
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللجنة المعنية بمسائل غابات البحر المتوسط المشتركة بين هيئة الغابات والحياة افتتاحية : النشرة التاسعة
"يترانياسيلفا مد"أفريقيا، وهيئة الغابات األوروبية وهيئة غابات الشرق األدنى  يالبرية ف  

المشتركة بين هيئة الغابات والحياة البرية فى أفريقيا، وهيئة الغابات األوروبية وهيئة غابات الشرق األدن�ى  المعنية بمسائل غابات البحر المتوسط لجنة النشرة التاسعة ل 
 http://www.fao.org/forestry/silvamed  2011كانون األول /ديسمبر –" سيلفيا ميديترانيا"

  نظ�ام معلوم�ات حرائ�ق الغاب�اتنطاق  بتوسيعيعود الطلب 
، بم��ا ح�وض المتوس�ط منطق�ة ك�ل بل�دان ش�ملة ليوروبي�األ

إل�ى  ،ف�ي االتح�اد األوروب�يغي�ر األعض�اء في ذلك البل�دان 
 اللجن�ة   فريق عملوتقّدم ). وديااعمل سب ورشة( 2008عام 

 مركز البحوثت بالطلب الرسمي إلى المعني بحرائق الغابا
. 2009ف���ي ع���ام  ةاألوروبي��� مفوض���يةالمش���ترك الت���ابع لل

  نظ���ام معلوم���ات حرائ���ق الغاب���اتواعتب���ر توس���يع نط���اق 
هاماً بش�كل خ�اص به�دف وض�ع االس�تراتيجيات ة وروبياأل

منطق����ة البح����ر والسياس����ات المش����تركة لتكيي����ف غاب����ات 
              .ر المناخالمتوسط مع تغيّ 

 
جلس��ة الن ف��ي والمش��اركوبه��دف تنفي��ذ ه��ذه األولوي��ة، واف��ق 

  نظ����ام معلوم����ات حرائ����ق الغاب����اتح����ول توس����يع نط����اق 
ب��يض المتوس��ط أس��بوع غاب��ات البح��ر األخ��الل ة وروبي��األ

 )2011نيس�ان /أبري�ل(أفيني�ون  مدين�ة ف�ي الذي انعقدي الثان
      .2012-2011على جدول أعمال للفترة 

 
عم��ل إقليمي��ة بش��أن  ورش��ةتنظ��يم  ألنش��طةوش��مل برن��امج ا

ة وروبي��األ  نظ��ام معلوم��ات حرائ��ق الغاب��اتع نط��اق توس��ي
ت�ونس، (الشرق األوسط وشمال أفريقي�ا منطقة بلدان  شمللي
الجزائ�����ر، والجمهوري�����ة العربي�����ة الس�����ورية، ولبن�����ان، و

       ).والمغرب
لمندوبي�ة الس�امية للمي�اه والغاب�ات لع�ام الم�ين األبصفتي و

م�ل ه�ذه الع ورش�ةني جداً استض�افة ، سرّ ومحاربة التصحر
ف���ي المغ���رب والتع���اون ف���ي تنظيمه���ا م���ع مرك���ز البح���وث 

غذية ألالجنة منظمة ، ولمفوضية األوروبيةلالتابع  المشترك
المعنية بمسائل غابات البحر المتوس�ط المش�تركة والزراعة 

بين هيئة الغابات والحياة البرية ف�ى أفريقي�ا، وهيئ�ة الغاب�ات 
، "لفا م�ديترانياس�ي"األوروبية وهيئ�ة غاب�ات الش�رق األدن�ى 

وق��د حض��ر الح��دث ال��ذي . والهيئ��ة األلماني��ة للتع��اون ال��دولي
تش���رين األول /أكت���وبر 28إل���ى  25رب���اط م���ن الق���د ف���ي عُ 

منهم خبراء من بلدان منطقة  ،ًمشاركا 30، حوالى 2011
تركيا، وتونس، والجزائر، ( الشرق األوسط وشمال أفريقيا

، )لمغ�����ربوالجمهوري�����ة العربي�����ة الس�����ورية، ولبن�����ان، وا
، والهيئ��ة األلماني��ة للتع��اون ال��دولي ،والمفوض��ية األوروبي��ة

وق�د افتتح�ت . ومنظمة األغذية والزراعة، وإسبانيا وإيطالي�ا
العم��ل بع��رض رفي��ع المس��توى ش��ارك في��ه أكث��ر م��ن  ورش�ة
 .جهة معنية، ومعظمها من المغرب 100

 
العم��ل األه��داف الواض��حة وذات الص��لة  ورش��ةوق��د حقّق��ت 

وضع برنامج أولي للعم�ل ) 1: (ومنهاقد حّددتها  التي كانت
م���ع البل���دان الش���ريكة به���دف تحس���ين ق���درتها عل���ى جم���ع 
البيان���ات، وتوس���يعها ونقله���ا م���ن أج���ل تلبي���ة االحتياج���ات 

نظ���ام البل���دان أعض���اء فاعل���ة ف���ي ه���ذه الالزم���ة لتص���ير 
تق��دير التك��اليف ) 2(؛ ةوروبي��األ  معلوم��ات حرائ��ق الغاب��ات

مستقبلي العضو العضو أو وضع البلد الة مناقشو –والمنافع 
             .ةوروبياأل  نظام معلومات حرائق الغاباتفي 

 
 :العمل على عّدة جلسات كالتالي ورشةوعقدت 

 
 ليوم األولا

  عرض عالمي حول اإلطار اإلقليم�ي وس�بب عق�د
  نظام معلومات حرائق الغاباتالعمل حول  ورشة

        ة؛وروبياأل

  ام معلوم���ات حرائ���ق الغاب���اتنظ���ع���رض ح���ول  
نظ��ام معلوم��ات ة وقواع��د البيان��ات ف��ي وروبي��األ

مرك��ز البح��وث  قّدم��هة وروبي��األ  حرائ��ق الغاب��ات
             .المشترك التابع للمفوضية األوروبية

 اليوم الثاني
  وض�ع حرائ�ق الغاب�ات واس�تعراض  حولعرض

ف�ي  حالياً  النظم، والعمليات واألساليب المستخدمة
تركيا، وت�ونس، والجزائ�ر، والجمهوري�ة (بلد كل 

لجم����ع ) العربي����ة الس����ورية، ولبن����ان، والمغ����رب
 البيانات حول الحرائق وتنظيمها؛

 الفوائ��د المتبادل��ة المحتمل��ة /ع��رض ح��ول المزاي��ا
نظ�ام معلوم�ات الناجمة عن كون البلد عضواً ف�ي 

ع�����رض ح�����ول        ة؛وروبي�����األ  حرائ�����ق الغاب�����ات
نظ�ام ص�ير البل�د عض�واً ف�ي المتطلبات الالزمة لي

        ة؛وروبياأل  معلومات حرائق الغابات
  عرض حول نظ�ام المعلوم�ات القط�ري قّدم�ه بل�د

  نظام معلومات حرائ�ق الغاب�اتانضم مؤخراً إلى 
ة، وهو تركيا، وبلدان عريقان في النظام وروبياأل

        هما إسبانيا وإيطاليا؛
 تلبي���ة  مناقش���ة ح���ول إمكاني���ة ك���ل بل���د م���ن حي���ث

نظ��ام معلوم��ات متطلب��ات األهلي��ة لالنض��مام إل��ى 
 ةوروبياأل  حرائق الغابات

 
  .رحلة ميدانية إلى غابة تطوان: اليوم الثالث
 اليوم الرابع
  نظ�ام تحديد احتياجات كل بل�د ليص�ير عض�واً ف�ي

        ة؛وروبياأل  معلومات حرائق الغابات
  نظ�ام معلوم�ات مجموعات عمل قطرية تعمل مع

ة ومنظم����ة األغذي����ة وروبي����األ  ائ����ق الغاب����اتحر
والزراع���ة، والهيئ���ة األلماني���ة للتع���اون ال���دولي، 
وخب���راء م���ن ال���دول لتش���خيص وض���عها الح���الي 
وذلك بهدف تحديد وسيلة لتحسين ق�درات ك�ل بل�د 

        لتلبية متطلبات االنضمام إلى النظام؛
  ع��رض التحلي��ل النه��ائي لك��ل فري��ق عم��ل عل��ى

  .جميع المشاركين
 

وفي اليوم األخير من ورش�ة العم�ل، خلص�ت بل�دان منطق�ة 
ت����ونس، والجزائ����ر، ( الش����رق األوس����ط وش����مال أفريقي����ا

، الت��ي )والجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية، ولبن��ان، والمغ��رب
إل��ى كان��ت ق��د أعرب��ت ع��ن رغبته��ا باالنض��مام إل��ى النظ��ام، 

قرار االنضمام ووافقت على مجموعة من اإلجراءات الت�ي 
وت���رد ه���ذه . 2013أن تتخ���ذها بحل���ول ع���ام ينبغ���ي له���ا 

اإلجراءات واالستنتاجات الرئيسية لورشة العم�ل بالتفص�يل 
  .في هذه النشرة

 عبد الرحيم الحومي
 األمين العام
 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
 الرباط، المغرب

      
  ":سيلفيا ميديترانيا"أخبار عن شركاء لجنة غابات البحر المتوسط 

 –نير إتزيون  –في منطقة البحر المتوسط  تغير المناخ وحرائق الغاباتمؤتمر حول 
 ).2012كانون الثاني /يناير 26-24(إسرائيل 

 
 29م�ن ( أنطاليا تركي�ا -الدورة العشرون للهيئة اإلقليمية للغابات في الشرق األدنى

  ).2012شباط /فبراير 2إلى  2012كانون الثاني /يناير
تركي�ا  –أنطالي�ا  – قض�ايا غاب�ات البح�ر المتوس�ط ون للجن�ةالدورة الحادية والعشر

 .)2012شباط /فبراير 2-3(

http://www.fao.org/forestry/silvamed


 

2 
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 ياللجنة المعنية بمسائل غابات البحر المتوسط المشتركة بين هيئة الغابات والحياة البرية فافتتاحية : النشرة التاسعة 
"سيلفا مديترانيا"أفريقيا، وهيئة الغابات األوروبية وهيئة غابات الشرق األدنى   

 
ت�ونس، (بلدان الشرق األوس�ط وش�مال أفريقي�ا  شملة ليوروبياأل  نظام معلومات حرائق الغاباتتوسيع نطاق عمل حول  ورشة

        )والمغربالجزائر، والجمهورية العربية السورية، ولبنان، و
 

المندوبي�ة الس�امية "م�ن  العمل السيد عبد ال�رحيم ح�ومي ورشةترأس الجلسة االفتتاحية ل
وخ�الل . مشارك 100ب وحضرها أكثر من رفي المغ "للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 لهيئة األلماني�ة للتع�اونالجلسة االفتتاحية، ألقيت ثالث كلمات ترحيبية من المدير القطري ل
 "س�يلفيا مي��ديترانيا"، وممث�ل أمان��ة Tilman HERBERGالس�يد  ،ال�دولي ف�ي المغ��رب

 Ernst، وممث���ل المفوض���ية األوروبي���ة الس���يد Christophe BESACIERالس���يد 
SCHULTE. 

 
س���يلفيا "أمان���ة  –المنظم���ة ( Christophe BESACIERوف���ي عرض���ه ق���دّم الس���يد 

واإلط��ار اإلقليم��ي،  ورش��ة، وس��بب عق��د الالعم��ل ورش��ةوص��فاً ك��امالً لخلفيّ��ة ) "مي��ديترانيا
ة وروبي�األ  نظ�ام معلوم�ات حرائ�ق الغاب�ات عل�ى اطالعنظراً إلى حضور العديد من المشاركين من المغرب الذين لم يكونوا على 

        ."سيلفيا ميديترانيا" المعنية بمسائل غابات البحر المتوسط المشتركةلجنة الو
 

وق�دم . أه�دافها ومجموع�ات العم�لع�رض و ،الت�ي تغط�ي منطق�ة البح�ر المتوس�ط الدس�توريةيئ�ات م�ن اله ه�ي وأوضح أّن اللجن�ة
وه�دفها  2012إل�ى ع�ام  2009مزيداً من التفاصيل حول مجموعة العمل المعنيّة بحرائ�ق الغاب�ات وخط�ة عمله�ا للفت�رة م�ن ع�ام 

عم��ال للفت��رة األكم��ا ش��مل ج��دول . "ةوروبي��ألا  نظ��ام معلوم��ات حرائ��ق الغاب��اتدم��ج جمي��ع بل��دان المتوس��ط ف��ي "األول وه��و 
العم�ل ه�ذه ف��ي  ورش�ةي، تنظ��يم ب�يض المتوس�ط الث�انأس�بوع غاب�ات البح��ر األوق�د ج�رت الموافق�ة علي��ه خ�الل  ،2011/2012

        .المغرب
 

الض�وء عل�ى أهمي�ة ه�دف آخ�ر م�ن أه�داف فري�ق العم�ل  ممثل المنظم�ةط وخالل هذا العرض، سلّ 
. ال س�يما عل�ى المس�توى المحل�ي ،ح�ول تعزي�ز مب�ادرات الوقاي�ةيتمح�ور ب�ات المعني بحرائق الغا

وبهدف تحقيق هذا الهدف، اعتمدت ورقة موقف حول منع حرائق الغابات في منطقة البحر األبيض 
وسيناقش هذا الموضوع بمزيد م�ن التفص�يل ف�ي ه�ذه النش�رة . المتوسط على مستوى بلدان المتوسط

 .)التاسعة من النشرة 6راجع صفحة (
 

المفوض��ية  –المش��ترك  البح��وثم��ن مرك�ز ( Jesus San Miguel الس�يد تفس��ير تل�ى الع��رض
وقواعد البيان�ات الت�ي يتض�ّمنها وطريق�ة  ةوروبياأل  نظام معلومات حرائق الغاباتدور ل) األوروبية

ير المعلوم�ات إلى ت�وف يرميعلماً أنه  ،وفي عرضه، تكلّم بالتفصيل عن خلفيّة النظام وأهدافه. عمله
المحدثة والموثوقة حول حرائق الغابات، وعمليات التقي�يم الت�ي تج�رى ف�ي مرحل�ة م�ا قب�ل الحرائ�ق وم�ا بع�دها دعم�اً للوقاي�ة م�ن 

وأنش�ئت قاع�دة بيان�ات ح�ول ان�دالع حرائ�ق الغاب�ات . ر، ومكافحة الحرائق والتقييم في مرحلة ما بع�د الحري�قيالحرائق، والتحض
    .على المستويين األوروبي والوطني ذات الصلةاألعضاء، وهي تستخدم اليوم بشكل واسع للقيام باألنشطة بفضل التعاون مع 

 
، ول�يس كون�ه نظام�اً تكميلي�اً  ةوروبي�األ  نظ�ام معلوم�ات حرائ�ق الغاب�اتالضوء بشكل خاص عل�ى  San Miguel دوسلط السيّ 

نّه يوفّر مثالً المعلومات المتس�قة الالزم�ة للتع�اون ال�دولي ح�ول الوقاي�ة م�ن حيث ألألنظمة الوطنية واإلقليمية في البلدان،  بديالً 
    .حرائق الغابات ومكافحتها وفي حال اندالع الحرائق العابرة للحدود

 
تركي�ا، (جرت مناقشة نظم المعلومات حول حرائق الغابات في منطقة الشرق األوسط وش�مال أفريقي�ا بالتفص�يل  وفي اليوم نفسه،

وع��رض ك��ل بل��د أهمي��ة أرث��ه م��ن الغاب��ات وتنوعه��ا ). ، والجزائ��ر، والجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية، ولبن��ان، والمغ��ربوت��ونس
 .، وتعّرض سكان الغابات للخطر وارتباط وضعهم بالحرائق)، والوظائف الرئيسيةواألنواعالمساحة، (
 

 واألن�واعاً إل�ى التوجه�ات، والت�واتر، واالتس�اع، ت�اريخ حرائ�ق الغاب�ات ف�ي بل�ده، مش�يرل م�وجزاً  اً عرض� قط�ريكل ممثل  وقدم
  .المتأثرة، والمناطق الشديدة الخطورة وفترات اندالع الحرائق، مع التركيز على الفجوات والتحديات

كما عرض كل بلد أحدث ما توصل إليه في قضية حرائق الغابات مشيراً إلى االستجابات الحالية لحرائق الغابات، السيما في ما 
القض�اء عل�ى األس�باب، رف�ع مس�توى ال�وعي الع�ام، ( حرائ�ق الغاب�ات م�ن وقاي�ةالعلق بيت

رسم خرائط لمخاطر ان�دالع الحرائ�ق، ( والتوقعات، )اإلجراءات القانونية للردع والعقاب
ومع��دات ال��دفاع ض��ّد حرائ��ق الغاب��ات والمنش��آت الالزم��ة، ومراقب��ة الحرائ��ق وإج��راءات 

واخت��تم ك��ل ع��رض ). إلج��راءات العملي��ة وس��بل المكافح��ةا( ومحارب��ة الحرائ��ق) التنبي��ه
بالتوقعات ومخاوف البلد من االنضمام إلى النظام، ونقاط قوة النظام والجدوى م�ن تطبيق�ه 

 .أن يصير عضواً فاعالً في النظام والصعوبات المحتملة التي تواجه البلد الذي يرغب في
 

المتطلب�ات بالتفص�يل راء النظ�ام خب� ع�رضالعم�ل الفني�ة،  ورش�ةوفي الي�وم الث�اني م�ن 
البح�وث م�ن مرك�ز ( Andrea Camia وق�ام الس�يد. إلى النظ�ام معيّن الالزمة لينضّم بلد

با وعمليات وبعرض عن قواعد بيانات الحرائق في أور) المفوضية األوروبية –المشترك 
، الحرائ�قع�ن  ةر بيانات�ه الخاص�على ك�ل بل�د أن ي�وفّ  بأنّه يتوجّ  أوضحو. النظام في عضاءاأل البلدان تبادل البيانات الرئيسية بين

 الحرائ�ق، وع�دد المتض�ررة م�ن الحرائ�قس�احة مإجم�الي ال(، وبيانات الحرائق السنوية البياناتالفردية لقاعدة  الحرائقوسجالت 
رير حرائق الغاب�ات ف�ي في تق اً سنوي يساهمونكما أشار إلى أّن أعضاء النظام . وإحصاءات فصلية خالل حملة النيران) في السنة

 .هفي بلدكّل رون المعلومات حول الوقاية من الحرائق وأنشطة إدارة الحرائق أوروبا ويوفّ 
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        ةوروبياأل  نظام معلومات حرائق الغاباتتوسيع نطاق معلومات خاصة حول : النشرة التاسعة
Muammer Kol م السيددّ قثّم  حول النظام  عرضا) يامن وزارة شؤون الغابات والمياه، ترك(

 هوالنظام من خارج االتحاد األوروبي انضّم مؤخراً إلى عضو القطري للمعلومات نيابةً عن 
يملكان نظام معلومات حرائق الغابات األوروبية م عضوان تاريخيان في د، في حين قتركيا

Lorenza Colletti وهما السيدة عرضاً في االتحاد األوروبي  واسعاً حرجياً  غطاءً  من ( 
Italian Corpo forestale dello Statoمنظمة   Elsa Enriquez عن إيطاليا، والسيدة) 

من وزارة ( Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino عن ) 
.إسبانيا  

 
نظ��ام معلوم��ات حرائ��ق الغاب��ات نق��اط الق��وة وفوائ��د االنض��مام إل��ى إل��ى ممثل��و البل��دان  وأش��ار

 .يات المرتبطة بتوفير المعلوماتوالتحداألوروبية 
 

مجموعة عمل لكل بل�د م�ن منطق�ة الش�رق األوس�ط وش�مال أفريقي�ا ب�دعم ( العروض، أنشئت أربع مجموعات عمل قطرية وعقب
والهيئ�ة األلماني�ة للتع�اون ال�دولي، وإيطالي�ا،  ،ةوروبي�األ  نظ�ام معلوم�ات حرائ�ق الغاب�اتومن ممثلي منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة، 

        .تحديد االحتياجات والثغراتللمناقشة إمكانية أن يلبي كل بلد متطلبات النظام و) انيا، وتركياوإسب
 

 :ثغرات لكل بلد يغطي ما يليالوأجرت كل مجموعة عمل تحليل 
  ؛...)وغير ذلكالتدريب، والدعم المالي، والخبرة، والمساعدة الفنية، (االحتياجات من حيث بناء القدرات 
  والقيود؛األصول 
  ةوروبياأل  معلومات حرائق الغابات نظامإلى خطة التكاليف والقيمة المضافة المترتبة على االنضمام.        

 
وزار . وف��ي الي��وم الثال��ث، نظم��ت رحل��ة ميداني��ة ف��ي غاب��ة تط��وان ف��ي ش��مال المغ��رب

دير م كل من السيد دري�س مص�باح، الم�وقدّ . كدية الطيفورالمشاركون الرأس البحري في 
اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التص�حر ف�ي منطق�ة الري�ف، والس�يد محم�د جيروج�ي، 
المدير اإلقليم�ي للمي�اه والغاب�ات ومكافح�ة التص�حر ف�ي تط�وان، والس�يد زهي�ر أمه�ويش، 
رئيس دائرة الشراكات في المديرية اإلقليمية للمياه والغابات ومكافحة التصحر في منطقة 

 .االستراتيجية اإلقليمية إلدارة حرائق الغاباتالريف، عروضاً عن 
 

الممثلون خطة ال�دفاع ض�د الحرائ�ق، وإع�ادة التأهي�ل، والتنمي�ة الت�ي اعتم�دت  أوضحكما 
وزار المش��اركون . 2008ف�ي غاب�ات كدي�ة الطيف�ور بع�د ان�دالع الحري�ق الكبي�ر ف�ي ع�ام 

ات التنظي�ف والت�رميم المواقع المتضررة من الحرائ�ق، وتمّكن�وا م�ن االط�الع عل�ى عملي�
واختتمت الجولة الميداني�ة بزي�ارة أكث�ر . المتضررة من الحرائقفي المنطقة  يالتي تجر

 .تفصيالً إلى منطقة كدية الطيفور وجبل موسى، وهما من المواقع المحتملة ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية
 

  العمل ورشة استنتاجات
ون��اقش  ،العم��ل ورش��ةيه��ا ك��ل مجموع��ة عم��ل عل��ى المش��اركين ف��ي الي��وم األخي��ر م��ن عرض��ت االس��تنتاجات الت��ي توص��لت إل

أوج�ه الق�وة والض�عف والف�رص العم�ل بتحلي�ل  ورش�ةواختتم�ت . المشتركون معاً الخطوات المقبلة لعملية االنضمام إل�ى النظ�ام
  .بلد في إطار توسيع نطاق النظاموالتحديات بهدف وضع تقييم استراتيجي لكل 

 
 القوة نقاط

مجموع��ة (" س��يلفيا م��ديتيرانيا"غاب��ات البح��ر المتوس��ط ه��و أولوي��ة إقليمي��ة للجن��ة  )1(
البح��ر  منطق�ةف��ي حرائ��ق الغاب�ات من�ع ح��ول ف�ي ورق��ة المواق�ف  :)العم�ل األول��ى

 المتوسط وللشراكة التعاونية بشأن الغابات في المتوسط؛
ي�ا، والمفوض�ية بلدان منطقة الشرق األوسط وش�مال أفريقبين المصلحة المشتركة  )2(

وجنوب أوروبا للتعاون في مج�ال ) DGEمركز البحوث المشترك، و(األوروبية 
 ؛حرائق الغابات ذي األولوية

والهيئة األلماني�ة كل من مركز البحوث المشترك، والمفوضية األوروبية،  استعداد )3(
 شراكة التعاونية بش�أن الغاب�ات ف�يللتعاون الدولي، ومنظمة األغذية والزراعة وال

لعملية توسيع نط�اق النظ�ام ليض�م بل�دان منطق�ة الش�رق ) الفنية/المالية/البشرية(المتوسط وجنوب أوروبا لتعبئة الموارد 
 األوسط وشمال أفريقيا؛

 نظم المعلومات والبيانات األساسية القائمة متاحة حالياً في البلدان الخمسة التي يتوقع أن تنضم إلى النظام؛ )4(
 العمل المعقودة في الرباط؛ ورشةمزايا النظام بعد اطالع على تصير أعضاء في النظام على  البلدان التي يحتمل أن )5(
العم��ل المعق��ودة ف��ي  ورش��ةمتطلب��ات النظ��ام بع��د عل��ى اط��الع عل��ى البل��دان الت��ي يحتم��ل أن تص��ير أعض��اء ف��ي النظ��ام  )6(

 .الرباط
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 نقاط الضعف

وف��ي بع��ض األحي��ان ف��ي بع��ض  البيان��ات المتاح��ة ف��ي بل��دان المنطق��ة غي��ر كامل��ة )1(
 ؛)ال سيما في الجزائر ولبنان(الحاالت مجّزأة 

ه�و يكّم�ل ( نظم المعلومات القطرية حول حرائق الغاب�اتيعتبر النظام بديالً عن ال  )2(
 ؛)نظام المعلومات القطري حول الحرائق

تكييف المصطلحات حول أحداث حرائق الغابات في البلدان الخمس�ة وف�ق ال بّد من  )3(
 النظام؛

ف�ي األم�ر ف�ي البل�دان الخمس��ة المعّم��ق جي�داً وال يج�ري التحقي�ق  مس�بباتهأس�باب حرائ�ق الغاب��ات أو  تع�رفال  ع�ادة )4(
 ؛)حاجة إلى التدريب على األسباب والتحقيقال(

تلب�ي متطلب�ات قاع�دة لتص�بح أعض�اء فاعل�ة ف�ي النظ�ام والبلدان التي ه�ي أعض�اء محتمل�ة ليس�ت عل�ى المس�توى نفس�ه  )5(
 .بيانات النظام

 
 الفرص المتاحة

المتوس��ط  بح��رف��ي منطق��ة حرائ��ق الغاب��ات البل��دان الت��ي تع��اني م��ن ح��ول قض��ايا  لتب��ادلللمش��اركة ف��ي منص��ة ل فرص��ة )1(
 ؛)وتجديد الغابات والمكافحةالوقاية، (

األس�اليب المش�تركة الجدي�دة الت�ي طوره�ا مرك�ز البح�وث /األوروبي�ة والنم�اذج البحوثفرص االستفادة من إنجازات  )2(
 ؛في أيسبراالمشترك 

 ال سيما لمقارنة البيانات مع صور األقمار االصطناعية؛ ،فرصة لتحسين نوعية النظم القطرية )3(
ويمكن استخدام ه�ذه النت�ائج ف�ي التف�اوض م�ن أج�ل . بشكل موثوق فرصة لتقدير انبعاثات الكربون من حرائق الغابات )4(

وتدهور الغاب�ات ف�ي البل�دان غي�ر ال�واردة ف�ي الملح�ق األنشطة اإلضافية لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 
ح��ول األنش��طة اإلض��افية لخف��ض  مرف��ق البيئ��ة العالمي��ة الفرنس��يتوص��يات ص��ن س��يتي ب��التوافق م��ع مش��روع (األول 

 ؛)االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات وحرائق الغابات في جنوب حوض المتوسط
الغاب�ات  إعادة تأهيلوالحرائق، والسيطرة عليها  ععبر الحدود وزيادة التواصل لمن/الدوليفرص لالستفادة من التعاون  )5(

 .في ظل زيادة مخاطر اندالع الحرائق بسبب تغيّر المناخ
 

 المحددة المخاطر
معن�ي فري�ق خب�راء اللجن�ة ال اجتماع�ات( لك لغتينتة تموروبياأل  نظام معلومات حرائق الغاباتتحديد نقطة اتصال في  )1(

ي�رين ف�ي ح�ال ك�ان البل�د ، وإذا دع�ت الحاج�ة، ت�وفير خب)ترجم�ةالر التي تعقد م�رتين ف�ي الس�نة ال ت�وفّ  بحرائق الغابات
ف�ي الخبراء  فريقخبير يدعمه مركز البحوث المشترك لكل اجتماع من اجتماعات (تحمل تكاليف خبير ثان  قادراً على

        ؛)المفوضية األوروبية
 قواع�د متطلب�اتبهدف تلبية  وتحديثهاعلى المدى الطويل للسماح للبلدان الجديدة بجمع البيانات وتكييفها االستثمار  )2(

 ؛في النظامالبيانات 
 ؛بانتظام نظام معلومات حرائق الغابات األوروبيةبيانات  ةقاعد تحديثفرق القطرية لتعبئة ال )3(
تحس�ين مس�تمرة لنظ�ام  جية القطري�ة به�دف الحص�ول عل�ى عملي�ةدمج االستثمار اإلقليم�ي ف�ي النظ�ام ف�ي االس�تراتي )4(

 ؛حرائق الغابات في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حولالمعلومات القطرية 
حال�ة مس�تقبل  ف�يالس�نوي للنظ�ام وللفص�ل ح�ول حرائ�ق الغاب�ات  تقرير قطري سنوي للمساهمة ف�ي التقري�رإصدار  )5(

  .غابات البحر المتوسط
 :2013بحلول نهاية عام  اتخاذهاد المشاركون الخطوات التي ينبغي دّ ح
 
رسالة من المفوضية األوروبية إلى المديرية العامة المسؤولة عن الغابات في منطقة الش�رق  )1(

 ؛)2011تشرين الثاني /نوفمبر(تماع االج تشارك فياألوسط وشمال أفريقيا التي 
لرب��اط خ��الل اجتم��اع فري��ق الخب��راء ف��ي المفوض��ية العم��ل ف��ي ا ورش��ةع��رض أه��م نت��ائج  )2(

 ؛)2011تشرين الثاني /نوفمبر 10/11(األوروبية المعني بحرائق الغابات في إيسبرا 
بل��دان منطق��ة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا إل��ى المفوض��ية م��ن االس��تجابة الرس��مية  )3(

 ؛)2011اية عام بحلول نه(مع وصف للمنظمة الشريكة واسم نقطة االتصال  األوروبية
فري�ق مرك�ز (أي مك�ان آخ�ر التدريب اإلقليم�ي ف�ي مرك�ز البح�وث المش�ترك ف�ي إيس�برا أو  )4(

مع نقاط اتصال محددة للبدء بعملي�ة جم�ع ) ةوروبياأل  نظام معلومات حرائق الغابات/لمشتركالبحوث ا
        ؛)2012(قواعد بيانات النظام 

 ؛)2012(في مرحلة ما بعد الحرائق  ائق وأساليب التحقيقالحر التدريب اإلقليمي على أسباب )5(
مشاركة نقاط االتصال الجديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في اجتماعات فريق الخبراء ف�ي المفوض�ية  )6(

 )X201 ْ◌ )2012/2013تشرين الثاني /ونوفمبر آذار/األوروبية المعني بحرائق الغابات في مارس
 

Ernst SCHULTE/Jesus SAN MIGUEL AYANZ 
 ومركز البحوث المشترك DGE/المفوضية األوروبية

أو الس��يد ) jesus.san-miguel@jrc.ec.europa.eu(مرك��ز البح��وث المش��ترك  م��ن Jesus San Miguelاالتص��ال بالس��يد  ءللمزي��د م��ن المعلوم��ات، الرج��ا
Christophe BESACIER أمانة لجنة غابات البحر المتوسط في المنظمة  من)christophe.besacier@fao.org(. 

http://www.fao.org/forestry/silvamed
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  ن لفريق الخبراء المعني بحرائق الغابات في المفوضية األوروبيةاالجتماع السابع والعشرو
ة ليش�مل بل�دان الش�رق األوس�ط وش�مال وروبي�األ  نظام معلومات حرائق الغاباتنطاق العمل حول توسيع  ورشةعرضت نتائج 

ورّح�ب . خالل االجتم�اع الس�ابع والعش�رين لفري�ق الخب�راء المعن�ي بحرائ�ق الغاب�ات ف�ي المفوض�ية األوروبي�ة أفريقيا في إيسبرا
        .العمل المعقودة في الرباط ورشة ةخالصبن في فريق الخبراء والمشارك

 
خالل االجتماع، عرض خبراء من مرك�ز البح�وث المش�ترك تحلي�ل النظ�ام و

المن�اطق مجم�وع نت�ائج : وشمل هذا التحلي�ل. 2011لحملة الحرائق في عام 
محس��وبة م��ن تقي��يم األض��رار الس��ريع ف��ي النظ��ام،  المتض��ررة م��ن الحرائ��ق

خ�الل الموس�م،  المتض�ررة م�ن الحرائ�قوتطور موس�م الحرائ�ق، والمن�اطق 
 .رصد مخاطر الحرائقو
 
تحليل نظام معلومات حرائق الغابات األوروبية ري، أجرى خالل العام الجاو

 4 165، وح�دد لغ�ة 23ف�ي  الش�بكة منق ائحرمن أخبار ال 70 000زهاء 
وجرى تحديد الموقع  ،من أخبار الحرائق 1 486مجموع وأشير إلى  ،موقعاً 

لنت��ائج النظ��ام، البل��دان ووفق��اً . حري��ق غاب��ات 1 123الجغراف��ي لمجم��وع 
: المتوس�طية األوروبي�ة الخمس�ة األكث�ر تض�رراً م�ن الحرائ�ق ه�ي، كالع��ادة

 .إسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال وفرنسا، واليونان
 

ووفق�اً . تفس�يراً وافي�اً ع�ن التص�نيف الع�ام لألس�باب المحتمل�ة الن�دالع الني�ران Andrea Camia وعرض خبير النظام الس�يد
أي لم ي�تم العث�ور  –غير معروفة ) 1( :فئات رئيسية لألسباب وهي كالتالي ن في االتحاد األوروبي، ثّمة سبعالنيرا لنظام تصنيف
أي ناجم��ة ع�ن س��بب  –طبيعي�ة ) 2( ؛الت�ي ل�م يح��دد له�ا أي س��ببحرائ�ق الغاب��ات وتص��نّف ض�من ه��ذه الفئ�ة أيض��اّ  ؛عل�ى الس�بب

وغي�ر مباش�ر م�ن دون سبب الحري�ق ت�دخل بش�ري غي�ر مقص�ود  –حادث  )3( ال تدخل بشري بأي شكل من األشكال؛طبيعي، و
س�بب بش��ري  –مقص��ودة ) 5( ؛س��بب بش�ري غي��ر مقص�ود باس��تخدام الن�ار أو أي غ��رض مت�وهج –اإلهم�ال ) 4( اس�تخدام الن��ار؛

 غير أكي�دة،) 7(الجمر؛  ك بسبب الحرارة الكامنة أوسببها إعادة اندالع نار سابقة، وذل –تأجج النار ) 6( مقصود باستخدام النار؛
 .المعلومات المتوفرة وفقاً لقدريمكن تحديد السبب بالمزيد من الدقة 

 
منهجي�ة حس�اب تق�ديرات الوق�ت الحقيق�ي التقريب�ي باإلضافة إلى ذلك، عرض خب�راء النظ�ام التق�دم المح�رز ف�ي دراس�تهم ح�ول 

 م�ن البل�دان كبي�ر وك�ان ع�دد. ص�اديةتوآثاره�ا االقلغاب�ات حرائ�ق اأض�رار  ولتق�ديرالنبعاثات عمود الدخان من حرائ�ق الغاب�ات 
كل ف�ي بل�ده، ورك�زوا عل�ى  2011أهم نتائج حملة الحرائق في عام ممثلوهم  عرضو ،في االجتماع يشارك األعضاء في النظام

 :لجنة غابات البحر المتوسط عروضاً، منها ما يليوقّدم عدد من الدول األعضاء في . اتساع الحملة
 
أكث�ر تفص�يالً م�ن المرص�د  اً وبيّن�ت ص�ور. 2011ممثل اليونان وضع خرائط آثار الحرائ�ق ف�ي البل�د ف�ي ع�ام  رضع )1(

معهد تطبيقات الفضاء واالستشعار عن بعد وض�ع الحرائ�ق ف�ي المن�اطق المت�أثرة ب�النيران خ�الل ه�ذه /الوطني في أثينا
 .Gytheio ، وAitolokarnania ، وEvros ، وAitolokarnania: السنة مثل

أدى إل�ى  ال�ذي ف�ي روماني�ا 2011ممثل وزارة البيئة والغابات في بوخارست موسم حرائق الغابات ف�ي ع�ام  عرض )2(
ويب�دو . مع�دالت الس�نوات الفائت�ةوف�اق مع�دلها في البل�د،  المتضررة من الحرائقتزايد عدد حرائق الغابات والمساحات 

ك�ان س�بب معظ�م حرائ�ق الغاب�ات الممارس�ات الزراعي�ة ف�ي المن�اطق ، ، كما في الس�نوات األخي�رة2011أنه في عام 
غير أّن الخسائر االقتصادية بسبب حرائ�ق الغاب�ات ل�م تك�ن مرتفع�ة ج�داً، نظ�راً إل�ى أّن الم�واطنين والس�لطات . الريفية
 .سارعت في إطفاء الحرائق بسرعةالمعنيّة 

 جف��اف وت��دني مع��دل تس��اقطال، بس��بب فت��رة 2011ع��ام ع��رض ممث��ل قب��رص معان��اة البل��د ف��ي موس��م الحرائ��ق ف��ي  )3(
غير أّن إحصاءات حرائق الغابات األولية أظهرت تراجعاً طفيفاً في ع�دد الحرائ�ق ومجم�وع مس�احة المنطق�ة . األمطار

ر عل�ى حريق�اً ف�ي قب�رص مم�ا أثّ� 66، اندلع مجم�وع 2011وخالل عام . مقارنة بالعام السابق المتضررة من الحرائق
 142و األخش�ابمن الغابات وغيرها من األراضي التي تحتوي عل�ى  اً هكتار 1 262، منها اتهكتار 1 404مساحة 

. أص�غر م�ن هكت�ار واح�د) ف�ي المائ�ة 55(وك�ان معظ�م الحرائ�ق . األخشابمن المساحات التي ال تحتوي على  اً هكتار
حي�ث بل�غ  ،Anogyraف�ي بل�دة  آب/ف�ي أغس�طس 2011وكان الحريق األكبر المسّجل في موسم الحرائق ف�ي ع�ام 

 .اً هكتار 778 المتضررة من الحرائقمجموع المساحة 
 

 
 

Caterina MARCHETTA 
 

 لسيلفيا ميديترانياالمشروع اإلقليمي  ،الهيئة األلمانية للتعاون الدولي
 

: ون�����ية اإللكتروروبي�����األ  نظ�����ام معلوم�����ات حرائ�����ق الغاب�����اتللمزي�����د م�����ن المعلوم�����ات، الرج�����اء االط�����الع عل�����ى موق�����ع 
       http://effis.jrc.ec.europa.eu/ 

http://www.fao.org/forestry/silvamed
http://effis.jrc.ec.europa.eu/
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المشتركة بين هيئة الغابات والحياة البرية فى أفريقيا، وهيئة الغابات األوروبية وهيئة غابات الشرق األدن�ى  نية بمسائل غابات البحر المتوسط المعلجنة النشرة التاسعة ل 
 ry/silvamedhttp://www.fao.org/forest  2011كانون األول /ديسمبر –" سيلفيا ميديترانيا"

 ياللجنة المعنية بمسائل غابات البحر المتوسط المشتركة بين هيئة الغابات والحياة البرية فافتتاحية : النشرة التاسعة 
"سيلفا مديترانيا"أفريقيا، وهيئة الغابات األوروبية وهيئة غابات الشرق األدنى   

 
  بحر المتوسطالفي منطقة حرائق الغابات ن الوقاية من ورقة موقف بشأ

ف�ي منطق�ة البح�ر حرائ�ق الغاب�ات ورق�ة موق�ف بش�أن الوقاي�ة م�ن "ص�درت كما ذكر سابقاً في هذه النش�رة، 
وتشكل هذه الوثيقة إنجازاً من أهم إنجازات فري�ق العم�ل األول . 2011تشرين األول /في أكتوبر "المتوسط 

المعن��ي بحرائ��ق الغاب��ات، وال��ذي يه��دف إل��ى  "س��يلفا مي��ديترانيا"للجن��ة المعني��ة بغاب��ات البح��ر المتوس��ط الت��ابع 
 .ال سيما على المستوى المحلي ،تعميم مبادرات الوقاية

 
تحس��ين نظ��م المعلوم��ات ح��ول  فيط الض��وء عل��ى التوص��ية الخامس��ة م��ن ورق��ة الموق��م��ن المه��م أيض��اً تس��لو

 .، والتدابير المقترحةفي منطقة الحوض المتوّسط مواجهة المخاطر الجديدة لحرائق الغاباتل وتنسيقها
 
بير الت�دا ف�إنّ  ،"تحسين نظم المعلومات وتنسيقها لمواجهة المخاطر الجديدة لحرائ�ق الغاب�ات"بالنسبة إلى و

 :هي كالتاليحرائق الغابات المقترحة الموصى بها في ورقة الموقف بشأن الوقاية من 
 

الوق�ود ال�ذي يص�ار إل�ى و، مثل مجال الغابات المحمية( لغاباتا تجهيزتبادل المعلومات المحدثة بين البلدان حول قضايا - 1
ة باألطن��ان للطاق��ة والرع��ي أو غيره��ا م��ن الحي��تل��ة إدارت��ه س��نوياً، والتقني��ات المس��تخدمة إلدارة الوق��ود، واس��تخدام الك

 ؛)االستخدامات
 الغاباتحرائق  الوقاية منهدف تبادل المعلومات والمعارف حول ئمة لجمع البيانات ورصد الغابات بتحسين اآلليات القا- 2

 :بما في ذلك
 ؛والدوافعحرائق التحسين المعارف حول أسباب  - أ

 تداعيات على صحة اإلنسان؛والحرائق الغابات تحليل انبعاثات  - ب
 ؛الغاباتتحليل االستثمارات اإلقليمية للوقاية من حرائق - ج
طبيع�ة ان�دالع الحري�ق، وت�واتر  باالعتب�ار عوام�ل مث�ل حرائق الغابات مع األخ�ذ المناطق المعّرضة لخطرتحديد - د

 الحضرية وملكية الغابات؛بين الغابات والمناطق  والواجهاتالوقود، وقيمة الغابات، والمناطق المحمية، 
، والكتل�ة الحيوي�ة ، بم�ا ف�ي ذل�ك خ�رائط وق�ود الغاب�اتدراسات حول حالة زراع�ة الغاب�ات ف�ي المن�اطق الحرجي�ة- ـه

عل��ى  تطويره��اوينبغ��ي . وتعتب��ر خ��رائط الوق��ود أدوات هام��ة ج��داً . الغاب��ات الوطني��ةحص��ر عمليّ��ات لتنس��يق م��ع با
 ؛متّسقةمنهجيات المستويين اإلقليمي والمحلي وفقاً ل

 .الغاباتتحليل اآلثار االجتماعية واالقتصادية لحرائق - و
ة وتحس��ينه وتوس��يعه عل�ى أس��اس إج��راءات موح�دة لجم��ع البيان��ات وروبي�األ  نظ��ام معلوم�ات حرائ��ق الغاب��ات ص�ون- 3         .المناطق العالية المخاطروتطوير استخدام االستشعار عن بعد كأداة لتحديد 

بفاعلية في بلدان منطقة البحر المتوسط غير األعض�اء ة وروبياأل  نظام معلومات حرائق الغاباتتخدام يمكن اس- أ
نظ�ام تحديد جهات االتصال القطرية، بهدف إنشاء قن�اة تواص�ل ب�ين بويبدأ دمج هذه البلدان . في االتحاد األوروبي

       ؛القطريةوالنظم  ةوروبياأل  معلومات حرائق الغابات
دف به) الدوافعبما في ذلك األسباب (حرائق الغابات نبغي أن يتضّمن النظام معلومات إضافية حول الوقاية من ي- ب 

المعلومات حول الوقاية من حرائق الغابات أداة هامة لتبادل األفكار ( كل بلدتحديد الوضع والحاجات الخاصة في 
م��ع نظ��ام االتح��اد  متس��قة، الغاب��اتع��ن حرائ��ق ينبغ��ي تط��وير قواع��د بيان��ات مفص��لة ). وغي��ر ذل��كوالمب��ادرات 

المتوسطي، على المستوى القطري في البلدان المتوسطية غير األوروبية أيضاً، وتط�وير نظ�م تص�نيف /األوروبي
الرئيس�ية الت�ي  تعتب�ر قاع�دة بيان�ات الحرائ�ق التابع�ة للنظ�ام وتوقع�ات المخ�اطر الخط�ة(مخاطر الحرائق القطرية 

 ؛)ينبغي استخدامها
وينبغ��ي تكيي��ف . ح��وض المتوس��طمنطق��ة ش��بكة لتوقّ��ع المخ��اطر تغط��ي ك��ل أوروب��ا و أن ينش��ئ النظ��امينبغ��ي - ج

الظروف المناخي�ة ب�م�ع األخ�ذ  ،بل�دان جن�وب المتوس�ط لت�تالءم م�ع ظ�روففي النظ�ام  الحرائقمؤشرات مخاطر 
 ؛)يران متوفرةون البيانات حول النتتطلب عملية التكييف بعض الوقت وينبغي أن تك(المختلفة 

عملية حصر الغاب�ات القطري�ة  تعزيز وال بد من. في بعض البلدانحرائق الغابات نقص في المعلومات حول  ثّمة- د
 .مع النظامبهدف جمع المعلومات وتبادلها 

 
لوثيق�ة ووزع�ت ا أدخل�تأفيني�ون، مدين�ة ف�ي  المنعق�دي بيض المتوسط الثانأسبوع غابات البحر األمنذ اعتماد ورقة الموقف خالل 

ي�ة خ�الل الجلس�ات نمت كونه�ا تعب�ر ع�ن موق�ف الجه�ات المتوس�طية المعوق�د ق�دّ . في عدد من االجتماعات ح�ول حرائ�ق الغاب�ات
وق�د وزع�ت . 2011أي�ار /م�ايو 11ف�ي ) جن�وب أفريقي�ا(المعقود في صن سيتي  غابات اإلقليمية للمؤتمر الدولي الرابع لحرائق ال

 ورش�ةخ�الل ) المغ�رب(، وف�ي الرب�اط 2011تش�رين األول /الغاب�ات األوروبي�ة ف�ي أنطالي�ا ف�ي أكت�وبرهيئة  اجتماع أيضاً خالل
بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي مرك�ز  شمللي ةوروبياأل  نظام معلومات حرائق الغاباتتوسيع نطاق العمل حول 

والعش�رين لفري�ق الخب�راء المعن�ي بحرائ�ق الغاب�ات ف�ي المفوض�ية  خالل االجتماع الس�ابع) إيطاليا(البحوث المشتركة في إيسبرا 
تتم ترجمته�ا س�رجمته�ا م�ؤخراً إل�ى اللغت�ين الفرنس�ية واإلس�بانية وتاللغة اإلنجليزية وقد تم�ت بوورقة الموقف صادرة . األوروبية

        .2012إلى اللغة العربية بحلول نهاية عام 
 

  والس����يد ) C. MARCHETTA )caterinam@hotmail.com تص����ال بالس����يدةللمزي����د م����ن المعلوم����ات الرج����اء اال
C. BESACIER )christophe.besacier@fao.org(. 
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