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 الدورة احلادية والستون
  من جدول األعمال١٧البند 

   احلالة يف األراضي احملتلة بأذربيجان
 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل   ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٠رســالة مؤرخــة 

 الدائم لبلجيكا لدى األمم املتحدة
 

نظمـة األمـن والتعـاون      بعثة التقييم البيئي املوفـدة بقيـادة م       يسرين أن أحيل إليكم تقرير       
كارابـاخ ومـا حوهلـا يف الفتـرة مـن            - ناغورينيف أوروبا إىل األراضي املتضررة من احلرائق يف         

 ).انظر املرفق (٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ٢
ــا وأذربيجــان يف        ــني أرميني ــا ب ــصاصات املتفــق عليه ــة إىل االخت ــة البعث واســتندت والي

 مت إقرارها عن طريـق تبـادل رسـائل بـني كـارل دي غوشـت                ، واليت ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٢٥
ــري          ــني وزي ــة بلجيكــا، وب ــر خارجي ــا ووزي ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــرئيس احلــايل ملنظم ال

 .خارجية أرمينيا وأذربيجان
وعلى حنو ما اتفق عليـه علـى وجـه التحديـد، متثلـت واليـة البعثـة يف تقيـيم مـا خلَّفتـه                          

 من أثر يف البيئة علـى األجلـني القـصري والطويـل يف              ٢٠٠٦يف عام   احلرائق اليت اندلعت يف ص    
املناطق املتـضررة مـن هـذه احلرائـق، وتقـدمي توصـيات بـشأن كيفيـة التـصدي ألي آثـار ضـارة                        
نامجة عن هذه احلرائق وبشأن القيام بعملية حلماية البيئة علـى النحـو املتـوخى يف قـرار اجلمعيـة         

 .٦٠/٢٨٥العامة 
عمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا علــى أعــضاء اجلمعيــة العامــة يف إطــار         وأرجــو ممتنــا ت  

 . من جدول األعمال١٧ البند
 فربيكهيوهان ) توقيع(

 السفري
 املمثل الدائم



A/61/696

 

2 07-20858 
 

 املوجهــة إىل األمــني ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٠مرفــق الرســالة املؤرخــة   
 العام من املمثل الدائم لبلجيكا لدى األمم املتحدة 

 
راضـي  ألتقييم البيئي املوفدة بقيادة منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا إىل ا            بعثة ال   

 كاراباخ وما حوهلا  - ناغورين منطقةاملتضررة من احلرائق يف 
 

مــن منــسق الــرئيس احلــايل ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا املقــدم إىل تقريــر ال  
 ظمةاليت تضطلع ا هذه املناألنشطة االقتصادية والبيئية 

 
 مقدمة - ١ 

هائلـة   حرائـق    أثـرت ،  ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلولإىل  يونيه  /حزيراناملمتدة من   فترة  الخالل   
كارابـاخ   - نـاغورين يف األراضـي الواقعـة بـالقرب مـن خـط التمـاس يف منطقـة        واسعة النطـاق   

ة األمطـار بـصورة غـري معهـودة الـيت أبلـغ عنـها خـالل شـهور الـشتاء                     زاروأدت غـ   .وما حوهلـا  
 اقترنت بطقس جـاف وحـار يف أوائـل الـصيف إىل يئـة ظـروف مثاليـة النـدالع حرائـق                 واليت

وأسـفرت هـذه احلرائـق عـن أضـرار       .اليت تتسم بـشدة كثافتـها وسـرعة انتـشارها     أوائل املوسم
ويف بعـض األمـاكن، مل يـتمكن     .بيئيـة واقتـصادية وشـكلت خطـرا علـى صـحة النـاس وأمنـهم        

 احلرائــق وقــوات األمــن احملليــة مــن احتــواء احلرائــق النعــدام الــسكان احملليــون وخــدمات إطفــاء
ومشلت العراقيـل اإلضـافية األخـرى الـيت         الغابات  املعدات واخلربة الكافية يف جمال إمخاد حرائق        

  يف املنطقـة املتـضررة     املنفجرةاحلرائق خطر األلغام األرضية والذخائر غري       على  أعاقت السيطرة   
 .التماس توترات العامة السائدة بني القوات املسلحة على طول خطال من احلرائق، إضافة إىل

وأذربيجــان يف   أرمينيــابــنيواســتندت واليــة البعثــة إىل االختــصاصات املتفــق عليــه       
، واليت جـرى إقرارهـا عـن طريـق تبـادل رسـائل بـني الـرئيس احلـايل                    ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٢٥

  بلجيكـا، كـارل دي غوشـت، وبـني وزيـري          ملنظمة التعاون واألمن يف أوروبا ووزير خارجيـة       
 وعلى النحو املتفق عليـه علـى وجـه التحديـد، متثلـت واليـة البعثـة        .خارجية أرمينيا وأذربيجان

 يف تقييم األثر اليت ختلفه احلرائق على البيئة يف األجلني القـصري والطويـل يف األراضـي املتـضررة               
عمليـة  ب  القيـام  ضر حتدثـه احلرائـق وبـشأن      وتقدمي توصيات بشأن كيفية مواجهة أي أثر م        ،منها

ــة      ــة العام ــرار اجلمعي ــوخى يف ق ــى النحــو املت ــة، عل ــة البيئ ــون ،٦٠/٢٨٥حلماي ــة يف ” املعن احلال
  .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٧ املؤرخ “أذربيجانباألراضي احملتلة 

وأدى الشعور بالقلق إزاء تأثري احلرائـق علـى األراضـي املتـضررة إىل إجـراء مناقـشات                   
وأحـاط   . السالف الذكر   قرار اجلمعية العامة   اختاذ  اجلمعية العامة لألمم املتحدة أسفرت عن      يف

القرار علما باعتزام منظمة التعاون واألمن يف أوروبا تقييم األثر الـذي حتدثـه احلرائـق يف البيئـة                    
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رة ويؤكـد القـرار ضـرو    .على األجلني القصري والطويل كخطوة حنو إعـداد عمليـة محايـة البيئـة    
القيام، على وجه االسـتعجال، بعمليـة حلمايـة البيئـة بغيـة إمخـاد احلرائـق يف األراضـي املتـضررة               

وأهـاب القـرار مبؤسـسات األمـم املتحـدة وبراجمهـا، وال سـيما         .والتغلـب علـى آثارهـا الـضارة    
برنامج األمم املتحـدة للبيئـة، أن تقـدم، بالتعـاون مـع منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، كـل                        

يلزم من مساعدة وخربة يف هذا اال، عن طريق أمور عدة منها املساعدة علـى تقيـيم آثـار       ما
 إصــالحتــدهور البيئــة يف املنطقــة علــى األجلــني القــصري والطويــل والتــصدي هلــا، وكــذلك يف   

ورحب القرار باستعداد األطراف املعنية للتعاون يف هذا الغـرض، واعتـرب هـذه العمليـة      .املنطقة
وطلــب القــرار إىل الــرئيس احلــايل ملنظمــة األمــن والتعــاون  .ا مهمــا مــن تــدابري بنــاء الثقــةتــدبري
أوروبـــا أن يقـــدم تقريـــرا عـــن هـــذه املـــسألة إىل الـــدول األعـــضاء يف األمـــم املتحـــدة قبـــل    يف
 .٢٠٠٧أبريل /نيسان ٣٠

 املتفـق   منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املستندة إىل االختصاصات       بعثة  وتنفيذا لوالية    
 بـني أرمينيـا وأذربيجـان، توليـت قيـادة بعثـة التقيـيم البيئـي                 ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٥عليها يف   

املوفدة إىل املناطق املتضررة من احلرائق بصفيت منسق األنـشطة االقتـصادية والبيئيـة              ) “البعثة”(
 .اليت تضطلع ا منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

املقـدمتني  يف أا استطاعت االستفادة من املساعدة واخلـربة         ثة  ومتثل الطابع املبتكر للبع    
 الطـرفني ال من اخلرباء الدوليني فحسب، بل أيـضا مـن اخلـرباء احمللـيني الـذين عينتـهم سـلطات                     

وعـالوة علـى ذلـك، اسـتفاد مجيـع املـشاركني يف البعثـة مـن نفـس           ).تقريبـا  (بـصورة متـساوية  
 .ط التماسالضمانات األمنية عند زيارة جانيب خ

 :وعلى الصعيد الدويل، استفادت البعثة من املساعدة واخلربة املقدمتني من  

ــق، وهــو مركــز      •  ــة ممــثلني عــن املركــز العــاملي لرصــد احلرائ  االســتراتيجيةب مــرتبطثالث
ــة للحــد مــن الكــوارث التابعــة لألمــم املتحــدة؛ و     يف العمــل بوصــفهم  شــاركواالدولي

تركة بــني برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومكتــب منــسق لوحــدة البيئــة املــشيف اشــركاء 
 ؛ اإلنسانية التابع لألمم املتحدةالشؤون

  عن برنامج األمم املتحدة للبيئة؛نيممثل • 

األمانـة العامـة،    ( خبري واحد يف جمال احلماية املدنية، معني من جملس االحتاد األورويب             • 
 ؛)مديرية اإلدارة املدنية لألزمات

 واحد يف عمليات التدخل يف حاالت الكوارث معني من املفوضية األوروبية؛خبري  • 
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األمــني التنفيــذي التفــاق أوروبــا والبحــر األبــيض املتوســط املتعلــق باألخطــار الكــربى   • 
 الذي وضعه جملس أوروبا؛

 ثالثة ممثلني عن أمانة منظمة التعاون واألمن يف أوروبا؛ • 

الشخصي للرئيس احلـايل ملنظمـة التعـاون واألمـن يف            اتصال من مكتب املمثل      يموظف • 
موظــف اتـصال واحــد عـن كــل   ( مــؤمتر مينـسك  عاجلـه املعــين بالـصراع الــذي   أوروبـا 

 ).جانب من جانيب خط التماس

 املنـاطق   تضررت منـها  التقرير املتعلق باحلرائق اليت     ”وأمكن للبعثة االستفادة من نتائج       
يوليـه املمثـل الشخـصي للـرئيس احلـايل ملنظمـة            / متـوز  الـذي أعـده يف    “ القريبة من خط التمـاس    

 . مؤمتر مينسكعاجلهالصراع الذي ب املعينالتعاون واألمن يف أوروبا 

واستند تقرير البعثة إىل تقرير اخلرباء التقين والوثائق الـيت أعـدها املركـز العـاملي لرصـد                   
ة، مبا يف ذلـك الوكـاالت الوطنيـة        احلرائق باإلضافة إىل املسامهات املقدمة من مجيع أعضاء البعث        

 .واحمللية املشاركة يف إعداد البعثة وإجناز مهمتها وتقدمي تقرير عنها

الدعم للبعثة عن طريق مسامهة مالية أساسية من مبادرة األمن والبيئة اليت تتمثـل              وقُدم   
مـسامهات  وقـدمت   .مهمتها يف تعزيز فهـم أوجـه التـرابط بـني املـسائل البيئيـة واألمـن البـشري        

 .عينية أخرى للبعثة من حكوميت أرمينيا وأذربيجان
 

 ومسار رحلتهاسرد موجز للبعثة  - ٢ 

 ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين األول٣اجتمـــع اخلـــرباء الـــدوليون يف بـــاكو بأذربيجـــان يف  
ــة أذربيجــان    ــسة إحاطــة عقــدت يف وزارة خارجي ــسيد أراز   .واشــتركوا يف جل واســتقبلهم ال

ــر اخل  ــة     أزميــوف نائــب وزي ــوزارات والوكــاالت األذربيجاني ــع ال ــي مجي ــا ممثل ــذي دع ــة ال ارجي
ــة   ــداد البعث ــشاركة يف إع ــوزارات       .امل ــيم ال ــق اســتنادا إىل تق ــر احلرائ ــدمت عــروض عــن أث وق

ــهم     ــا كــل من ــيت ينتمــي إليه ــاللغتني      .والوكــاالت ال ــة ب ــروض إىل البعث ــذه الع ــوجز هل ــدم م وق
 .اعدها يف تقييم أثر احلرائقنكليزية واألذربيجانية وشكل مرجعا مهما ساال

أكتـوبر، سـافر اخلـرباء الـدوليون واخلـرباء احملليـون الـذين عينتـهم         / تشرين األول  ٤ويف   
السلطات األذربيجانية من باكو إىل غاجنا حيث كان من املقرر أن يلتحق ـم اخلـرباء احملليـون           

 .الذي عينتهم السلطات األرمينية

جنــا إىل املنــاطق املتــضررة الــيت تقــع ارت البعثــة مــن غأكتــوبر، ســاف/ تــشرين األول٥ويف  
ــزو     .أقــصى اجلنــوب  ــة ملقاطعــة في ــسلطة التنفيذي ــيس ال ــة يف هــوراديز مــع رئ . يلواجتمعــت البعث
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يشارك اخلرباء املعينون مـن الـسلطات األرمينيـة يف هـذا االجتمـاع نظـرا لتـأخر وصـوهلم إىل                      ومل
رباء الــدوليني وخــرباء حملــيني آخــرين، متكنــوا مــن غــري أن هــؤالء اخلــرباء، إىل جانــب اخلــ .غاجنــا

 على مقربـة  ١ وتقييم للمناطق املتضررة من احلرائق يف املوقع رقم عملية دراسةاملشاركة يف أول    
للجـيش األذربيجـاين اسـتطاعت البعثـة رصـد      تابعـة   ومـن خنـادق      .من قرية أشـاغي سـيدامخيديل     

مهجـور  يـة حيـث كـان مـن املعـامل البـارزة مـصنع        اجتـاه تلـك القر   باملناطق املتـضررة مـن احلرائـق        
 .جباديويف املساء عقدت جلسة إحاطة مع رئيس السلطة التنفيذية ملقاطعة أغ .للخمور

ــشرين األول٦ويف   ــضررة    / تـ ــاطق املتـ ــد املنـ ــة إىل اجلنـــوب لرصـ ــادت البعثـ ــوبر، عـ أكتـ
وقـدمت   .مـارتوين /يف منطقـة خوجاونـد  ) ٣  و ٢املوقعـان   (ومعظمها مراع، انطالقا من موقعني      

بـالقرب مـن     ٤رقم  وقع  املإحاطة من رئيس السلطة التنفيذية ملقاطعة أغدام الذي رافق البعثة إىل            
 الزراعيـة، باجتـاه     يضـ ا املناطق املتضررة من احلرائق، مبا فيها األر       مشاهدةقرية شيمينلي، مما أتاح     

تمعت إىل إحاطـة مـن رئـيس     حيـث اسـ  مقاطعـة ترتـر  ويف اية اليـوم، سـافرت البعثـة إىل      .أغدام
 .وثائقي لمقاطعة بشأن احلرائق يف تلك املقاطعة، ختللتها مشاهدة شريطلالسلطة التنفيذية 

 لرصـد املنـاطق املتـضررة    ترتـر أكتوبر، عـادت البعثـة إىل مقاطعـة       / تشرين األول  ٧ويف   
الـذي  ثر البيئـي    من احلرائق، على مسافة قريبة تارة، وعن بعد تارةً أخرى، ولدراسة وتقييم األ            

وبعـد الظهـر، سـافرت البعثـة مباشـرة إىل منطقـة             . ٦  و ٥مـن املـوقعني     انطالقـا   حلرائـق   خلفته ا 
 .إىل تبيليسياء ووصلت البعثة مس .احلدود بني أذربيجان وجورجيا

ــتيباناكرت  / تــــشرين األول٨ويف   ــة مــــن تبيليــــسي إىل ســ ــافرت البعثــ ــوبر، ســ  /أكتــ
 .خانكيندي، مع توقف يف يريفان

أكتوبر، شارك اخلرباء الـدوليون واخلـرباء احملليـون الـذين عينتـهم             / تشرين األول  ٩ويف   
وقــدمت هــذه  .“كارابــاخ - نــاغورينســلطات ”الــسلطات األرمينيــة يف جلــسة إحاطــة مــع  

ــه هــذه      “ الــسلطات” وجهــات نظرهــا بــشأن احلرائــق مــشددة علــى مــدى القلــق الــذي أثارت
وأتــيح للبعثــة االطــالع علــى نــص  .خــذة يف هــذا الــشأناحلرائــق، وذكــرت خمتلــف التــدابري املت

مرجعا مهما اسـتعانت بـه    نكليزية وشكلالبالروسية وا“ السلطات”العرض الذي قدمته هذه     
 .البعثة يف تقييمها ألثر احلرائق

وبعد جلسة اإلحاطة هذه، توجهـت البعثـة برمتـها حنـو مقـاطعيت هـادروت وهـوراديز            
وحضرت البعثة جلسة إحاطة عقدها رئيس إدارة مقاطعـة          . احلرائق  من ملعاينة املناطق املتضررة  

وبعــد الظهــر عاينــت البعثــة املنــاطق املتــضررة مــن احلرائــق وإن مل تــستطع ألســباب   .هــادروت
 علـى اجلانـب     ١أمنية رصد نفـس املنـاطق املتـضررة مـن احلرائـق الـيت رصـدا مـن املوقـع رقـم                       

 .اآلخر من خط التماس
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ومتكنـت البعثـة مـن       .أكتوبر، سافرت البعثة إىل مقاطعة أغـدام      /ول تشرين األ  ١٠ويف   
الوصول إىل مكان أقرب بكثري من خـط التمـاس ممـا وصـلت إليـه يف اليـوم الـسابق وشـاهدت                       

 واملراعــي األشــد تــضررا مــن احلرائــق انطالقــا مــن عــدة مواقــع منــها   الزراعيــةراضــي األبعــض 
 .سايبالي

يف مقاطعـة   مـن احلرائـق      البعثة املناطق املتـضررة      أكتوبر، زارت / تشرين األول  ١١ويف   
ــاكريت ــديري/مارت ــة إىل       .أغ ــدة رؤســاء إلدارات حملي ــدمها ع ــة إلحاطــات ق واســتمعت البعث

 .“أغديري/مارتاكريتنطقة رئيس اإلدارة اإلقليمية مل”جانب 

هيئتــها،  بكامــل  البعثــةتأكتــوبر، اجتمعــ/ تــشرين األول١٢  و٩ويف الفتــرة مــا بــني  
اخلرباء احملليون، عدة مـرات ملناقـشة شـكل التقريـر وحمـور تركيـزه، الـذي سـيكون                    ذلك   يف مبا

 .مطابقا متاما لوالية البعثة

أكتــوبر، غــادر اخلــرباء الــدوليون واخلــرباء احملليــون / تــشرين األول١٢ويف صــباح يــوم  
 إىل وبعـد الوصـول   .خانكينـدي باحتـاه يريفـان   /الذي عينتـهم حكومـة أذربيجـان سـتيباناكريت      

يريفــان، اســتقبلوا يف وزارة خارجيــة مجهوريــة أرمينيــا حيــث حــضروا جلــسة الســتخالص         
ومبغـادرة معظـم     .للبعثةوأبدى مسؤولو وزارة اخلارجية اهتمامهم بالبعثة ودعمهم        . املعلومات

البعثــة يف  زيــارة  اخلــرباء الــدوليني واخلــرباء احمللــيني املعيــنني مــن حكومــة أذربيجــان انتــهت         
 .٢٠٠٦أكتوبر/األولتشرين  ١٣
 

 التقييم - ٣ 

 ائقندالع احلرال املواتيةالظروف  ١-٣ 

حسبما ورد يف تقرير اخلرباء التقين املدعم بالوثائق، ال تتوافر سوى معلومات حمـدودة            
 غـري أن البعثـة استخلـصت مـن          .وأثرها يف منطقة جنوب القوقاز    الغابات  حرائق  بشأن اندالع   

ــشورة  ــة املن ــا وكــذلك   التقــارير الرمسي ــيت مت املالحظــات مــن  يف كــل مــن أذربيجــان وأرميني ال
أراضـي كـل مـن    ب أضرتاألدلة امليدانية املتوافرة، أن احلرائق       و بواسطة السواتل احلصول عليها   

 .٢٠٠٦البلدين على جانيب خط التماس يف السنوات املاضية قبل عام 

فقـد جتـاوزت    . ملعتـاد فاقـت ا   ٢٠٠٦بيد أن شدة احلرائق اليت اندلعت يف صـيف عـام             
 عـن  معـدل هطـول األمطـار        اخنفـض درجات احلـرارة املعـدل املتوسـط يف املـدى الطويـل بينمـا               

ونتيجة لظروف اجلفاف، فإن حجم املياه يف األار اليت تتـدفق مـن مرتفعـات               .املستوى املعتاد 
 .كاراباخ إىل األراضي الواطئة اخنفض أيضا عن املعدل املتوسط - ناغورين
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ــا متــسمة     ويف   ــأ ظروف حــني أن الطقــس احلــار واجلــاف املــصحوب بــوب الريــاح هي
 الشـتعال وانتـشار احلرائـق مـن مـصادر متعـددة             ، من مث  ،بارتفاع خطر اندالع احلرائق ومواتية    

طيلة موسم احلرائق، فإن كثافة ونوع استغالل األراضي كان هلما أيضا تأثري علـى هـذا اخلطـر          
 .وعلى حجم حرائق الغابات

استناد إىل التقارير الـصادرة عـن الـسلطات األذربيجانيـة، فـإن احلرائـق مل تـؤثر علـى             و 
وتقـع   .األراضي الداخلية الواقعة علـى اجلانـب الـشرقي مـن خـط التمـاس إال يف نطـاق حمـدود                    

ــن     ــضررة م ــسية املت ــاطق الرئي ــقاملن ــة     احلرائ ــاطق املعني ــاس واملن ــن خــط التم ــالقرب م ــة  ب املغلق
 هجـر فيهـا النـشاط الزراعـي بـسبب املخـاطر األمنيـة وكـذلك املنطقـة                   الـيت  أو/و اجلمهور أمام
 .نفسها احلرام

 اجلانــب الغــريب مــن خــط التمــاس، أمكــن للبعثــة معاينــة األراضــي الــيت منحــت  علــىو 
 حقوق إجيار عنها للمزارعني ألغراض الزراعة واليت كان أثـر           “كاراباخ - ناغورينسلطات  ”

 . احلرائق بادياً عليها

حــصلت عليهــا البعثــة أن  مــأخوذة بواســطة الــسواتل   تحليــلتكــشف صــور عاليــة ال و 
وبـسبب  . راضي املزروعة واملراعي النمطية أكثر جتزؤا يف غرب خط التماس عنـها يف شـرقه      األ

زراعة أكثـر كثافـة ووجـود قطـع أرض أصـغر حجمـا والوجـود الـدائم للـسكان احمللـيني، فلـم                        
على مساحات كبرية يف الـشرق مثلمـا انتـشرت يف امعـات             تنتشر احلرائق فيما يبدو بسهولة      

 .الكربى من األراضي األقل زراعة يف الغرب

كما أن املراعي أو األراضي الزراعية املهجورة يف الغرب، مبـا يف ذلـك أشـجار الكـرم                   
ــر   ــشتاء، وف ــساتني ومراعــي ال ــسبب وجــود     توالب ــات ب ــق الغاب ــشار حرائ ــة النت ــا مواتي  ظروف

طاء النبايت غري جمزأة وأكرب حجما وتراكم املواد القابلة لالحتراق نتيجـة هجـر              وحدات من الغ  
 .يف بعض املناطقوتعاقب الكساء اخلضري األراضي 

 حرائق الغابات والقـدرة علـى الـسيطرة عليهـا أيـضا بزيـادة تـراكم املـواد                   طبيعةتأثر  تو 
 ىل زيادة شدة ومعدل انتـشار      الوقود إ  كمياتتراكم  يؤدي  و).  الوقود كمية(القابلة لالحتراق   

اليت تكـون الـسيطرة عليهـا أصـعب مـن الـسيطرة علـى احلرائـق الـيت تـشتعل يف              حرائق الغابات 
 .د فيها الوقوكميةقل تالنباتات اليت 

وتكشف أدلة من الصور أن القرى والبلدات املهجورة أصبحت أيـضا عرضـة حلرائـق                
 يتـضح ممـا شـاهدته البعثـة أن احلرائـق الـيت              غـري أنـه   . الغابات بسبب زحف النباتات وتراكمهـا     

رمبــا وصــلت إىل القــرى أو البلــدات املهجــورة مل تلحــق أضــرارا كــبرية باهلياكــل الــيت ســبق أن 
 .تضررت من الصراع
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 طبيعتهاأسباب احلرائق و ٢-٣ 

ــات         ــق الغاب ــشدة حرائ ــة ل ــوفر األســباب الالزم ــذكر ت ــسالفة ال ــئن كانــت الظــروف ال ل
مل يرد ما يفيـد أن احلرائـق         (ألسباب بشرية ال احلرائق قد وقع على األرجح       وانتشارها فإن اشتع  

وبدا طيلةَ فترة الصيف أن حرائـق كـثرية وخمتلفـة بـدأت             ). اشتعلت بفعل عاصفة مصحوبة بربق    
ومــن .  يف األراضــي املتــضررة مــن احلرائــقشــىتيف أمــاكن خمتلفــة ويف أوقــات خمتلفــة وألســباب  

 :يلي على جانيب خط التماس ماالواقعة ق يف املنطقة أرجح أسباب اندالع احلرائ

يف األراضـي املزروعـة؛     ) حـرق اجلُذَامـة   (اإلحراق التقليدي لبقايا الـزرع بعـد احلـصاد           • 
 جـانيب   علـى ورغم أن إحراق اجلُذامـة أمـر حمظـور رمسيـا، يبـدو أنـه ميـارس يف املنطقـة                     

 خط التماس؛

ق النار اليت اسـتخدمت فيهـا الرصاصـات         األنشطة العسكرية، وال سيما حوادث إطال      • 
 الكاشفة، وهو ما قد يشعل النار يف احلشائش يف ظروف اجلفاف؛

 .اشتعال النريان عرضا نتيجة ور أو إمهال • 

 احلرائــق يف األراضــي القريبــة مــن خــط التمــاس ويف طبيعــةوأمجعــت التقــارير املتعلقــة ب 
حلرائـق كانـت بالغـة الـشدة واالنتـشار ممـا جعـل              كارابـاخ اجلبليـة علـى أن ا        - نـاغورين منطقة  

وقد أدت الرياح الدافئة واجلافـة املقترنـة بارتفـاع كميـات املـواد القابلـة                . السيطرة عليها صعبة  
لالحتراق إىل اندالع حرائق موضعية اليت عبرت الطرق وقنوات الري الفارغـة واخلنـادق علـى              

 .ري إىل شدة سريان هذه احلرائقوقد وقفت البعثة على أدلة تش. طول خط التماس

 - نــاغورينوهنــاك عامــل آخــر يتعلــق باخلــصائص الطبوغرافيــة يف املنطقــة اجلبليــة ل        
 وهو أن الرياح السائدة خالل النـهار ـب مـن الـشرق إىل الغـرب أي مـن الـسهول                      ،كاراباخ

 املرتفعـات   إىل اجلبال؛ ونتيجة لـذلك، فـإن احلرائـق الناشـئة يف األراضـي الواطئـة انتـشرت حنـو                   
ــرتبط معــدل انتــشار احلريــق ارتباطــا مباشــر    ومــن .  بدرجــة مــيالن املنحــدر ابــسرعة، حيــث ي

األسباب األخرى اليت تعزى إليها شدة صعوبة السيطرة على احلرائق يف املناطق اجلبلية وعـورةُ               
 .املسالك وانعدام املعدات املتنقلة إلطفاء احلرائق

 
 نطاق احلرائق ٣-٣ 

عالية التحليل أن احلرائق أثرت على مناطق شاسـعة علـى امتـداد    لساتلية اتظهر الصور    
 كيلـومتر مـن خـط التمـاس الـذي ميـر ابتـداء مـن احلـدود اإليرانيـة جنوبـا إىل منطقـة              ١٠٠حنو  

 ). مبنطقة جبليةويتصليتجه غربا مث (ترتر مشاال 
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 ملـا متكنـت البعثـة مـن       ويورد التقرير والوثائق التقنية املقدمة من اخلـرباء تقييمـا مفـصال            
 .مالحظته يف نقاط حمددة على جانيب خط التماس

لــسلطات األذربيجانيــة، يبلــغ جممــوع مــساحة األراضــي الــيت أتــت  ا ذكرتــه اووفقــا ملــ 
 هكتـار يف مقاطعـة فيـزويل،        ٩ ٠٠٠ قرابـة  هكتـار، مبـا يف ذلـك         ٦٣ ٠٠٠عليها احلرائـق حنـو      

 هكتــار يف مقاطعــة أغــدام، ١٧ ٠٠٠ين، و مــارتو/ هكتــار يف مقاطعــة خوجافنــد١٥ ٠٠٠ و
. مارتـــاكرت/ هكتـــار يف مقاطعـــة أغـــدير  ٣ ٠٠٠  هكتـــار يف مقاطعـــة ترتـــر، و  ١ ٠٠٠ و
ــة مــن الزراعــة واملراعــي فحــسب،       وال ــواع املختلف ــاطق ذات األن ــشمل هــذه التقــديرات املن ت
 .يواناتاحلتات ونباأنواع قـيمة من الأيضا األراضي الربية، اليت ميكن أن حتتوي على  بل

تقـديرات خمتلفـة، حيـث تـشري إىل احتـراق       “ كارابـاخ -نـاغورين  سلطات  ”وقدمت   
كمـا أتـت   .  هكتـار مـن املراعـي   ١١ ٠٠٠ هكتار مـن حماصـيل احلبـوب وحـوايل      ٢ ٠٠٠حنو  

احلرائق على بعض املنـاطق احلرجيـة علـى منحـدرات الـتالل، ولكـن مل تقـدم تقـديرات حمـددة                      
ــة  ــاطق املعني ــساتني الكــروم والفواكــه،      .عــن املن ــساعا مــن ب ــل ات ــضررت مــساحات أق  كمــا ت

 .وغابات التوت

وبينما مل تتمكن البعثة من التحقـق مـن املـساحة الدقيقـة جلميـع املنـاطق املتـضررة مـن                      
احلرائــق بالتفــصيل، فــإن مالحظاــا تؤكــد املــساحة اإلمجاليــة للمنطقــة احملروقــة كمــا صــورا    

. ى امتداد خط التماس، وكذلك خطورة احلرائـق وتأثريهـا الكـبري           أجهزة استشعار السواتل عل   
ســيما يف تــالل   وأشــارت البعثــة إىل أن املنــاطق احملروقــة إىل الغــرب مــن خــط التمــاس، وال       

ومـن مث،   . كاراباخ السفحية ومرتفعاته، مل تشملها التقييمات املستندة إىل السواتل         -ناغورين  
 يف املنطقـة بكاملـها هـو أكـرب          ٢٠٠٦تضررة من احلرائق عـام      فإن املساحة اإلمجالية للنباتات امل    

 ).ومن املمكن حتديد املساحة من خالل دراسة باالستشعار من بعد(بكثري 
 

 ة احلرائقإدارقدرات  ٤-٣ 

إال أن  . ة احلرائق إىل الشرق من خـط التمـاس        إدارلفريق فرصة زيارة منشآت     تتح ل مل   
ــة    املمــثلني األذربيجــانيني أكــدوا يف ا  ــديهم وســائل ومعــدات حديث ــد مــن املناســبات أن ل لعدي

وتتمثل العقبة الوحيدة من وجهة نظرهم يف خطورة التـدخل يف           . وقادرة على مواجهة احلرائق   
املناطق املتامخة خلط التماس، بسبب حوادث إطالق النار املمكنة والتهديـد الـذي متثلـه حقـول            

 .نفجرةاملذخائر غري األلغام وال
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ــد مــن مراكــز املطــافئ يف   وزارت البع  ــة العدي ــاغورين ث ــاح  -ن ــاخ، ممــا أت  رســم كاراب
مطــافئ عتيقــة ذات ال تتــوفر هلــا ســوى عربــات صــورة كئيبــة للحالــة يف مجيــع املراكــز، حيــث 

 .  عاما، ومعدات عتيقة بنفس الدرجة٢٥ و ٢٠ما بني إىل عهدها عود يأصل سوفيايت 

 الـسريعة للحرائـق، التـضاريس اجلبليـة         االسـتجابة تشدد مـن صـعوبة      ومن العوامل اليت     
كمــا يوجــد نقــص يف . كارابــاخ الــيت حتــد مــن إمكانيــة وصــول مركبــات املطــافئ - نــاغورينل

ــة،     ــافئ الربي ــوات املط ــة لق ــدات املالئم ــ ســيما والاملع ــة يف   ال ــة الالزم ــدات اليدوي نقص يف املع
 .ال ميكن الوصول إليها إال سريا على األقداماليت األراضي 

 ندرة املياه ملكافحة احلرائق من مصادر القلق األخرى، وهي ترجع ألسـباب مـن         وتعد 
بينها غياب نظـام ري فاعـل، وتـدهور أو تـدمري اآلبـار االرتوازيـة، وانعـدام االتفـاق والتعـاون                      

ــني ــوارد            ب ــن امل ــو موجــود م ــا ه ــة إدارة م ــشأن كيفي ــاس ب ــانيب خــط التم ــى ج ــسلطات عل ال
 .للمياه الشحيحة

 
 )النباتات، واحليوانات والتنوع البيولوجي(رائق على النظم اإليكولوجية أثر احل ٥-٣ 

 
 النباتات ١‐٥‐٣ 

قامت البعثة بزيارة طائفة واسعة من النظم اإليكولوجية، تراوحت بـني نظـم اسـتغالل             
إىل ) وبـساتني الكـروم والفواكـه، ومـا إىل ذلـك           حقول احلبوب، (األراضي يف الزراعة الكثيفة     

 .ة والرعي املدارة على نطاق واسعنظم الزراع

ويعــد تــدهور النباتــات يف األراضــي الواطئــة والــتالل الــسفحية علــى أطــراف اجلبــال،    
 متـر فـوق مـستوى    ٤٠٠حـوايل  (واملنطقة احلرجية أو شبه احلرجية يف املنـاطق األكثـر ارتفاعـا          

غالل املفـرط للـنظم     نتيجة لآلثار اتمعة للتغيريات ذات األجـل الطويـل، واالسـت          ) سطح البحر 
 .اإليكولوجية، ونظم االستغالل غري املستدام لألراضي، وكذلك تأثريات احلرائق املتكررة

وإىل جانب األضرار اليت تسببها احلرائق للنظم اإليكولوجية الزراعية اليت تـتم الزراعـة                
يت حتـوي  فيها بكثافة، تأثرت جراء احلرائق مساحات شاسعة مـن املراعـي وأراضـي األدغـال الـ      

 .بقايا غطاء نبايت طبيعي متدهور

ــو      ــن رصــد من ــة م ــت البعث ــدومتكن ــاتاجلعــشاب واألحــشائش ول لجدي ــد   فينب ــا بع م
بعـــد احلرائـــق الـــة االخـــضرار الـــيت اســـتجدت فيمـــا   حل“املظهـــر األخـــضر”إال أن . احلرائـــق

فإعـــادة إنبـــات حـــشائش خمتـــارة تتكيـــف مـــع احلرائـــق . يـــؤدي إىل اســـتنتاجات خاطئـــة رمبـــا
 األنـواع الـيت تتـأثر بـاحلرائق       سري جنبـا إىل جنـب مـع عمليـة متعاقبـة لتقلـيص               تتحملها رمبا ي   وأ
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النظــام اإليكولــوجي والتنــوع ومثــل هــذه العمليــة الــيت مــن شــأا إضــعاف  . القــضاء عليهــا أو
ينبغـي رصـدها مـن خـالل      ،احلرائـق أو تعجـل ـا تـدابري مكافحـة         الـيت تـستحثها     والبيولوجي،  
 .لمية الدقيقةاألحباث الع

 
 غطاء التربة ٢‐٥‐٣ 

. من أكثر األمور امللفتة للنظـر األثـر الواضـح لتعريـة التربـة يف مرحلـة مـا بعـد احلرائـق                       
وعلــى النحــو املــشار إليــه يف التقريــر املقــدم مــن الــسلطات األذربيجانيــة، فــإن تــدمري طبقــات    

اآلثـار  مطـار والريـاح، إىل جانـب    ألتحات الناجم عن اآلثار العاديـة ل بال، وتعريض التربة لل الد
ســـيؤدي بـــالقطع إىل خـــسارة اخلـــصوبة وخـــسارة التربـــة املترتبـــة علـــى وطء املاشـــية للتربـــة، 

 . عموماالسطحية 
 

 التنوع البيولوجي ٣‐٥‐٣ 

 .علــى التنــوع البيولــوجي يف األجــل الطويــلميكــن القــول بــأن احلرائــق هلــا تــأثري ضــار  
مـن  (تأثريات احلرائـق  يف  فيدمعينة من احلشرات والزواحف تورغم أنه من املعروف أن أنواعا      

، فــإن تعريــة مــساحات شاســعة مــن األرض مــن   )خــالل يئــة موائــل مفتوحــة جــراء احلرائــق  
اجلنبات واألدغال واألعشاب وغطاء األشجار تعد خسارة جسيمة لتنـوع النباتـات، وكـذلك              

 احلرائـق الغابـات العريـضة األوراق    ومثـة ديـد بـاختراق   . لتنوع احليوانـات بـشكل غـري مباشـر     
 . كاراباخ-ناغورين  وهي ظاهرة الحظتها البعثة يف -املوجودة باجلبال واليت تتأثر باحلرائق 

 
  عيش اإلنسان ورفاههلأثر احلرائق على االقتصاد، وسب ٦-٣ 

 ووسـائط اإلعـالم يف      “ كارابـاخ  -سـلطات نـاغورين     ”تتضمن املعلومـات املقدمـة مـن         
فقُيمت األضرار االقتـصادية  .  بعض األرقام عن األضرار االقتصادية اليت سببتها احلرائق        أذربيجان

ماليـني دوالر    ٩ حنـو ( باليني من الـدرامات األرمنيـة        ٣,٥ كاراباخ مبا يقدر مببلغ      -يف ناغورين   
 أسـرة مـن     ١٠ ٥٤٨ وأفـاد رئـيس إدارة مقاطعـة ترتـر بتـضرر          ). من دوالرات الواليات املتحـدة    

ماليـــني مانـــات  ٧,٥ وأورد تقريـــر صـــحفي مـــن أذربيجـــان تقييمـــا لألضـــرار بقيمـــة. ائـــقاحلر
 ).املتحدة  ماليني دوالر من دوالرات الواليات٨,٦حنو (أذربيجانية جديدة 

خسائر يف احملاصيل اليت أتت عليها احلرائـق؛        : وتضمنت اخلسائر الشخصية للمزارعني    
ــشتاء     ــراق مراعــي ال ــسبب احت ــة ب ــى نطــاق واســع؛ وخــسائر يف احملاصــيل    وخــسائر متوقع  عل

مـن    بـسبب مـا أفـادت بـه التقـارير مـن هجـرة كـبرية للقـوارض                  مبيدات القـوارض  تكاليف   أو
وميكن هلذه اخلـسائر أن تكـون       . األراضي احملروقة إىل األراضي الزراعية وذات املناطق السكنية       

 .احلاالت الفرديةعدد من كبرية جدا يف 
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يمات من أجل التحديد الكمي لألضرار االقتصادية الناجتـة عـن           ومل تجر السلطات تقي    
 .تدهور النظام اإليكولوجي

 
 أثر احلرائق على صحة اإلنسان وأمنه ٧-٣ 

أن الغطــاء الــدخاين املمتــد الناشــئ يف  ـأفــادت التقــارير الــواردة مــن مواقــع عــدة، بــش   
 وأكد القـادة العـسكريون      .املناطق املتضررة من احلرائق، بوجود خطر عام على صحة اإلنسان         

ــة بــس   ــة األجــل بــني شــهري    باحملليــون اخنفــاض مــدى الرؤي ب حــاالت التلــوث الــدخاين طويل
دي أن صـحة األشـخاص      اكمـا أكـد رئـيس إدارة مقاطعـة أغجبـ          .سبتمرب/يونيه وأيلول /حزيران

الــذين يعــانون مــن الربــو وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة بــشكل مــزمن واملــسنني تــأثرت     
 . وث الدخاينبالتل

ــق          ــاتج عــن حرائ ــدخاين الن ــوث ال ــسان جــراء التل ــذي يتهــدد صــحة اإلن إن اخلطــر ال
ومن املعـروف أن الفئـات املـذكورة     . النباتات عادة ال تتم مالحظته ومن مث ال يقدر حق قدره          

أعاله من املسنني الذين يعانون من أمراض مزمنة، واألطفال، هم أكثر عرضة ألضرار التلـوث                
وتعـد جزيئـات الـسناج الدقيقـة الـيت يـتم استنـشاقها مـن مـسببات                  . عن دخـان احلرائـق    الناجم  

 .سرطان الرئة

ويف منطقــة الــصراع العــسكري، انطــوت حرائــق الغابــات علــى ديــدات إضــافية ألمــن  
ويكمن التهديد األهم يف خطر حدوث انفجارات مـستحثة بـاحلرائق لأللغـام األرضـية               . اإلنسان

ة أثناء حرائـق    غري منفجر وجرى اإلبالغ مرارا عن انفجار ألغام وذخائر        . فجرةناملذخائر غري   وال
 .الغابات، وهي حتد من استخدام القوات الربية إلمخاد احلرائق يف هذه املناطق احلساسة

ــى       ــغ عــن حــاالت إلطــالق الرصــاص عل ــا أُبل ــكم ــر   عرب رتــة ت ــاء يف مقاطع ات اإلطف
ـــوكــذلك ف ــاغورين ي ــ ــاخ-ن ــار طلقــات علــى   وشــاه.  كاراب ــة آث ــاء يف عــربدت البعث يت إطف

 . كاراباخ-ناغورين 

دي بزيادة حاالت لدغ احليـات، حيـث عـوجل    اوأفاد رئيسا إدارة مقاطعيت ترتر وأغجب  
وجرى التأكيـد مـرارا علـى الـصعيد احمللـي أن هـذه الظـاهرة                .  شخصا يف املستشفيات   ٤٨حنو  

ث تدفعها احلرائق إىل خـارج املنـاطق احملروقـة          حي) وكذلك القوارض (ناجتة عن هجرة احليات     
 . منها الغذاءضباليت ن
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 أثر احلرائق على الغالف اجلوي واملناخ ٨-٣ 

خــالل املناقــشة العامــة عــن آثــار احلرائــق علــى البيئــة، جــرى التــشديد مــرارا علــى أن     
 . املناخاحلرائق ستحدث آثارا سلبية على تكوين الغالف اجلوي وأدائه، وستسهم يف تغري

ومقارنة باالنبعاثات الناشئة علـى الـصعيد العـاملي مـن احتـراق النباتـات بـسبب احلرائـق                    
، فــإن االنبعاثــات مــن احتــراق مــا يقــدر جممــوع ) مليــون هكتــار ســنويا٣٥٠ إىل ٢٠٠حــوايل (

 . هكتار يف املنطقة ميثل نصيبا ضئيال للغاية يف جمموع االنبعاثات٦٣ ٠٠٠مساحته مبا يصل إىل 

 يف  -خدام األراضـي     مقترنـة بـالتغري يف اسـت       -إال أن مسامهة حرائق الغابات املتكـررة         
ذات األجــل املتوســط إىل فالتبعــات . اســتنفاد الغطــاء النبــايت الطبيعــي، تــدعو إىل القلــق البــالغ  

للحرائق املتكررة تتـسم بـالبطء، ولكنـها تتزايـد بـاطراد، وتـسفر عـن اسـتنفاد الغابـات                   الطويل  
وال تعــد هــذه النباتــات مهمــة مــن ناحيــة التنــوع       . ن النباتــات اخلــشبية واجلنبيــة  وغريهــا مــ 

نطلق البيولوجي واستقرار التربة فحسب، فهي تشكل جممعا هاما للكربون األرضـي الـذي سـي              
حرائـق الغابـات املتكـررة، يف صـورة         النـاجم عـن     التدهور  جراء  من  على حنو ال ميكن عكسه،      

يف زيــادة الكربــون اجلــوي بــصورة متتاليــة  يــسهم ،ي، ومــن مثَّغــازات نــزرة إىل الغــالف اجلــو
 . الذي حيدث بفعل اإلنسان على صعيد العامل“أثر الدفيئة” و
 

 شواغل البيئية ذات الصلةال ٩-٣ 

هنـــاك عـــدد مـــن املـــشاكل البيئيـــة الناشـــئة عـــن اســـتخدام األراضـــي، وتغـــيري طـــرق    
الـيت ال ميكـن الـتحكم فيهـا مـن قبيـل حرائـق               استخدامها، وأثر تغري املناخ فضال عن العمليات        

وتـصبح املنـاطق الـيت ينـضب فيهـا          . الغابات، وهي مجيعا مشاكل مترابطة ومتفاعلة فيمـا بينـها         
، أو اإلفـراط يف قطـع األخـشاب،         الغطاء النبايت احلرجي نتيجـة ألعمـال قطـع أخـشاب الوقـود            

رضـة للحرائـق، وخباصـة يف فتـرات         اإلفراط يف استخدام املراعي، تصبح هذه املناطق أكثر ع         أو
 . اجلفاف الشديد

وأثنـاء الفتـرة الــسوفياتية، أدخلـت تعــديالت كـبرية علـى نظــام اسـتخدام األراضــي يف        
أراضي أذربيجان الواطئـة الواقعـة شـرقي جبـال القوقـاز الـصغرى وذلـك عـن طريـق اسـتخدام                      

 بناؤهــا خــالل الفتــرة غــري أن معظــم هياكــل الــري األساســية الــيت مت . أســاليب الــري الكثيــف
السوفياتية أصبحت اآلن يف حال يرثى هلا نتيجة لعدة أسـباب منـها عـدم كفايـة االسـتثمارات                    

واجــه ونتيجــة لــذلك، ي. العامــة وعــدم الــصيانة علــى مــدى الــسنوات اخلمــس عــشرة األخــرية  
 .استخدام الري تدهورا مطردا
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 شــرقي الــسفوح اجلبليــة  وعــالوة علــى ذلــك، ونتيجــة للــصراع، فــإن املنــاطق الواقعــة   
ــاغورينل ــاه       - ن ــال، وخباصــة مــن خــزان مي ــاه مــن اجلب ــدادات املي ــها إم ــاخ انقطعــت عن  كاراب

ووفقـا للتقريـر الـذي زودت      . ١٩٧٦وقد بدأ تشغيل خزان مياه سارسـانغ يف عـام           . سارسانغ
وفيمــا قبــل .  مليــون متــر مكعــب ٥٦٥بــه الــسلطات األذربيجانيــة البعثــة، تبلــغ طاقــة اخلــزان   

 هكتـارمن األراضـي علـى       ١٠٠ ٠٠٠شوب الصراع، كـان اخلـزان يـوفر امليـاه الالزمـة لـري               ن
وخــالل األعمــال القتاليــة، جــرى تــدمري غالبيــة   . اجلــانبني الــشرقي والغــريب مــن خــط التمــاس  

 .ت اليت أعقبت العمليات العسكريةهياكل الري األساسية، أو أا تدهورت خالل السنوا

وفيما قبل نشوب الصراع املـسلح، اسـتخدمت قنـوات الـري لتجميـع امليـاه مـن أجـل                  
وأتـاح تـدهور قنـوات      . إطفاء احلرائق، واستخدمت أيضا كموانع طبيعية لتوسع انتشار النريان        

الــنريان عــرب امليــاه واجلفــاف الــذي حــل عمومــا باألراضــي الواطئــة حــول خــط التمــاس انتــشار 
 .قنوات الري الفارغة

 
 التوصيات - ٤ 

أنيطت بالبعثة مهمـة تقـدمي توصـيات بـشأن كيفيـة التـصدي ألي آثـار ضـارة تتـسبب             
وتنطــوي توصــيات . فيهــا احلرائــق وبــشأن االطــالع بعمليــة بيئيــة علــى النحــو املــبني يف الواليــة
 : البعثة على تنفيذ عدد من اإلجراءات أو املشاريع التكميلية، وخباصة ما يلي

 ات األجل القصرياملبادرات ذ -أوال 

 االجتماع التقين بشان تقرير البعثة • 

 تكنولوجيات إدارة احلرائق والتخطيط املتعلق ا  • 

 حلقة عمل بشأن إدارة موارد املياه • 

 املبادرات ذات األجل املتوسط إىل الطويل -ثانيا 

 . إصالح األراضي املتضررة بالنريان، مبا يف ذلك إعادة استزراع الغابات • 

بناء القدرات، على أساس مشترك، حيثما أمكـن، بـني الكيانـات القائمـة علـى جـانيب                   • 
 : خط التماس، يف ثالثة جماالت رئيسية، هي

 ختطيط إدارة احلرائق -  

 اتقاء احلرائق والتأهب هلا  -  

 إطفاء احلرائق -  
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 حتديث املعدات • 

 احلرائقيف جمال البحوث املشتركة  • 

 .ه، والتدابري البيئية ذات الصلة وإدارة امليا،قليمي يف جماالت إدارة احلرائقالتعاون اإل • 

 هـــة يف املقـــام األول إىل الـــسلطات املعنيـــة يف أذربيجـــان ويف  وهـــذه التوصـــيات موج
ــاغورين ــاخ- ن ــم املتحــدة      .  كاراب ــة األم ــا، ومنظوم ــاون يف أوروب ــد أن منظمــة األمــن والتع بي

ــامج ا   ــة، ووحــدة ا  وشــركاءها، وال ســيما برن ــم املتحــدة للبيئ ــامج   ألم ــني برن ــشتركة ب ــة امل لبيئ
ــشؤون   األمــم ــسيق ال ــة ومكتــب تن ــق،    املتحــدة للبيئ ــسانية، واملركــز العــاملي لرصــد احلرائ اإلن

وكالمها ينتسب الستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد مـن         (والشبكة العاملية حلرائق الرباري     
ــضا    ، فــضال عــن اجلهــات املاحنــة  )الكــوارث ــهم مــدعوون أي ــة واملتعــددة األطــراف، كل  الثنائي

لالستجابة سريعا هلذه التوصيات وتوفري الدعم  لتنفيذها وفقا لالحتياجات اليت جـرى إبرازهـا    
ــسلطات       ــة الــيت رشــحتها ال ــر ويف الطلبــات الــيت صــاغها باإلمجــاع أعــضاء البعث يف هــذا التقري

 . األذربيجانية واألرمينية

ألراضـي الـيت تـضررت مـن جـراء احلرائـق، يتمثـل اهلـدف العـام                  وإىل جانب إصـالح ا     
. للتدابري املوصى ا يف خفض وترية حدوث حرائق الغابـات والتقليـل مـن آثارهـا يف املـستقبل                  

وتتضمن التوصيات أيضا اختاذ تدابري ذات طابع متكامل مـن قبيـل إصـالح شـبكات إمـدادات                  
للسكان واالقتصاد على الـصعيد احمللـي، فـضال عـن           املياه والري املهجورة على حنو حيقق النفع        

 .إدارة احلرائق

وينبغي أن تدمج مجيع التوصيات، علـى كـل مـن  الـصعد احمللـي واإلقليمـي والـدويل،                    
 : يف ما يتعلق بااالت التاليةيف أطر السياسة العامة مبا يكفل حتقيق االستدامة، ال سيما

 ) الرعوية، الغاباتالزراعة، املناطق(استخدام األراضي  - 

 إدارة املياه - 

 التنوع البيولوجي/حفظ الطبيعة - 

 مكافحة التصحر - 

 عزل الكربون/ختفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري - 

 الصحة البشرية واألمن البشري - 

 التخفيف من حدة الفقر - 
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عـات التـدابري   وينبغي للعمليات االستشارية اليت مـن شـأا أن حتـدد بـصورة أدق جممو       
املوصى ا واملشاريع الالزمة لتنفيذها أن تكون ذات طابع يقوم على تعدد أصـحاب املـصاحل،                
وأن تشمل إجراء حوار بـني الـسلطات علـى جـانيب خـط التمـاس، حيـث أن هـذه الـسياسات                       
والتدابري واملشاريع سـتتطرق إىل مـشاكل ليـست مقـصورة علـى احلـدود اإلداريـة أو الـسياسية          

 .لتماسخلط ا

وحيتاج الكثري من التوصيات التالية إىل مزيد من التفاصيل وإىل تنفيذها حتـت إشـراف                
 . منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وعند االقتضاء يف إطار مبادرة البيئة واألمن

 
 املبادرات ذات األجل القصري ١-٤ 

 الثقـة الـذي أوجدتـه     تعتقد البعثة أنه من املهم للغاية االسـتفادة فـورا مـن منـاخ حـسن                
ــة، وإشــراك اخلــرباء احمللــيني مــن كــال جــانيب خــط التمــاس     ــأعلى درجــة مــن   . البعث وينبغــي، ب

. األولوية، عقد ثالثة اجتماعات بشأن بناء القدرات وتبادل املعلومات علـى الـصعيد اإلقليمـي         
لويـات  ومن شأن هذه اللقـاءات، أوال وقبـل كـل شـيء، أن تتـيح لألطـراف املعنيـة حتديـد األو                     

وعــالوة علــى ذلــك،   . املتعلقــة باملــصاحل واإلجــراءات اســتنادا إىل اســتنتاجات تقريــر البعثــة      
ستساعد حلقات العمل على تعبئة األدوات واملـوارد احملليـة والوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة قبـل                  

وستفيد االجتماعات من إشراك بلدان جنوب القوقـاز        . ٢٠٠٧بدء حرائق فصل الصيف لعام      
ناطق ااورة الـيت تواجـه مـشاكل مماثلـة وقامـت بتطـوير قـدرات حللـها، ولـديها الرغبـة يف                      وامل

  .تقاسم خرباا يف جمال إدارة احلرائق
 

 اجتماع تقين بشأن تقرير البعثة ١-١-٤ 

ينبغي مناقشة استنتاجات تقرير البعثة يف اجتماع يعقد على املستوى الـتقين يف أسـرع                
وسـيكون لـصاحل عمليـة لبنـاء الثقـة أن جتـرى علـى               . ثـة التقيـيم البيئـي     وقت ممكـن كمتابعـة لبع     

سبيل املتابعة مناقشة فورية لبعض التفاصيل والتوصـيات املقدمـة يف التقريـر مـع املعنـيني بـاألمر                   
واملتــضررين منــه، ويف املقــام األول مــع اخلــرباء احمللــيني املــشتركني يف البعثــة وممــثلني حكــوميني 

 .  ممثلني من األوساط األكادميية واتمع املدينإضافيني، فضال عن

وسيكون الغرض من االجتماع التقين هو حتديد األولويات بشأن اإلجـراءات الالزمـة              
تقنيــا واملمكــن اختاذهــا مــن أجــل تعزيــز القــدرات احملليــة يف املــدى القــصري، واملوافقــة عليهــا،     

 . ة طرح توصيات موسعةوالقيام أيضا بتقدمي مزيد من التفاصيل بشأن إمكاني

وميكن تنظيم هذا االجتماع حتت إشراف منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا مبـشاركة                
 . من خرباء حمليني ودوليني، وميكن عقده يف إطار مبادرة البيئة واألمن
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 تكنولوجيات إدارة احلرائق والتخطيط املتعلق ا ٢-١-٤ 

 ــدف إىل تزويــد القــائمني علــى صــنع ينبغــي تنظــيم حلقــة عمــل بــشأن إدارة احلرائــق 
القرار يف اإلدارات املعنية باملعارف واألدوات األساسـية كأسـاس للتخطـيط املوجـه واحملـدد يف                 

 . ما يتعلق بتدابري إدارة احلرائق

توفري املعلومات التقنيـة والعلميـة   ) أ: (وستقوم حلقة العمل بشأن إدارة احلرائق مبا يلي       
ــصانعي القــرا  ــة مــن أجــل     الالزمــة ل ــة والوطني ــيم الثغــرات واالحتياجــات احمللي رات لغــرض تقي

القيام، استنادا إىل اسـتنتاجات التقريـر الـتقين للخـرباء والوثـائق             ) ب(التخطيط إلدارة احلرائق؛    
الــيت أعــدها املركــز العــاملي لرصــد احلرائــق، بتقــدمي املزيــد مــن التفاصــيل بــشأن مــشروع خطــة  

 .  يف تقرير اخلرباء التقيناالستثمار املقترحة املبينة

وميكن تنظيم حلقة العمل هذه بوصـفها أحـد األنـشطة املـضطلع ـا يف إطـار الـشبكة                     
ــا  ــة جلنــوب شــرق أوروب القوقــاز حلرائــق الــرباري التابعــة الســتراتيجية األمــم املتحــدة    /اإلقليمي

ة مقـدونيا   وتتوىل تنسيق أعمال الشبكة جامعـة سـكوبيه، مجهوريـ         . الدولية للحد من الكوارث   
اليوغوسالفية السابقة، وتقع يف إطار األنشطة اإلقليمية اليت تضطلع ا الـشبكة العامليـة حلرائـق                

وتشكل هذه الشبكات أحد برامج التوعية التابعة الستراتيجية األمم املتحـدة الدوليـة             . الرباري
حلـضور املـشترك    ومـن شـأن ا    . للحد من الكوارث، يتوىل تنسيقه املركز العاملي لرصـد احلرائـق          

للخرباء مـن جنـوب أوروبـا ومـن جنـوب القوقـاز أن يـوفر فرصـة ممتـازة للتعـاون اإلقليمـي يف                         
واستند اقتراح أويل قدمه املركـز العـاملي لرصـد احلرائـق إىل جملـس أوروبـا                 . جمال إدارة احلرائق  

البلقـان وبـني     إىل الدروس املستفادة من تدابري بناء الثقة يف منطقة           ٢٠٠٦يونيه  /خالل حزيران 
 . تركيا وجورجيا

-فربايـر   /قـرب شـباط   (وتوصي البعثة بـأن تعقـد حلقـة العمـل يف أسـرع وقـت ممكـن                   
 ). ٢٠٠٧مارس /آذار

ويف أعقاب حلقة العمل، ستتاح للخرباء مـن املنطقـة فرصـة أخـرى لالشـتراك يف كـل                
الــرباري التابعــة القوقــاز حلرائــق /مــن الــدورة املقــررة للــشبكة اإلقليميــة جلنــوب شــرق أوروبــا  

الستراتيجية األمـم املتحـدة الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، واالجتمـاع العـادي للـشبكة العامليـة                 
أشـبيليه،  (حلرائق الرباري الذي سيعقد على هامش املؤمتر الدويل الرابع املقبـل حلرائـق الـرباري                

 ).٢٠٠٧مايو / أيار١٧- ١٣إسبانيا، 

قليميـة حلرائـق الـرباري التابعـة للـشبكة العامليـة            وسيضم هذا املؤمتر مجيـع الـشبكات اإل        
وهـي  (حلرائق الرباري، ومـن املتوقـع أن يقـوم، يف مجلـة أمـور، باعتمـاد مدونـة إلدارة احلرائـق                      

مدونة اختيارية دولية آلداب املهنة وقواعد السلوك جيري إعدادها حتت إشـراف منظمـة األمـم               
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شار إليه أحـد البنـود ذات األولويـة العاليـة الـيت             وسيكون الصك امل  ). املتحدة لألغذية والزراعة  
. ستجري مناقشته يف إطارها باعتبـاره دلـيال مقبـوال علـى الـصعيد الـدويل للتعـاون وبنـاء الثقـة                     

ومما سيكون له أمهيتـه البالغـة أن تـدعم مـشاركة اخلـرباء مـن منطقـة جنـوب القوقـاز يف مـؤمتر                         
 .ائق وقبوهلا وتنفيذهادارة احلرأشبيليه بغية ضمان تفهمهم مدونة إ

وينبغي أن تعقد حلقتا العمل حتت إشراف كل مـن مـؤمتر األمـن والتعـاون يف أوروبـا                    
وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة بالنــسبة جلميــع املــشاركني مــن جنــوب شــرق أوروبــا وجنــوب  

 .القوقاز باعتبار ذلك أحد التدابري املوسعة لتعزيز الثقة واالستقرار يف املنطقة
 

 حلقة العمل املتعلقة بإدارة املوارد املائية ٣-١-٤ 

، تقتـرح   ساتمـ ة للتعاون يف إدارة املـوارد املائيـة علـى طـول خـط ال              ليانظرا لألولوية الع   
، اهلدف منـها حتديـد      ٢٠٠٧البعثة القيام يف أقرب وقت ممكن بتنظيم حلقة عمل يف بداية عام             

 تمـاس ارة امليـاه عـرب احلـدود علـى طـول خـط ال             الطريقة اليت ميكن ا بدء عملية إعادة نظـام إد         
 .ومعاجلة املسائل الطارئة ذات الصلة يف جمايل حفظ الطبيعة واإلدارة املستدامة للغابات

وميكن أن تنظم هذه احللقـة األوىل حتـت رعايـة منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا يف                      
 .األمم املتحدة للبيئةإطار مبادرة البيئة واألمن، ومع اخلربات اإلضافية لربنامج 

 ئـة واألمـن أن تقـوم علـى وجـه االسـتعجال            وينبغي للمنظمات الشريكة يف مبـادرة البي       
جبمع كل املواد املوجودة سابقا عن إدارة املياه، خاصة فيما يتعلق خبـزان سارسـانغ واسـتعمال                 

بـصياغتها عـام    مياه ر ترتر، وذلك حتضريا حللقة العمل املذكورة، مبا يف ذلـك اقتراحـات قـام                 
 املمثل الشخصي للرئيس احلايل بشأن الـصراع الـذي تطـرق لـه مـؤمتر مينـسك ملنظمـة                    ٢٠٠١

 .األمن والتعاون يف أوروبا

وعالوة على ذلـك، فاحتـذاء مبثـال البعثـة، ميكـن لبعثـة ثانيـة، مبـشاركة خـرباء دولـيني                       
اقــع ت مــشتركة إىل املووحملــيني علــى الــسواء يعــاجلون مــسائل إدارة امليــاه، أن تــضطلع بزيــارا  

 .املعنية على جانيب خط التماس
 

 املبادرات املتوسطة والطويلة األجل ٢-٤ 

 إصالح األراضي املتضررة من احلرائق، مبا يف ذلك إعادة زراعة الغابات ١-٢-٤ 

ينبغــي علــى الفــور وضــع حــد لتــدهور الغطــاء النبــايت النــاتج عــن احلرائــق، خاصــة يف    
 األولوية لوضع استراتيجية متوسطة إىل طويلة األجل إلصالح األراضـي           وينبغي إعطاء . اجلبال

املتــضررة مــن احلرائــق يف تلــك املواقــع الــيت تــؤدي فيهــا تعريــة الغطــاء النبــايت حاليــا إىل جريــان 
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سطحي متزايد للميـاه، وفقـدان التربـة الـسطحية بفعـل التحـات، وفقـدان اخلـصوبة وزيـادة يف                    
 الفيـضانات أو االيـاالت األرضـية أو االيـاالت الوحليـة خـالل       الكوارث الثانويـة، مـن قبيـل    
 .حاالت هطول األمطار بشدة

وهنــاك خــربات كــبرية ذات صــلة يف بلــدان مــنطقيت البحــر األســود والبحــر األبــيض      
ففــي هــاتني املنطقــتني، جيــري حاليــا إعــادة زرع الغابــات يف مــساحات كــبرية مــن    . املتوســط

 الـنريان الغابـات وغريهـا مـن الغطـاء النبـايت اخلـشيب أو إصـالح هـذه          األراضي اليت أتلفت فيهـا   
األراضـــي بطرائـــق أخـــرى، باســـتخدام طرائـــق وتكنولوجيـــات إصـــالح تـــضمن اســـتقرار         

قـادرة  ) أو أنـواع أخـرى لغرسـها أو بـذرها    (املنحدرات، وانتقاء أنواع إلعادة زراعـة الغابـات      
 .نطقة، خاصة اجلفافعلى مواجهة عوامل الضغط البيئي الشديدة يف امل

 /وســـيكون مـــن أولويـــات اإلصـــالح تـــرميم املواقـــع احملروقـــة يف منـــاطق الـــشالالت   
ــاه   ــستجمعات املي ــات  (م ــثال حــول اخلزان ــاه     ) م ــاظ باملي ــى االحتف ــدرة عل ــدان الق ــددة بفق امله

 .من جراء التدهور) ترسب وجتمع أنواع التربة األرضية والرواسب(التغرين  أو

إذا  أنه ال ينبغي تنفيذ إصالح الغطاء النبايت املتـضرر مـن احلرائـق إال             وجدير باملالحظة    
ــة اســتثمارات       ــة إلدارة احلرائــق وضــمان محاي ــدرات فعال ــاك ق ــع أن تكــون هن كــان مــن املتوق

 .اإلصالح من احلرائق اخلارجة عن املراقبة

وميكــن اســتعمال اخلــربات املتــوافرة يف املنطقــتني املــذكورتني أعــاله لوضــع خطــط          
 .مناسبة إصالح

 
 بناء القدرات ٢-٢-٤ 

 بناء القدرات يف ختطيط إدارة احلرائق ‘١’

إن ختطــيط إدارة احلرائــق ضــروري لوضــع هياكــل وخطــط تــشغيلية منــسقة إلدارة         
وستقتضي طبيعة مسألة احلرائـق املـشتركة بـني         . احلرائق على الصعيد احمللي واإلقليمي والوطين     

سيـشمل  (صلحة املعنـيني لوضـع ـج اسـتراتيجي منـسق             كل أصحاب املـ    سامهاتالقطاعات م 
 حتــسني اســتراتيجية احلرائــق وخطــط إدارة ضيهتــقسيمــن مجلــة مــا و). أيــضا التعــاون اإلقليمــي

 :ق القائمة ما يلياحلرائ

اســتعراض التــشريعات واألنظمــة املتعلقــة بالترتيبــات واملــسؤوليات املؤســسية الوطنيــة    - 
 ؛ها التعاون بني الوكاالتواإلقليمية واحمللية، مبا في

اذ القـوانني املتعلقـة باسـتعمال ومراقبـة املـوارد           إنفـ /عراض تنفيـذ القـوانني واألنظمـة      است - 
 ؛الطبيعية واحلرائق
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 ؛نواحي القصور لزيادة تطويرها/حتديد الثغرات - 

حتديــد وتــصنيف (حتديــد املــسؤوليات لتخطــيط إدارة احلرائــق وتقــدير خطــر احلرائــق    - 
 ؛والتبليغ عنها وتقييمها) والبقاع املعرضة للخطراملناطق 

 .حتديد دور اتمع املدين يف إدارة احلرائق - 

وتتوافر يف بلدان املناطق ااورة، مثال يف أوروبا الشرقية، خربة كـبرية يف جمـال وضـع              
، فعلــى ســبيل املثـــال  . اخلطــط واملبــادئ التوجيهيـــة واالســتراتيجيات الوطنيــة إلدارة احلرائـــق    

وضــعت بلغاريــا، اســتعدادا لعــضويتها يف االحتــاد األورويب، اســتراتيجية وطنيــة إلدارة احلرائــق   
ــوطين إلدارة احلرائــق   ــق متطــورة   . وإجــراءات للتخطــيط اإلقليمــي وال ــا طرائ ووضــعت هنغاري

 .لتقدير خطر احلرائق كأساس لتخطيط إدارة احلرائق

 لطلبـــهما االنـــضمام إىل االحتـــاد وكانـــت هنغاريـــا وبلغاريـــا، يف املرحلـــة التحـــضريية  
 اليت مكنتهما مـن بنـاء القـدرات يف ختطـيط          “التوأمة”رويب، مدعومتني مبا يسمى مشاريع      األو

وستكون اخلربة املكتسبة يف هذه العمليـة متيـسرة لالسـتعمال يف بلـدان أخـرى،      . إدارة احلرائق 
 عـن ختطـيط وتنفيـذ منـع     مثال يف بناء قدرات رؤساء دوائر املطافئ ووكـاالت أخـرى مـسؤولة    

ــها  ــق ومكافحت ــي الوكــاالت واإلد   . احلرائ ــة مــشتركة ملمثل ارات وميكــن تنظــيم دورات تدريبي
 .احمللية من جانيب خط التماس

 
  هلاتأهب احلرائق والال اتقاءبناء القدرات يف جم ‘٢’

.  احلرائق أحد احللول املمكنة خلفض حـوادث حرائـق الغابـات يف املنطقـة              يشكل اتقاء  
مبــا أن الغالبيــة العظمــى مــن احلرائــق يف منطقــة جنــوب القوقــاز مــن فعــل اإلنــسان، فــإن مــن   و

معاجلة عدد مـن    وهناك حاجة إىل    .  هلا تأهب احلرائق وال  ايل اتقاء الضروري بناء القدرات يف جم    
 احلرائــق، اتقــاءمــشاركة اتمعــات احملليــة يف ( مــشاركة اتمــع املــدين اــاالت، تتــراوح بــني

ــة ودور ــة يف التوعيـ ــورة و)  املنظمـــات غـــري احلكوميـ وستـــشمل . تطبيـــق التكنولوجيـــات املتطـ
ــة املــشتركة ملمثلــي الوكــاالت واإلد   ــدورات التدريبي ــة مــن جــانيب خــط التمــاس  ال ، ارات احمللي

وكـذلك مــن أحنـاء أخــرى مــن جنـوب القوقــاز وجنـوب شــرق أوروبــا، تنميـة قــدرات وطنيــة      
 :وحملية يف ما يلي

 بكر باحلرائق وتقدير خطر احلرائق؛اإلنذار امل - 

  احلرائق والتبليغ عنها ورصدها؛إجراءات ونظم كشف - 

 التثقيف والوعي العامني، مبشاركة اتمع املدين، مبا يف ذلك إدارة احلرائق علـى              زيادة - 
 .مستوى اتمع احمللي
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ــدا      ــات، الــيت اســتحدثها عــدد مــن البل ــذار املبكــر حبرائــق الغاب ــة ونظــم اإلن ن األوروبي
واالحتــاد األورويب واالحتــاد الروســي اــاور، متيــسرة للتكييــف واالســتعمال احمللــي يف منطقــة   

ويوجد املركز العاملي لرصد احلرائق وشـركاؤه رهـن اإلشـارة لتقـدمي املـشورة               . جنوب القوقاز 
 .التقنية والعلمية املناسبة لنقل التكنولوجيا إىل جنوب القوقاز

 
 ات يف جمال إطفاء احلرائقبناء القدر ‘٣’

وينبغـي ربطـه بـشكل      .  لبناء القـدرات يف جمـال إطفـاء احلرائـق          وية عليا لوجيب إعطاء أ   
ا الوكـاالت واتمـع املـدين يف         بـشأن خمتلـف األدوار الـيت تـضطلع ـ           وثيق بـالقرارات املتخـذة    

 تتحمـل دوائـر املطـافئ    ويف بلدان رابطة الدول املستقلة ومعظم البلدان ااورة،   . إدارة احلرائق 
ر صـ اعنلب األحيـان دوائـر احلمايـة املدنيـة أو           أغساعدها يف ذلك يف     تمسؤولية إطفاء احلرائق،    

وغالبــا مــا ال يكــون هــؤالء األفــراد مــدربني وجمهــزين علــى حنــو كــاف لالســتجابة   . عــسكرية
وعــات مــن وهنــاك جمم. حلرائــق الغابــات املــشتعلة يف املنــاطق النائيــة ويف ظــروف قاســية جــدا  

األنشطة التدريبية اخلاصة ميكن تكييفها مع الظروف اإلقليمية واستعماهلا لتدريب أفـراد دوائـر              
 :املطافئ وأفراد مسؤولني آخرين يف ما يلي

 ؛)طريقة انتشار احلرائق، آثار احلرائق(املبادئ األساسية حلرائق الغابات  - 

ألدوات اليدويــة، املعــدات  ا(اســتعمال معــدات متخصــصة إلطفــاء حرائــق الغابــات       - 
 ، وأساليب مكافحة احلرائق؛)احملمولة الصغرية

 التنسيق بني الوكاالت؛ - 

 .السالمة من احلرائق ألفراد املطافئ والسكان املدنيني - 

هج جديدة يف إدارة احلرائـق علـى مـستوى اتمـع احمللـي اتمعـات احملليـة          ن ن وستمكّ 
حرائـق قبـل وصـول أفـراد دوائـر املطـافئ أو سـلطات أخـرى                 من االستجابة مباشرة وبسرعة لل    

 .إىل مكان احلادث

وســتعطى األولويــة لبنــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك تــدريب مــدريب دوائــر املطــافئ علــى    
 . بغية تغطية أكثر أحناء املنطقة عرضة للحرائقالتماسجانيب خط 

 .قةوسيكون التدريب املشترك نشاطا أساسيا لبناء الثقة يف املنط 

فـبني  . وبإمكان املنطقـة أن تـستفيد مـن خـربة بنـاء القـدرات والثقـة يف منطقـة البلقـان                     
، جــرى تنظــيم متــرينني رئيــسيني متعــددي اجلنــسيات إلطفــاء حرائــق   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢عــامي 

متـرين  ”وأُجري آخر متـرين، أي  .  مشلها الصراع يف املاضي   الغابات لتحسني التعاون بني بلدان    
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ية والشرق األوسط وآسيا الوسطى بشأن املعلومات وتبـادل املـوارد املتعلقـة             دول أوروبا الشرق  
 يف إدارة    الـدويل   للتمـرن علـى التعـاون      ٢٠٠٥، يف بلغاريـا عـام       “٢٠٠٥ابات لعـام    حبرائق الغ 

تعـاون قـوات   (تطلب استجابة متعددة األطراف ومبا يارث حرائق غابات على نطاق واسع       وك
وية لبلدان منطقة شرق البحـر األبـيض املتوسـط ومنطقـة البلقـان         مكافحة احلرائق األرضية واجل   

وكشف التمرين عن القـدرات والـدالالت      ). ومنطقيت الشرق األدىن وآسيا الوسطى ااورتني     
 .السياسية العالية للتعاون يف منطقة البلقان والبلدان ااورة

فادة مـن مـشروع يوروفـاير    إىل االستمدعو والتدريب اإلقليمي يف جمال إطفاء احلرائق   
(EUROFIRE)    ويهـدف إىل تـصميم مـواد التـدريب علـى      ،، الـذي أسـسته املفوضـية األوروبيـة 

ــة     ــة حتــت رعاي ــدوائر املطــافئ األوروبي ــق   إدارة حرائــق الغابــات ل املركــز العــاملي لرصــد احلرائ
 .والرابطة الدولية لدوائر املطافئ واإلنقاذ

 
 حتديث املعدات ٣-٢-٤ 

كارابــاخ، يقــوم إىل حــد كــبري  -ئــق يف املنطقــة، وخباصــة يف نــاغورين احلراإن إطفــاء  
وتـضطلع دوائـر إطفـاء      . على املعدات واملعايري والتدريب الذي خلفه االحتاد السوفيايت الـسابق         

فعربـات اإلطفـاء مـن      . عتيقـة غري أن معداا غـري كافيـة و       . احلرائق مبكافحة احلرائق يف الرباري    
. اينبـ  مـصممة أساسـا ملكافحـة حرائـق امل    GAZ 66 و GAZ 53 و ZIL 140 و ZIL 130طـراز  
ــشغ  وال ــها أن تـ ــستقرة  ها إالليميكنـ ــسطحة واملـ ــي املـ ــة  .  يف األراضـ ــيب األدوات اليدويـ وال تلـ

كمـا أن معـدات     . االرجتالية الصنع متطلبات االستخدام الكـفء يف إطفـاء احلرائـق يف الـرباري             
 .ينابحة حرائق املاحلماية الشخصية مصممة من أجل مكاف

فهذه األدوات غري املالئمة والبالية ينبغي أن تعوض على وجه السرعة بـأدوات يدويـة                
متخصــصة ومبعــدات آليــة تناســب ظــروف الــسري يف املنــاطق الــوعرة، وال ســيما املعــدات الــيت  

 .كاراباخ -ناغورين تصلح لالستخدام يف األراضي اجلبلية الشديدة االحندار يف 

يالء األولوية لتجهيز الوحدات اليت تتسم بقدرة كبرية على احلركـة وباملرونـة           وينبغي إ  
ني والــسكان احمللــيني مــن أجــل املعاجلــة األوليــة للحرائــق، حبيــث تكــون معــدة لكــل مــن احملتــرف 

ــة    ). ســكان القــرى املــدنيون /املتطوعــون( ــة الشخــصية محاي وينبغــي أن تــضمن معــدات احلماي
 .ني يف جمال إطفاء احلرائق يف الرباريالعاملني احملترفني واملدني

ــق يف       ــة ملكافحــة احلرائ ــة الشخــصية واألدوات اليدوي ــشمل معــدات احلماي ــاطق وت املن
 : ما يلييةالريف
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ــق    -  ــن احلرائ ــة م ــس واقي ــاظري للوقا   (مالب ــازات ومن ــة قمــصان وســراويل وخــوذة وقف ي
 ؛)وأحذية عالية مقاومة للحرارة

 ؛الكشط، وفؤوس/ل املطافئ، وأدوات القطعجمارف ومدمات خمصصة لرجا - 

 .مضخات حتمل على الظهر - 

وسيلزم توفري مركبـات اإلطفـاء ذات القـدرة علـى التـشغيل يف املنـاطق الـوعرة وذات                    
القــدرة علــى املنــاورة يف األراضــي الــشديدة االحنــدار إلتاحــة وصــول مــوظفي اإلطفــاء واملــاء     

 .واملعدات إىل املناطق النائية

ــ  ــدا جــرى إحــالل ســالم  وإذا م ــة جــوا    وطي ــشكل اســتخدام املوجــودات احملمول ، سي
 طــائرات مروحيــة مــزودة بــدالء، وطــائرات بريــة وحبريــة ثابتــة       (إلطفــاء احلرائــق مــن اجلــو    

غـري أن هـذا ال ينبغـي        . اخلطوة املقبلة يف تطوير القـدرات يف جمـال مكافحـة احلرائـق            ) اجلناحني
ــة مل   ــه إال بعــد إنــشاء قــدرات فعال ومــن شــأن . كافحــة احلرائــق يف الــرباري علــى األرض توخي

ــسيطرة علــى احلرائــق الــيت تــشب يف حقــول األلغــام        مكافحــة احلرائــق مــن اجلــو أن تــسهل ال
وميكـن لألفـراد املنقـولني بطـائرات مروحيـة الوصـول            . واألراضي امللوثـة بـذخائر غـري منفجـرة        

ومـن شـأن إطفـاء احلرائـق مـن اجلـو       . بطريقة أسرع إىل احلرائق اليت تشتعل يف األراضي اجلبلية        
 .يف األراضي الشديدة االحندار واألراضي النائية أن يدعم العمليات الربية

غــري أن أولويــات االســتثمار ينبغــي أن حتــدد وفقــا للتقــدم احملــرز يف بنــاء القــدرات  يف  
 .جمال إدارة احلرائق من الرب وملدى توافر املوارد املالية

 
 تركة يف جمال احلرائقث املشالبحو ٤-٢-٤ 

هناك نقص يف املعارف األساسية فيما يتعلق باسـتجابة النباتـات واحليوانـات ومعافاـا                
وكشف تقييم أجري بعد انتـهاء العمـل يف البعثـة ألحـدث املعـارف      . يف منطقة جنوب القوقاز  

كولوجيـا احلرائـق    املتوفرة دوليا يف جمال علوم احلرائق اإلقليمية عن نقص املعلومات املتعلقـة بإي            
 .يف املنطقة

وســيكون وضــع مــشاريع مكرســة لألحبــاث يف جمــال احلرائــق ضــروريا الستكــشاف      
  وإن كانـت غـري     ،استجابة النظم اإليكولوجية وأنواع األحياء للحرائق، وهـي اسـتجابة حمـددة           

لـدعم  وسيـستفيد مثـل هـذا املـشروع مـن ا          .  املناطق احملروقة  حمعروفة، والتدابري املالئمة إلصال   
وينبغي أن يشمل ذلـك     . الدويل إذا ما اشتركت يف تنفيذه اجلامعات الواقعة يف جنوب القوقاز          

 .كاراباخ -ناغورين جامعة أو معهدا يقع يف 
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وميكن دعم املشاريع أو أحد الربامج املستهدفة عن طريق بناء القـدرات يف منـهجيات               
ثني جـامعيني متخصـصني مـن البلـدان     وينبغي توخي التعـاون مـع بـاح     . البحث يف جمال احلرائق   

ااورة، وذلك مثال عرب ممثلي األوساط األكادميية يف الـشبكة اإلقليميـة الـيت تعـىن بـاحلرائق يف                   
سـتراتيجية األمـم املتحـدة الدوليـة للحـد مـن            القوقاز التابعـة ال   /باوالرباري يف جنوب شرق أور    

وجامعـــة ) ســـالفية الـــسابقةوغمجهوريـــة مقـــدونيا اليو(وحتظـــى جامعـــة ســـكوبيه . الكـــوارث
 وينبغي اللجوء إليهـا لـدعم       ،بتمثيل يف الشبكة  ) تركيا(وجامعة ترابزون   ) اليونان(ثيسالونيكي  

وميكـن لكليـة علـم التربـة التابعـة جلامعـة لومونوسـوف احلكوميـة يف                 . أنشطة األحباث التعاونية  
ة اخلثيــة اففــة املتــأثرة  التربــصــالحموســكو، باالحتــاد الروســي، أن تــسدي املــشورة يف جمــال إ

وميكــن أيــضا اللجــوء إىل جامعــة األمــم املتحــدة عــرب املركــز العــاملي لرصــد احلرائــق، . بـاحلرائق 
 .واملعهد املنتسب إىل جامعة األمم املتحدة، أال وهو معهد البيئة واألمن البشري

 
 صلةذات الدابري البيئية  والت، وإدارة املياه،إدارة احلرائقجماالت التعاون اإلقليمي يف  ٥-٢-٤ 

يعد التعاون اإلقليمي على طول خط التماس شرطا مسبقا أساسيا للحـد مـن خطـورة                 
احلرائــق، واحلــد مــن أخطــار حرائــق الغابــات، واالســتجابة والكفــاءة يف جمــال إطفــاء احلرائــق،  

 .واألهم من ذلك، بناء الثقة

 يف هـذا    ،ة أوسـع نطاقـا، وأنـه      ومن الواضح أن احلرائق يف الـرباري تـرتبط بقـضايا بيئيـ             
ووفقا للنتائج اليت توصلت إليهـا البعثـة،   . الصدد، مثة حاجة إىل مزيد من التعاون يف جمال البيئة 

وينبغـي  . ر ترتـ  -غ  نارسـ ا س مـع تتمثل إحدى أهم األولويات يف قضية املياه والري، وخباصـة جم          
الطبيعيــة، بــل وقــضايا احلكــم تنــاول قــضايا أخــرى مثــل الغابــات والتنــوع البيولــوجي واملــوارد 

 .البيئي أيضا

 يف ذلـك إنـشاء مائـدة         مبـا  ،تعزيز االتصاالت والتعاون علـى طـول خـط التمـاس           ‘١’  
 عمل للخرباء

  أن جتعـل مـن      سيطرة القوات املسلحة على األراضي على طول خط التمـاس          من شأن  
وبتوجيـه مـن   .  ضـروريا إشراك القـوات املـسلحة يف الوقايـة مـن احلرائـق والـسيطرة عليهـا أمـرا              

 الـذي يتناولـه   ، املعين بالصراعللرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبااملمثل الشخصي   
مؤمتر مينسك للمؤمتر، ينبغي تشجيع القوات املسلحة على جـانيب خـط التمـاس علـى التوصـل                  

ــا بـــني     ــاون فيمـ ــة لالتـــصال والتعـ ــراءات واألدوات التقنيـ ــدات إىل اتفـــاق ووضـــع اإلجـ الوحـ
وقــد يــشتمل االتفــاق علــى اإلجــراءات اخلاصــة بتبــادل  . العــسكرية علــى جــانيب خــط التمــاس

وميكـن  . وإطفـاء احلرائـق الـيت تعـرب خـط التمـاس           ) كشفها ورصـدها  (املعلومات بشأن احلرائق    
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 الطــرفني لــدى التــدخل يف أمــور، منــها ســالمة رجــال اإلطفــاء مــن لالتفــاق أن يتــوخى مجلــة 
 .ة خلط التماس، واإلنذار املتبادل يف حال نشوب احلرائقاملناطق ااور

توخيــا ويف هــذا الــصدد، و. وبــدأت البعثــة حــوارا بــني اجلــانبني علــى مــستوى اخلــرباء  
وميكـن حتقيـق ذلـك عـن        .  حيويـة احلـوار    الزخم، من املهم تـوخي سـبل للحفـاظ علـى          ملواصلة  
املمثـل  (بـا   وألمن والتعـاون يف أور    إنشاء مائدة عمل دائمة للخرباء حتت إشراف منظمة ا        طريق  

 الـذي يتناولـه مـؤمتر    ، املعين بالصراعللرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا      الشخصي  
وســتعمل مائــدة . أو منظمــة دوليــة أخــرى ذات صــلة باملوضــوع) مينــسك للمنظمــة املــذكورة

وضـــع إجـــراءات العمـــل علـــى مناقـــشة املـــشاكل املـــشتركة، وحتديـــد األهـــداف املـــشتركة، و
 احلرائق والتأهب هلا، فضال عن إطفاء احلرائـق، كمـا           ءقات ال سيما يف جمال ا     ،وأساليب التعاون 

 .ستعمل على متابعة تنفيذ التدابري املتفق عليها
 

  اهلياكل األساسية للمياه وتعزيز إدارة املياهصالحالتعاون يف سبيل إ ‘٢’  

ومـن  . شبكة امليـاه يف املنـاطق احمليطـة خبـط التمـاس     أشري أعاله إىل احلاجة إىل إعادة بناء       
وإذا نظرنا للمسألة مـن زاويـة منـع    . الواضح أن مجيع األطراف ستستفيد من إصالح شبكة املياه    

انتشار احلرائق وإطفاء احلرائق، سيعمل إصالح نظام الري املزود ياكـل أساسـية صـاحلة للعمـل             
وأكـدت الـسلطات يف كـل مـن         . ضـع إىل حـد كـبري      وإصالح اآلبـار االرتوازيـة علـى حتـسني الو         

 .الصدد ، اليت اجتمعت ا البعثة، رغبتها يف التعاون يف هذا“ كاراباخ-ناغورين ”أذربيجان و 

وسيستفيد مجيع أصحاب املصلحة يف املنطقة املعنية مـن إجـراء حـوار علـى أن يـشرع                   
خاشـن إىل الـسهول علـى جـانيب     نغ و ارسافيه بغرض إصالح إمدادات املياه اآلتية من خزاين س        

 اآلبــار االرتوازيــة وغريهــا مــن صــالحخــط التمــاس، وإصــالح قنــوات امليــاه وأنظمــة الــري، وإ
اهلياكل األساسية للمياه على جانيب خط التمـاس، وذلـك بغيـة حتـسني إمـدادات امليـاه للزراعـة                  

 .ومياه الشرب واملياه الالزمة إلطفاء احلرائق

 اـال حتـت رعايـة منظمـة األمـن والتعـاون يف أوربـا يف إطـار                  وقد يتم التعاون يف هذا     
 .مبادرة البيئة واألمن

 
 ستنتاجاتالا - ٥ 

ــة، الــذي مت  إن •  ــذي حــدد طــوال     جمــرد االضــطالع بالبعث ــا خلــط الــسري ال  أساســا وفق
 مـا حققتـه   بـا، و  واملشاورات الـيت أجريـت يف فيينـا مـع منظمـة األمـن والتعـاون يف أور                 

ــة  ــنني مــن جانــب األطــراف ومــن      فادةمــن اســت البعث ــيني املعي  مــن وجــود اخلــرباء احملل
 م البنما جناحـا فعليـا هلـا           اءة على جانيب خط التماس    إسهاماإمنا يشكالن يف حد ذا ، 
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زيـد مـن تـدابري    امل بـاقتراح  اآلن علـى أساسـه    ، تقـوم البعثـة       جوا من الثقة    ذلك وقد هيأ 
نفيذ على وجـه    ولية ذات أولوية بالغة وقابلة للت     خطوات أ اختاذ  بناء الثقة اليت تتمثل يف      

وهــذه التــدابري،  .  املتوســط والطويــل ، تليهــا خطــوات تنفــذ علــى األجلــني    سرعةالــ
تـه  مليـة البيئيـة علـى النحـو الـذي توخ           يف جمموعـة شـاملة، تـشكل الع        باعتبارها عناصر 

 .البعثةوالية 

مجـاع علـى أن موسـم احلرائـق     اتفق كل اخلرباء والسلطات ممن اشـتركوا يف البعثـة باإل         • 
أ الظـروف حلـدوث حرائـق        هيـ  ٢٠٠٦ واجلفـاف يف عـام       الطويل الذي اتسم باحلرارة   

ــشارها علــى نطــا   ــداو. ق واســع علــى جــانيب خــط التمــاس  خطــرية وانت ــاطق مت ت املن
 وكان للحرائق أثر كـبري علـى النـاس واالقتـصاد            ،مساحات واسعة مدى  احملروقة على   

أن بـ لبعثـة   ا أبلغـت  على جانيب خط التماس مثـار قلـق كـبري، و           وكانت احلرائق  .والبيئة
 مل يكلـل ذلـك بالنجـاح        مجيع الوسائل املتاحة استخدمت لوقف انتشار احلرائـق، وإن        

 .يف أحيان كثرية

عـالوة علـى    .  املنـاطق املتـضررة مـن احلرائـق        صالحتقدم البعثة توصيات بشأن كيفية إ      • 
املشاريع للحيلولة دون تكـرار حـدوث هـذه         من اإلجراءات و  ذلك، فهي تربز سلسلة     

ه أن املـشاكل البيئيـة، مبـا فيهـا     ادؤىل رأي مـ   إاإلجـراءات املوصـى ـا       ستند  وت. احلرائق
احلرائق، ال تعـرف احلـدود والـصراعات وخطـوط التمـاس، وأـا تتطلـب تعـاون كـل                    

ــة  ــة علــى وجــه اخلــصوص  . األطــراف الفاعلــة املعني  جبهــود  باالضــطالعوتوصــي البعث
 احلرائـق والتأهـب     اتقـاء  و ، إدارة احلرائـق   تشتركة لبناء القدرات والتدريب يف جماال     م
 وإطفـاء احلرائـق، فـضال عـن حتـسني التعـاون اإلقليمـي فيمـا خيـص كـل مـن إدارة                        ،هلا

وتتعلـق توصـيات    . احلرائق واملياه، يف األطر اإلقليمية والدوليـة ذات الـصلة باملوضـوع           
 تتعلــقكمــا قــدمت توصــيات . ث يف جمــال احلرائــقأخــرى بتحــديث املعــدات واألحبــا

 .ا على الفوربشأبادرات قصرية األجل ينبغي اختاذ خطوات مب

بنـاء  يف عمليـة     تقـدم مـن خـالل تقريرهـا إسـهاما             يف أن   البعثـة  مـل أت ،األهم مـن ذلـك     • 
 التكــاليف الباهظــة  مــن٢٠٠٦ت فيهــا حرائــق صــيف عــام  عفاضــالــسالم يف منطقــة 
دا املنطقــة مــن جــراء الــصراع علــى الــصعيد اإلنــساين واالقتــصادي  بالفعــل الــيت تكبــ

ــة األمــل يف أن تتحــول احلرائــق، عمــال بتوصــياا، مــن مــصدر     . والبيئــي وحيــدو البعث
إضايف للصراع إىل فرصة للتعاون وبناء الثقـة والتـصاحل يف ايـة املطـاف علـى الـصعيد                  

 .أدراج الرياح  هذه الفرصةضيع تيف أالوتأمل البعثة . اإلقليمي

 


