إدارة إدراج الوعي بضرورة وأهلية ماأوى مرة أخرى عي  تزايد  وهذا يربهن   .أكرب هألت يارتع  إليهت ا أن جيب

 .احلرائق  ي إدارة انمظتظر الطبيعية األوسع نطتقت

 

 .واندونيايت تشتد  ي احلرائق دارةجديدة إل عيرتمش مقرتحت جيري وضع و -19

   


