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تمثل هذه  النشرة حلقة وصل للربط بين آل من 
و آافة ) الفاو(فريق عمل منظمة األغذية والزراعة 

مراآز االتصال القطرية في مختلف البلدان و الشرآاء 
اآلخرين الذين يساهمون في الدراسة االستشرافية 

وتهدف النشرة إلى . للغابات في غرب ووسط أسيا
تظمة و التقارير توفير المعلومات العامة بصفة من

المتعلقة بسياق تنفيذ الدراسة االستشرافية 
للغابات في غرب ووسط أسيا، باإلضافة إلى تقديم 

وتعتبر النشرة نقطة . اإلرشاد لما يستجد من أنشطة
البداية على طريق تأسيس شبكة تربط بين آافة 

وإن آانت النشرة . المشارآين في هذه الدراسة
نجليزية، إال أنها سوف تترجم متاحة حاليًا باللغة اإل

إلى العربية والروسية لمخاطبة الدول الناطقة بهاتين 
 .اللغتين

 
استجابة لدعوة مدير عام منظمة األغذية والزراعة 

، قامت سبع عشرة دولة من الثالث 2004في فبراير 
والعشرين الواقعة في منطقة غرب ووسط أسيا 

مة بكافة ومرفق طيه قائ. بتعيين مرآز اتصال قطري
إن الدراسة االستشرافية . مراآز االتصال القطرية

للغابات في غرب ووسط أسيا تتم تدريجيًا ،حيث تم 
تنظيم ورشة العمل األولى شبه اإلقليمية للتخطيط 

 ، آما تم بالفعل تكوين 2004آيار /في بيروت في مايو
هذا باإلضافة إلى . فرق عمل في بعض البلدان

 من أجل نقل مساهمة منظمة االتصاالت التي تجرى
األغذية والزراعة فيما يتعلق بالدراسة إلى مراآز 

 . االتصال القطرية
 

ومن أجل تسهيل االتصال فيما بين المراآز القطرية، 
يقوم فريق الدراسة بتنظيم ورشة عمل تخطيطية 

وقد تم وضع . أخرى لدول القوقاز ودول وسط أسيا
 .تنظيميةهذا التصنيف بصفة مؤقتة وألغراض 

 
 تقرير سير عمل الدراسة

 
ورشة العمل التخطيطية لدول غرب أسيا التي 

  2004أيار  / مايو23انعقدت في بيروت، في 
 

تزامنًا مع الدورة السادسة عشرة لهيئة غابات 
الشرق األدنى، تم عقد ورشة عمل تخطيطية 
للدراسة االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا 

 و شارآت فيها مراآز االتصال اد واحااستغرقت يوم
القطرية التابعة لكل من أفغانستان، وقبرص، وإيران، 
والعراق، واألردن، ولبنان، وعمان، والمملكة العربية 
السعودية، وسوريا، وترآيا، واإلمارات العربية 

 .المتحدة، واليمن
 

و لقد تمثلت األهداف األساسية لورشة العمل في 
سة االستشرافية على عرض سياق وأنشطة الدرا

مراآز االتصال القطرية، ومناقشة آيفية إعداد البحث 
االستشرافي القطري وهيكله، وتحديد النقاط 

وقد قدم . والقضايا الموضوعية للدراسة االستشرافية

فريق منظمة األغذية والزراعة ثالثة عروض تم خاللها 
الترآيز على التعريف بطريقة عمل الدراسة والقوى 

آة التي تؤثر على قطاع الغابات في المنطقة المحر
ولقد  .2020 وتسلسل األحداث حتى عام هواتجاهات

آانت المناقشة فعالة وبناءة، آما تم االتفاق على 
هيكل البحث االستشرافي القطري وتحديد النقاط 

 لتعلقها بالدراسات  بهاوالقضايا  التي يجب االهتمام
 .الموضوعية االستشرافية

 
 دوالر أمريكي 2000 تقديم مبلغ قدره ولقد تم

آمساهمة من منظمة األغذية والزراعة لمراآز 
وقد اتفقت . االتصال مع تعليل هذه المساعدة المالية

مراآز االتصال على تكوين فرق عمل داخلية وإعداد 
خطة عمل ألنشطة الدراسة باإلضافة إلى عمل 

 .مسودة للبحث االستشرافي القطري
 

 ى أن نقدم جزيل الشكر للسيدو ال يسعنا سو
 عقل من المرآز القطري بلبنان و العاملين غطاس

بقطاع الغابات لحفاوة ترحيبهم و التنظيم الممتاز 
 .والرحالت الميدانية الرائعة

 
ورشة العمل التخطيطية للبالد الواقعة في 
وسط أسيا ومنطقة القوقاز التي سوف تنعقد 

  في بودابست2004في سبتمبر 
 

تم إرسال دعوة لمراآز اتصال دول وسط أسيا لقد 
ومنطقة القوقاز لحضور ورشة العمل التخطيطية التي 

 30-27سوف تنعقد في بودابست في الفترة 
 في المكتب اإلقليمي الفرعي لوسط 2004سبتمير 

وسوف يتضمن جدول األعمال عناصر . وشرق أسيا
مثل التدريب والمناقشة باإلضافة إلى الرحلة 

مراآز االتصال هذا وسوف يطلب من . نيةالميدا
 لتوضيح القضايا الرئيسية التي القطرية تقديم عرض

تؤثر على مستقبل قطاع الغابات على المستوى 
 .القطري

 
  االستشرافية القطريةاألوراقإعداد 

 
  وسلطنة عمانبعثت آل من قبرص وجورجيا

والمملكة العربية السعودية وترآيا وأوزبكستان خطة 
ل القطرية ، آما قدمت لفريق منظمة األغذية العم

والزراعة المعني بالدراسة االستشرافية للغابات 
لغرب ووسط أسيا قائمة تضمنت فرق العمل 

 .  القطرية
 

 ولقد عقدت ترآيا اجتماعين لفريق العمل المرآزي
 حيث تم شرح سياق 2004 يوليو 24 يونيو و 16في 

 ووسط أسيا الدراسة االستشرافية للغابات لغرب
وآان الهدف الرئيسي . يد مهام هذا الفريقوتحد

لالجتماع الثاني هو اإلعداد لورشة العمل القطرية 
آما .  2004 سبتمبر 21األولى التي سوف تعقد في 

 : تم بناء موقع على شبكة اإلنترنت، عنوانه
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htm.foweca/foweca/tr.gov.mog.www://http 
آما عقدت جورجيا االجتماع األول لفريق العمل في 

 حيث ناقش المشارآون مفهوم 2004 يوليو 16
الدراسة االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا 
وطريقة العمل في المستقبل فيما يختص بإعداد 

 .البحث االستشرافي القطري
 

ة األغذية المساعدة التي يقدمها فريق منظم
 والزراعة

 
لقد سمحت المراسالت الكثيفة بين فريق الدراسة 
االستشرافية للغابات لغرب ووسط أسيا ومراآز 
االتصال القطرية بتبادل المعلومات فيما يتعلق 

 .بالدراسة وورش العمل
 

وقد قامت األنسة ماآيكو يوموتو  من فريق منظمة 
يونيو و زيارة األغذية والزراعة بزيارة ألوزباآستان في 

ونقدم في هذا المقام . أخرى لجورجيا في يوليو
جانييف والعاملين معه .جزيل الشكر للسيد م

شكونيا والعاملين معه لحفاوة ترحيبهم . والسيد ج
 .والمساندة التي قدموها

 
الدراسات الموضوعية التي تتضمنها الدراسة 

 االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا 
 

دراسة االستشرافية لغرب ووسط أسيا   في إطار ال
سوف يتم تنفيذ سلسلة من الدراسات الموضوعية 
التي سوف تعطي تحليًال للموضوعات والقضايا 

هذا وستقوم . المشترآة الهامة للعديد من الدول
مراآز االتصال القطرية باختيار الموضوعات الرئيسية 

 . خالل ورشة العمل التخطيطية
 

 : بعض هذه الموضوعات آما يليوبالفعل تم تحديد
التنمية المستدامة المتكاملة للغابات  -

 .والمراعي
 .دور الغابات واألشجار  في حماية البيئة -
التغيرات االجتماعية االقتصادية وتأثيرها  -

 .على قطاع الغابات
 .القضايا الرئيسية والفرص: الحياة البرية -
فهم العالقة التي تربط بين : مصادر الدخل -

ة الحصول على موارد الغابات ومصادر إمكاني
 .الدخل للسكان الذين يعانون من الفقر

 
 الشراآة

 
واإلنماء التعاون مع الهيئة العربية لالستثمار 

 تقوم الهيئة بمساندة ثالث دراسات :الزراعي
موضوعية ضمن الدراسة االستشرافية للغابات لغرب 

 15000ووسط أسيا بمساهمة  قيمتها اإلجمالية 
 .دوالر أمريكي

 
 برنامج منظمة األغذية والزراعة لمصادر إن

الذي يدعمه ماليًا قطاع الدخل المستدامة  

 تنفيذ التنمية الدولية للمملكة المتحدة، يساهم في
الدراسات الموضوعية التي تتعلق بإمكانية الحصول 

وقد تشارك في . على موارد الغابات ومصادر الدخل
هذه الدراسة الموضوعية آل من أفغانستان 

 . وجورجيا وإيران و آيرجستان وترآيا و اوزباآستان
آما أظهرت بعض المنظمات والجهات اهتمامها 

ب ووسط أسيا بالدراسة االستشرافية للغابات لغر
 و اتفاقية مكافحة الدولى لصون الطبيعةتحاد االمثل 

 .التصحر والدول ذات الغطاء الغابي المنخفض
  

 مزيد من التوجيهات والمعلومات
 

هناك جهود آبيرة تبذل من أجل تشجيع الدراسة 
االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا في 

 . االتصال التي لم يتم فيها بعد تعيين مراآزالبلدان
 

و من المهم أن تتضمن فرق العمل للدراسة 
االستشرافية ممثلين من القطاعات التي تحدث 
تأثيرًا على مستقبل قطاع الغابات حيث يمكن لهؤالء 
الممثلين أن يقدموا في هذا الصدد معلومات  حول 
السياسات التنموية الحالية والمستقبلية 

 .لقطاعاتهم
 

ابات القطري يقوم بدور إن مرآز خدمة برنامج الغ
فعال في دول عدة ، وتعتبر الدراسة االستشرافية 

مزيد من . لغرب ووسط أسيا مكملة لهذا البرنامج
 : المعلومات متاحة على الموقع 

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

يمكن إرسال رجاء عدم التردد في االتصال بنا، و
ذية والزراعة طلبات المساعدة من فريق منظمة األغ

 :إلى األشخاص اآلتية أسماؤهم
 

 السيد حسن عبد النور 
 org.AbdelNour@fao.Hassan: البريد اإللكتروني

 2023316136 :تليفون
 2027495981:فاآس

 
 يهالسيد جان لويس بالنش

 org.Blanchez@fao.Jeanlouis: البريد اإللكتروني
 390657055712:تليفون
 390657055137:فاآس

 
  آيانج ما /السيدة

 org.Ma@fao.Qiang: البريد اإللكتروني
 390657055011:تليفون
   390657055137:فاآس

 
  ماآيكو يوموتو/السيدة

 org.Uemoto@fao.Makiko: البريد اإللكتروني
 390657056480:تليفون
  390657055137:فاآس
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 البريد اإلآتروني ومناصبهم وعناوين فيما يلي قائمة بأسماء العاملين في مراآز االتصال القطرية
 بتعيين مراآز االتصال القطرية للدراسة االستشرافية للغابات 23 دولة من إجمالي 17حيث قامت الخاص بهم 

 .لغرب ووسط أسيا
 

 أفغانستان
 عبد الولي مدقق
 مدير تحسين الغابات

 قطاع الغابات والمراعي
 :البريد اإللكتروني

 com.modaqiq@yahoo 
 

 أرمينيا
 روبن بتروسيان

 الغابات لهايانتار المحدودة مدير
 المملوآة للدولة
 :البريد اإللكتروني

 am.land@web.green 
 

 أزربيجان
 لم يتم بعد تعيين مرآز االتصال 

 القطري
 

 البحرين
تصال لم يتم بعد تعيين مرآز اال

 القطري 
 

 قبرص
 الكسندروس آريستودولو

  الغاباتمدير
 :البريد اإللكتروني

 cy.com.management@cytanet 
 

 جورجيا
 جيورجي شكونيا

 نائب رئيس قطاع الغابات
 :البريد اإللكتروني

 ru.chkoni@freemail 
 

 إيران
 نجاد يعة شمس اهللا شر

رئيس المجلس األعلى للغابات 
 والمراعي والتربة 
 :البريد اإللكتروني

ir.shariatnajad@frw-s 
com.Faro_high_concil@mavara 

 
 العراق

 وازك الصباح سليم
 والغاباتمدير عام الحدائق 
 :البريد اإللكتروني

com.kawazsabah@yahoo 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األردن 
 علي الداغش. محمد أ

رئيس قسم استخدام وحماية 
 الغابات

 قطاع الغابات
 :البريد اإللكتروني

com.mohnsour@yahoo 
 

 آزاخستان
لم يتم بعد تعيين مرآز االتصال 

 القطري
 

 الكويت
لم يتم بعد تعيين مرآز االتصال 

 القطري
 

 جمهورية آيرجتسان
 فينيرا سورابيفا

رئيس قسم الرقابة والتعاون 
 المشترك للمصلحة الوطنية للغابات 
 :البريد اإللكتروني

kg.gov.ishkekforest@b 
 

 لبنان
 غطاس عقل

مدير قطاع التنمية الريفية والموارد 
 الطبيعية

 :البريد اإللكتروني
lb.net.fadyasmar@terra 
 

 عمان 
 محمد بن سالم المشيخي

 مدير قطاع  موارد المراعي 
 وزارة الزراعة والموارد السمكية

 :اإللكترونيالبريد 
com.kabori@hotmail 

 
 قطر

لم يتم بعد تعيين مرآز االتصال 
 القطري

 
 المملكة العربية السعودية

 عبده العسيري
 مدير عام قطاع الغابات والمراعي

 :البريد اإللكتروني
sa.gov.abdo_hashem@agrwat 
 
 
 
 
 
 

 
 

  السوريةالجمهورية العربية
 علي داود

 مدير إدارة الغابات
 : :البريد اإللكتروني

 sy.forestry@mail 
 
 
 

 طاجكستان
 آاسيروف. آوآول هـ

مدير عام اإلدارة الوطنية للمناطق 
 المحمية

 "محمية طاجيك الوطنية"
 :لبريد اإللكترونيا
 com.kokul@tojikiston  
 

 ترآيا
 تامر أوتراآسير

 رئيس قطاع الغابات
 اإلدارة العامة للغابات

 tr.gov.apk@ogm :البريد اإللكتروني
 

 ترآمانستان
االتصال لم يتم بعد تعيين مرآز 

 القطري 
 

 اإلمارات العربية المتحدة
 عبد اهللا بن راشد المعال

 مدير المنطقة الزراعية الوسطى
 :البريد اإللكتروني

ae.gov.maf@uae.almoalla 
 

 أوزبكستان
 جانيف. مورات ش

نائب رئيس القطاع الرئيسي 
اعة والموارد للغابات، وزارة الزر

 المائية
 :البريد اإللكتروني

ru.muratles@mail 
 

 اليمن
 محمد حسن مقبل

 رئيس قطاع الغابات الطبيعية
 تصحر الاإلدارة العامة لمكافحة 

 :البريد اإللكتروني
com.mhmoqbil@yahoo 

ye.net.gdfdc@yemen 
 
 
   


