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ويرجى من  .من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة  

ت املنظمة متاحة ومعظم وثائق اجتماعا. السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

  www.fao.org: على اإلنرتنت على العنوان التالي

A 

 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 الدورة احلادية والعشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثالث

 6302كانون الثاني /يناير 03 -62عمان، األردن، 

 تصميم الربنامج الشامل للمنظمة إلدارة احلرائق،

 ،ةالطبيعي ظراملناومكافحة املخاطر املتعلقة باحلرائق الربية على مستوى  

 وحتسني تنسيق العمل فيما بني الوكاالت 

 مذكرة من األمانة

 

 

 موجز

 

. مجياع اتاتخدامات ااراضاي    يفيعكس برنامج املنظمة إلدارة احلرائق نهجاا متكاامي يتنااور حرائاق ال اااب النبااتي       

كاؤها يف تنفياذ قارارات   هذه املذكرة حملة عامة عن التاورات واإلجرابات ذات الصلة اليت اختذتها املنظمة وشر عرضوت

 .ةاتي السابقئاجلهاز الر

 

 

 متابعة توصيات الدورة العشرين –أواًل 

 املنطقةهليئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى واألنشطة األخرى يف  

 املتعلقة بربنامج منظمة األغذية والزراعة إلدارة احلرائق 

 

مساألة حرائاق    يفلدعم الذي تقدما  منظماة اايذياة والزراعاة     أعربت اهليئة يف دورتها ااخرية عن تقديرها ل- 1

هذه الورقة فإن  ،وعلى الريم من تراجع امليزانية واملوارد البشرية منذ الدورة ااخرية. ال ابات وطلبت اتتمرار هذا الدعم

 .يف هذا اجملار ل  وزن املنظمة تنفيذ برنامج  بها تواصل السبل اليتتوضح 
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ياري املباشارة والعاابرة للدادود حلرائاق       ثاار إىل املنظمة دراتاة اا  أيضا ، طلبت اهليئةسابقةالوخير الدورة - 2

يتعلاق بهاذا اامار، وتفتقار إىل املاوارد اليزماة التتكشاا          قليمومل تتلق املنظمة طلبا حمددا من أي بلد يف اإل .ال ابات

 . املزيد

 

تقاديم  و ،مراكز للاوارئ يف بلادان الشارا اادناى   إقامة ملبكر ووأكدت اهليئة أن من املهم وضع برامج لإلنذار ا- 3

 تشملدارة احلرائق إلمناذج  وضعوكذلك  ؛تعزيز البنى التدتية احمللية وحتسني التجهيزات الفنيةيف البلدان  إىل دعمال

اجلدياد   املشا الاملنظماة  وبرناامج  . خصيصا لتناتب الظرو  الساائدة يف كال بلاد    تكون مصممةو ،اجملتمعات احمللية

جمعات امليااه وال اباات ومباادرة احلاد مان      إلدارة مست القائمة واالقرتاحات املشاريععدد من و "للدرائق ةالذكيإلدارة ا"

ستند كذلك إىل اجملتمعاات  توقائمة على املناظر الابيعية ُنهجا تعكس ، هاوتدهور ال اباتاالنبعاثات النامجة عن إزالة 

  .  احمللية

 

 :اإلقليماملشاريع التالية يف  إىل اإلشارةدر جت، 4لفقرة لبالنسبة و- 4

 

  منذ الدورة ااخرية، مت االنتهاب من مشروع إلدارة احلرائق يف توريا. 

  وضاع نظام    ،تنفياذ السياتاات احلرجياة   ب متعلقو ،مقام يف امل رب وممور منها مشروع للمنظمة توىلي

 .بلدلإلنذار املبكر للمناطق املعرضة للدرائق يف ال

   انظاما  يشامل شاروع إلدارة احلرائاق،   مب اقرتاحبناب على طلب اجلزائر، بدأت املنظمة اإلعداد لوضع 

 .إلنذار املبكرل

  بدعم من الوكالة ااملانية للتعاون GIZ (أملانيا) ،ومركز ااحباث املشرتك ليحتاد ااوروبي يف إتربا ،

، ومنظمة اايذياة  (Silva Mediterranea)ر املتوتط ة بقضايا يابات البدعنيامل تيلفا مديرتنياهيئة و

وبلاد واحاد يف   ( اجلزائار وتاونس،  وامل ارب،  )والزراعة، جيري إدراج ثيثة بلدان يف مشاار أفريقياا   

التدقياق  وهذا يشمل التدريب على . يف نظام معلومات حرائق ال ابات ااوروبية( لبنان)الشرا اادنى 

من شأن حتسني فهام أتاباب احلرائاق    و. حلرائقعن ايانات وطنية أتباب احلرائق ووضع قواعد ب يف

 .إىل حتسني اتقائهانهاية الأن يفضي يف وتارخيها 

   املبادرة املعززة على  يركز عنصرايشمل  ،لبيئة العامليةل الفرنسي رفقامليركز مشروع إقليمي بتمويل من

جلزائار وامل ارب وتاونس علاى أهمياة      يف ا ،هاوتادهور  ال اباات ف  االنبعاثات النامجة عن إزالاة  خل

 000زائر حيا  رتارتا ماا باني     اخاصة يف اجلو ،اخافيف من ت ري املناالتخ يفاحلرائق  اتقابتدابري 

 .هكتار تنويا خير فرتة الصيف 00 000إىل  00

     

رئيساي   يف املنظمة قد وصافت حرائاق ال اباات بأنهاا مصادر      (COFO)وأشارت اامانة إىل أن جلنة ال ابات - 0

ودعت البلدان إىل أن تدرج موضوع إدارة حرائاق ال اباات يف برااهاا لتخفياف      ،(GHGs) ل ازات االحتباس احلراري

إدارة : "اإلدارة الذكياة للدرائاق  " شاامل الربناامج  يتضمن الو. (REDD) االنبعاثات النامجة عن إزالة ال ابات وتدهورها
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تنفيذ هاذه الركيازة،    عندو. مثل ت ري املناخ ناشئة سائلركيزة متصلة مب ،ملناخت ري ا تياااملناظر الابيعية واحلرائق يف 

مموال من خير صناديق مباادرة احلاد مان االنبعاثاات      ،مشروعا يف كاليمنتان، إندونيسيا اايذية والزراعة بدأت منظمة

 عان طرياق  الحتبااس احلاراري   حلاد مان انبعاثاات ياازات ا    ا من أجل النامجة عن إزالة ال ابات وتدهورها من النرويج

منع احلرائق الربية يف مزارع املااط  وعن طريق ،يف الزراعة والرتبة اخلثية القريبةتاليب أخرى أب احلرا االتتعاضة عن

بادائل التاتخدام   علاى  الرتكيز  بزيادةحلرائق الرباري ااخري ملؤمتر الدولي وأوصى أيضا ا. اململوكة للمجتمعات احمللية

 أيضاا   تشامل و. لإلدارة الذكية للدرائق عنصرا يتعلق بإدراة احلرائاق وت اري املنااخ    شاملل أيضا الربنامج الويشم. احلرا

 (172ال ابات رقام  عن  الصادرة عن املنظمة ورقةال) مدراب ال ابات املوجهة إىل اخلاوط التوجيهية يف اار ت ري املناخ

بالزياادة   يف ما يتصال ال ابات  ومدير بأن يتبعهاتخفيف املوصى إجرابات التكيف واترتاتيجيات ال ،اليت نشرت مؤخرا

   .تهاأو شد هاأوحجم تهاأو وتريحرائق ال ابات املتوقعة يف عدد 

 

 متابعة توصيات الدورة احلادية والعشرين - ثانيا

 للجنة الغابات واهليئات اإلقليمية األخرى للغابات

 

ة احلرائق من خير السعي احلثي  إىل دارامج املنظمة إلنأن تعزز بر منظمة اايذية والزراعةطلبت اللجنة من - 6

املنظماة علاى    وافقات وقاد   .ماحنة متعاددة  ممور من جهاتصندوا اتتئماني إنشاب ب املتعلقدعم مالي ليقرتاح  التماس

. ت اري املنااخ   تاياا رائاق يف  إدارة املناظر الابيعية واحل: "قائدرلإلدارة الذكية لل" شاملالربنامج الاالقرتاح اآلن بوصف  

زيادة صمود تبل املعيشاة يف مواجهاة التهديادات    : للمنظمة 0وتيدرج هذا الربنامج اجلديد ضمن اهلد  االترتاتيجي 

ق ااتاتاي املعا    يا الفر مان جهاود   أيضاا وبالتالي، تيكون جزبا من اجلهود الايت تباذهلا إدارة ال اباات و   . واازمات

 .تمويلال للدصور علىار السعي يف إط االترتاتيجي باهلد 

 

بااحلرائق يف مجهورياة مقادونيا اليويوتايفية      مشااريع متصالة   اكتملتومنذ الدورة ااخرية للجنة ال ابات، - 7

مشروعات  وبدأت. عن  وجيري إعداد التقارير النهائية متعلق بإدراة ال ابات يف تنزانيا مشروعوُأجنزت أنشاة . السابقة

وتوازييند يف إندونيسيا وذلك  جاري تنفيذهاأو  أو تشمل عنصرا متعلقا بإدارة احلرائقملتكاملة للدرائق اإلدارة اب متعلقة

 .وامل ربشيلي و

 

يف إندونيسايا، وتاتكون جازبا مان املشاروع       املنفاذ  من املشروع اهام اعنصرلدرائق لاجملتمعية اإلدارة وتشكل - 0

دارة ال ابات يف يامبياا  إل اتمعيمشروع  من ، وكذلك(يرب افريقيا)دجالون اإلقليمي إلدارة مستجمعات املياه يف فوتاه 

 وذلاك  ومشروع إلدارة ال اباات يف زمباابوي   ،(العاملية رفق البيئةمتجديد موارد اخلامسة ل دورةال تيمور كيهما يف إطار)

 .حلصور على متويل من االحتاد ااوروبياعملية  ضمن

 

ضمن ، 2014حزيران /تجديد موارد مرفق البيئة العاملية اليت تتبدأ يف يوني لادتة الساجلديدة الدورة  شملتو- 9

تكاون  مقرتحاات جيادة   يف بلورة ااعمار التدضريية  بدأتو. حلد من خماطر الكوارث وإدارة احلرائقا ،اااالت عمله
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ومان  . املهتماة احملتملاة   قااليم واا لادان ببدب مناقشات مع ال اايذية والزراعة ، وتعتزم منظمةذلك احلني حبلورجاهزة 

 . العامهذا املاحنة أيضا خير  مع البلداناالتصاالت من املتوقع تكثيف أجل تعزيز الربنامج 

 

أن تقرتح آلية للتنسيق بني خمتلف وكاالت وبرامج اامم املتددة الايت تعمال    املنظمةمن  أيضا وطلبت اللجنة- 10

كاملة من ميزاتها النسبية وتاييف أي ازدواجياة ماع عمال     ال، من خير االتتفادة احلرائق إدارةعلى موضوعات متصلة ب

واملركاز العااملي لرصاد    ،  (UNISDR)ترتاتيجية اامم املتددة الدولية للدّد مان الكاوارث  ابع  الوكاالت ااخرى مثل 

يجية الدولية لألمم املتددة للداد  ويف تنفيذ هذا القرار، بدأت مناقشات مع املنتدى العاملي ليترتات. (GFMC) احلرائق

  .لموتة يف العام املقبلاملنتائج المن الكوارث بشأن هذه املسألة، ويتوقع إحراز مزيد من التقدم و

 

وتأتيسًا على اخلااوط   ،املعنيةخرى ااؤتسات املمع  يف شراكة ،أن تضع نظمةوأخريا، طلبت اللجنة من امل- 11

ة خماطر احلرائق الربية علاى مساتوى   داراموعة من اادوات اإلرشادية الدولية إل ،ئقاحلرا دارةالتوجيهية الاوعية إل

 جارى ، يف احلسابان  اانشاة اجلارياة ااخارى   أخذومع  .املناظر الابيعية، مبا يف ذلك مسائل احلرائق العابرة للددود

مان أجال   لدرائاق  لاجملتمعياة   دارةإللا توجيهياة   خاوطأحدهما هو وضع . لتنفيذ هذا القرار مبدئيني اختيار موضوعني

لتدديد اخلااوط   2012وعقد اجتماع أولي مع خرباب عامليني يف أواخر عام . موظفي املقاطعات واملنظمات يري احلكومية

 إعينهاا ويتم  ،التوجيهية جاهزة اوطومن املقرر أن تكون هذه اخل. هاتركيزحمور حتديد واداة من هذا القبيل العريضة 

التوجيهياة إىل   ااوط وتتساتند اخل . يف مجهورياة كورياا   2010يف عاام   الاذي يعقاد   الادولي حلرائاق الارباري   يف املؤمتر 

 عملياة  الاذين تيساهمون أيضاا يف    ،يف العاامل  قااليم بادعم مان خارباب مان مجياع اا      وتتعدالتجارب امليدانية الناجدة 

 املوجهاة إىل التوجيهياة لات ري املنااخ     خلااوط ايف   ،وهو ت ري املناخ وإدارة احلرائق ،وأدرج املوضوع الثاني. اتتعراضها

. 6الفقارة   ويرجاى الرجاوع إىل  ، (172ال ابات رقام   عن صادرة عن املنظمةالورقة ال)اليت نشرت مؤخرا ،مدراب ال ابات

 .حمددة بقدر أكربتوجيهية  خاوط يف املستقبل تلزمومع ذلك، قد 

 

حتادي    املنظماة مان  ، 2011 عاام  يفاملعقاودة   ،والبدار الكااري   هيئة يابات أمريكا اليتينية وطلبت دورة - 12

 جتاهاات ا 2010عاام  ل يف العاامل   لماوارد احلرجياة  املقبال ل تقيايم  الوتيشمل . ةربيعن احلرائق ال اإلحصابات اإلقليمية

للمارة   لصاناعية باتتخدام بيانات ااقمار ا وذلك املاضيةاإلثنيت عشرة تنة قة على مدى واملناطق احملرت حدوث احلرائق

تتتاح البياناات  و. املساحات احملرتقة وعن مساحة ال ابات احملرتقة اموعمعلومات عن  هذا التدليلتيوفر و. ااوىل

 .2010 عن تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام تقارير إعدادكجزب من عملية  ةلمراجعلللبلدان 

 

 تطورات أخرى- ثالثا

 

مان  بإدارة احلرائاق   معنية موارد بشرية ختصيص بقدر كبري جرى، ايذية والزراعةا على مستوى مقر منظمة- 13

. اازماات و كسب العاي  يف مواجهاة التهديادات   تبل  صمودزيادة  :0اجلديد  االترتاتيجي املنظمة هد  أجل تاوير

الاويال   يف ااجلاني  مقديتا  فإنا  ، إلدارة احلرائاق  اريالربناامج اجلا   على ،القصري جلاا يقصر اجلهود، يف  إنوريم 
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 إىل ، بصفة عامة،كذلكو( طنيةوالو الفرعية اإلقليميةواإلقليمية العاملية و املستويات على) لربنامجمساعدة إىل ا، واملتوتط

للهاد   املسااهمة يف الفرياق ااتاتاي     نظارا ان و، ومع ذلاك . شارك أيضا يف هذا اهلد  االترتاتيجيتإدارة ال ابات ل

 املقادم  الادعم  ملواصالة موارد بشرية إضافية يف اار إدارة احلرائاق   ستلزمفة ااجل، طويلكون مهمة تت 0االترتاتيجي 

  .ةوالقاري (ةالفرعي ةاإلقليميو) على املستويات اإلقليمية مشاريع واملسؤولنيلل

 

يف مجهورياة   2010 يف عام الذي يعقد للمؤمتر الدولي املقبل حلرائق الرباري التدضرية يف قووتشارك املنظمة ب- 14

 برناامج  ريقيا، فإن إدارة ال ابات تاتدعو إىل  فأيف جنوب  2011يف عام  املعقود ير املؤمتر ااخريومثلما حدث خ. كوريا

 .إلدارة احلرائق ا اتمعيانهج يشملاملتكاملة للدرائق  دارةاإليعكس 

 

 للنظر فيها مطروحة نقاط- رابعا

 

وميكان توقاع أن   . الشرا اادنى إقليم لبلدانمصدر قلق شديد بالنسبة  تشكلاعي ال ابات واملر ال تزار حرائق- 10

ياازات  املزيد مان   انبعاث إىلحرائق ال ابات واملراعي  تزايدؤدي تيو. وتواترها ت ري املناخ من شدة حرائق ال اباتيزيد 

 :أن قد تريب اللجنة يفو .يف ال ي  اجلويحتباس احلراري اال

 

  نظارا ان احلرائاق   لمنااظر الابيعياة يف إدارة احلرائاق    لنهج باتباع نهاية املاا    القيام يفإىل احلاجة تناق

مان أجال   اتباع نهج متعدد التخصصاات   قد يلزمو. اإلقليم على حد توابال ابات واملراعي يف على تؤثر الربية 

رعاي ويريهاا، لتجناب    اط الخحتسني ، وحتسني إدارة املراعي ، وقضايا مثل ال ابات وإدارة احلرائق إدماج

 ؛رااحل اللجوب إىل 

  برياة ال ميكان السايارة عليهاا يف     حرائاق  لوقاوع  التدابري اليت ميكن اقرتاحها ملواجهة اخلار املتزايد  تناق

إدارة حرائاق ال اباات   باني   أوثق صلة إقامةو، داخل اإلقليم، على تبيل املثار من خير زيادة التعاون اإلقليم

 ؛مبادئ توجيهية جديدة وضع ضرورة التوجيهية القائمة أو اوط، وتنفيذ اخلتعلقة بت ري املناخاملبادرات املو

 هاوتدهور ال اباتإزالة  املبادرة املعززة خلف  االنبعاثات النامجة عن  االتتثمارات يف تشمل أن تقرتح 

 ؛بشأن إدارة حرائق ال ابات عنصرا ويريها من املبادرات ذات الصلة بت ري املناخ

  أخارى مان العاامل، لادعم      وكذلك يف أقااليم الشرا اادنى  إقليمتيسر التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، داخل

 ؛رائق الربيةاحل والسيارة علىإدارة احلرائق ب املتعلقة شاريعاملوتنفيذ 

 أكرب وإضافية مالية وبشرية حتديد موارد  مهمةاايذية والزراعة إىل منظمة  وكلت. 

 

الشارا   إقلايم  داخال كيفية تكثيف التعااون اإلقليماي    أن تناق يف أيضا  اهليئةااعضاب يف  بلدانيب القد ترو- 16

ذه املناقشاة  وميكان أن تشامل ها   . ربياة رائاق ال احلدارة قليمي إلاإل على املستوى ملوارد املتاحةااتتخدام تدسني لاادنى 

 للوكالاة ااملانياة للتعااون الادولي    الشابكات اإلقليمياة   ، وىهيئة ال ابات واملراعاي يف الشارا اادنا   التعاون بني  لمستقب
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 ،لبيئاة العاملياة  ل فرنساي الرفاق  امل، وانياريتتايلفا مياد  و، يف إتربا ةااوروبي رتك للمفوضيةشحباث امل، ومركز اا(أملانيا)

 .منظمة اايذية والزراعةو

 

مجهورياة كورياا   )اري رائق الارب حلدولي املقبل ملؤمتر الإىل اى تقديم توصيات أيضا ف اهليئةأعضاب  يريبقد و- 17

2010). 

 

 

 

 


