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

القطرية في مختلف البلدان و الشرآاء اآلخرين الذين 
يساهمون في الدراسة االستشرافية للغابات في غرب 

وتهدف النشرة إلى توفير المعلومات العامة . ووسط أسيا
ير المتعلقة بسياق تنفيذ الدراسة االستشرافية والتقار

للغابات في غرب ووسط أسيا بصفة منتظمة ، باإلضافة 
 . إلى تقديم اإلرشاد لما يستجد من أنشطة

 
آما أن نسخ نشرة الدراسة االستشرافية في غرب 
ووسط أسيا متاحة باللغة اإلنجليزية، والعربية والروسية 

 ).آما يرد الحقًا (على موقعها على شبكة اإلنترنت
 

استجابة لدعوة مدير عام منظمة األغذية والزراعة في 
، قامت عشرون دولة من الثالث والعشرين 2004فبراير 

الواقعة في منطقة غرب ووسط أسيا بتعيين مراآز اتصال 
 .ومرفق طيه قائمة بكافة مراآز االتصال القطرية. قطرية

 
رب ووسط أسيا  إن الدراسة االستشرافية للغابات في غ

مستمرة ،حيث تم تنظيم ورشتي عمل شبه إقليميتين 
للتخطيط في بيروت وبودابست ، آما تم تأسيس موقع 
الدراسة على شبكة اإلنترنت، وتحديد األولويات 
الموضوعية للغابات، باإلضافة إلى تكوين مجموعات العمل 

 .  في العديد من البلدان، وهي تقوم حاليًا بتنفيذ الدراسة
 

 تقرير سير عمل الدراسة
 

ورشة العمل التخطيطية لدول أسيا الوسطى 
  ومنطقة القوقاز التي عقدت في بودابست

 
تم تنظيم ورشة عمل تخطيطية للدراسة االستشرافية 
للغابات في غرب ووسط أسيا لدول أسيا الوسطى 
ومنطقة القوقاز و قد عقدت في المكتب اإلقليمي الفرعي 

لزراعة لوسط  وشرق أوروبا ببودابست، لمنظمة األغذية وا
هذا وقد . 2004 سبتمبر30 إلى 27بالمجر، في الفترة من 

حضر ورشة العمل ممثلو مراآز االتصال القطرية في أسيا 
آايرات أوستميروف من آازاخستان، وفينيرا  (الوسطى 

سورابيفا من آيرجستان، وأآموراد أتومورادوف من 
آما ) ييف من أوزباآستانجان. ترآمانستان، و مورات ش

حضر ممثل واحد من طاجكستان هو إيفان أوستيان، 
باإلضافة إلى ممثلي مراآز االتصال القطرية في منطقة 

روبين بتروسيان من أرمينيا، وبهادير فاآيلوف من (القوقاز 
وقد قدم فريق ). أزربيجان، وجورجي شكونيا من جورجيا
أثناء الورشة وهو منظمة األغذية والزراعة الدعم الفني 

ليبيديز، .يضم ماآيكو يوموتو ، و جان لويس بالنشيه، و أ
 .  ساسي.شاف، وف.وك
 

و لقد تمثلت األهداف األساسية لورشة العمل في 
فهم آل من  أهداف الدراسة ) 1:تشجيع المشارآين على

االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا و سياقها 
 العمل الخاص بإعداد البحث والنتائج المتوقعة منها وإطار
وتحديد النقاط والقضايا ) 2االسشترافي القطري، 

واالتفاق على ) 3الموضوعية لألبحاث االستشرافية، 
 .األنشطة الالزمة لصياغة األبحاث االستشرافية القطرية

 
لقد أتاحت ورشة العمل الفرص أمام مراآز االتصال القطرية  

عام و الدراسة لفهم الدراسات االسشرافية بوجه 
االستشرافية في غرب ووسط أسيا بوجه خاص بصورة 

أفضل، باإلضافة إلى مراجعة القوى المحرآة التي تؤثر في 
قطاع الغابات، و مناقشة وتحديد القضايا المشترآة التي 
يمكن أن تؤخذ في االعتبار ضمن األبحاث القطرية 

 .الموضوعية
    

. غتين اإلنجليزية والروسيةوقد تم توفير الترجمة الفورية بالل
وبدعم من الحكومة المجرية، تم تنظيم رحلة ميدانية لمدة 

 .يوم واحد لزيارة الغابات المجاورة للمدينة
  

هذا وقد اتفق المشارآون على تقديم مسودة األبحاث 
االستشرافية القطرية لمنظمة األغذية والزراعة في موعد 

.  اإلنجليزية والروسية وذلك باللغتين2005 فبراير 28أقصاه 
وتم إبراز الحاجة إلى وضع إطار عمل الدراسة 
االسشترافية القطرية، وتشكيل مجموعات العمل القطرية، 

وتساهم منظمة . مع عرض الميزانية  المقترحة للدراسة
األغذية والزراعة في الدراسة القطرية بمبلغ ثابت قدره 

مم المتحدة  دوالر أمريكي يقدم من خالل برنامج األ2000
 . للتنمية أو المكتب القطري لمنظمة األغذية والزراعة

 
يعرب المشارآون عن وافر شكرهم للعاملين بمنظمة 
األغذية والزراعة في بودابست لمساهمتهم الفعالة في 

آما يخصون بالشكر السيد جيوال . تنظيم ورشة العمل
رض هولدامبف نائب مدير عام إدارة الغابات بالمجر على الع

 .الذي قدمه عن تطور الغابات في بالده
 

 أخبار من مختلف الدول 
 

قامت بالفعل المملكة العربية السعودية بصياغة المسودة 
األولى لبحثها االستشرافي القطري وقد تمت ترجمتها 

آما يجري اآلن االطالع عليها من قبل . إلى اللغة اإلنجليزية
قشتها خالل آافة األعضاء المعنيين على أن تتم منا

 . من نوفمبر الجاري27االجتماع المتوقع عقده في 
 

ورشة العمل الرابعة لفريق ) فقد قامت بتنظيم(أما ترآيا 
العمل الرئيسي حيث عقدت في نهاية شهر أآتوبر بهدف 

آما تم تنظيم . مناقشة عملية إعداد البحث االستشرافي
 بحث ميداني عبر شبكة اإلنترنت للمساعدة على تحديد
القضايا الحالية والمحتملة فيما يتعلق بقطاع الغابات في 

وبعد .  إجابة300ترآيا، وقد تم الحصول على أآثر من 
فرزها أوضحت النتائج أن الذين أجابوا يتوقعون حدوث 
تحسن في الجانب المؤسسي و إصالحات في قطاع 

الجدير بالذآر أن األسئلة واإلجابات متاحة على . الغابات
 : شبكة اإلنترنت عنوانهموقع على

htm.foweca/foweca/tr.gov.ogm.www://http           
 

وفي سوريا قام السيد علي داود بعقد اجتماعين حتى 
اآلن مع فريق عمله و ذلك لمناقشة الدراسة وآيفية 

طة التحضيرية الالزمة تنظيمها، هذا باإلضافة إلى األنش
وقد شغلت . لصياغة البحث االستشرافي القطري

سلسلة حرائق الغابات الممتدة إدارة الغابات وفريق 
 . الدراسة االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا

 
أسمر . عقل و السيد ف.وفي لبنان قام آل من السيد ج

 19بالتخطيط لورشة عمل مدتها يوم واحد، وذلك في 
بر الجاري،  بهدف مناقشة الدراسة االستشرافية نوفم

 .للغابات مع آافة األطراف المعنية
 



 
 2004 نوفمبر -العدد الثاني   

 نشرة الدراسة االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا
   

 2

جانييت في اوزباآستان بتشكيل فريق عمله . وقد قام م
آما أعد خطة عمل مفصلة من أجل صياغة مسودة البحث 

 .االستشرافي القطري
      

 
المساعدة التي يقدمها فريق منظمة األغذية 

 والزراعة
 

فعل إرسال الدفعة األولى من مساهمة منظمة تم بال
األغذية والزراعة الخاصة بالدراسة القطرية لوآاالت 
المنظمة وبرنامج األمم المتحدة للتنمية في آل من 
جورجيا، وأوزباآستان، وقبرص، وإيران، واألردن، ولبنان، 
والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وترآيا، واإلمارات 

لذا يرجى إرسال عقد االتفاق . ة، واليمنالعربية المتحد
على وجه السرعة لالستفادة من هذه المساهمة في 

 .أقرب وقت ممكن
 

هناك حرآة منتظمة للبريد اإللكتروني بين  فريق الدراسة 
االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا و مراآز 
االتصال القطرية لتبادل المعلومات المتعلقة بالدراسة 

 .لوورش العم
 

أوتراآسيير في ترآيا . وقد قامت األنسة آيانج ما بزيارة ت
 سبتمبر الماضي، وأتيحت لها 25 إلى 19في الفترة من 

. آما قامت بزيارة السيد أ. مقابلة فريق العمل الترآي
آريستودولو في قبرص حيث تمت  مناقشة المسودة 

 .     األولى للتقرير االستشرافي القطري مع فريق العمل
 

هذا وقد قام الدآتور حسن عبد النور بزيارة آل من  السيد 
المشيخي في عمان . علي داود في سوريا والسيد م

حيث دارت مناقشات بناءة حول تنفيذ الدراسة 
 . االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا

 
ويقدم فريق منظمة األغذية والزراعة جزيل شكره لمراآز 

حفاوة استقبالهم والمساندة االتصال التي تمت زيارتها ل
 .التي أظهروها

 
الدراسات الموضوعية التي تتضمنها الدراسة 

 االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا 
 

تمت مناقشة مجموعة مختارة من الدراسات الموضوعية 
وترتبط . مع مراآز االتصال وذلك أثناء ورشتي عمل التخطيط

 :  حيثالموضوعات األساسية بقطاع الغابات من
 

 قضايا -تنمية المناطق الحضرية والريفية -
 . اجتماعية

 .الحفاظ على التنوع البيولوجي -
المراعي البينية، الزراعة : استغالل األراضي -

 .والغابات
 .اإلدارة والمؤسسات -
 .القدرات الفنية في قطاع الغابات -
 .إقتصاديات قطاع الغابات -

 
 الشراآة

 
ستثمار الزراعي والتنمية حتى اآلن تقوم  الهيئة العربية لال

و برنامج منظمة األغذية والزراعة لمصادر الدخل 
الذي تموله إدارة التنمية الدولية بالملكة (المستدامة 

ومازالت الدراسة . بتقديم المساندة ) العربية السعودية
االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا تبحث عن 

 .الماليالمزيد من الشرآاء على الصعيدين الفني و
  

 مزيد من التوجيهات والمعلومات
 

لم يتم حتى اآلن تعيين مراآز اتصال الدراسة 
االستشرافية للغابات في غرب ووسط أسيا في آل من 

 .قطر، والكويت والبحرين
 

وتقوم دول أسيا الوسطى الخمسة بتنظيم مؤتمر إقليمي 
 نوفمبر ، في بيشكيك 27 إلى 25للغابات في الفترة من 

: يجان، حيث سيتم الترآيز على سياسات الغاباتبأذرب
 .المشكالت و الحلول

 
و من المفترض أن يكون قد تم تحديد القوى المحرآة 

آما أنه من . لقطاع الغابات في آافة دول غرب أسيا
المتوقع أن يؤدي تحليل سياسات التنمية الزراعية 

 .والقوانين البيئية في بالدآم إلى فتح آفاق جديدة
عدم التردد في االتصال بنا للحصول على مزيد من رجاء 

 !! المعلومات واإليضاحات حول القوى المحرآة
 

ويمكن إرسال طلبات المساعدة والحصول على معلومات 
 : إلى آل من

 
 السيد حسن عبد النور 

 org.AbdelNour@fao.Hassan: البريد اإللكتروني
 

 السيد جان لويس بالنشيه
 org.Blanchez@fao.Jeanlouis: البريد اإللكتروني

 
 األنسة آيانج ما 
 org.Ma@fao.Qiang: البريد اإللكتروني

  
 األنسة ماآيكو يوموتو 

 org.Uemoto@fao.Makiko: البريد اإللكتروني
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ومناصبهم وعناوين البريد اإلآتروني الخاصة بهم  فيما يلي قائمة بأسماء العاملين في مراآز االتصال القطرية
 .دراسة االستشرافية للغابات لغرب ووسط أسيا بتعيين مراآز االتصال القطرية لل23 دولة من إجمالي 20حيث قامت 

 
 أفغانستان

 عبد الولي مدقق
 مدير تحسين الغابات
 إدارة الغابات والمراعي

 :البريد اإللكتروني
 com.modaqiq@yahoo 
 

 أرمينيا
 روبن بتروسيان

خبير الغابات هايانتار المحدودة 
 دولةالمملوآة لل

 :البريد اإللكتروني
 am.land@web.green 
 

 أزربيجان
  بهادير فاآيلوف

الرئيس المتخصص، وزارة البيئة 
 والموارد البيئية
 :البريد اإللكتروني

az.baku.aliyev@iglim 
 

 البحرين
م بعد تعيين مرآز االتصال لم يت

 القطري 
 

 قبرص
 الكسندروس آريستودولو

 رئيس حماية الغابات
 :البريد اإللكتروني

 cy.com.management@cytanet 
 

 جورجيا
 جيورجي شكونيا

 نائب رئيس قطاع الغابات
 :البريد اإللكتروني

 ru.chkoni@freemail 
 

 إيران
 شمس اهللا شريعة نجاد 

رئيس المجلس األعلى للغابات 
 والمراعي والتربة 
 :البريد اإللكتروني

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

 
 العراق

 م القوازصباح سال
 مدير عام الحدائق والغابات
 :البريد اإللكتروني

com.kawazsabah@yahoo 
 
 
 
 

 
 األردن 
 علي الداآش. محمد أ

رئيس قسم استخدام وحماية 
 الغابات

 قطاع الغابات
 :البريد اإللكتروني

com.mohnsour@yahoo 
 

 آزاخستان
رئيس إدارة اللوائح ومراقبة الغابات 

 والمناطق المحمية
 لجنة الغابات والصيد
 :البريد اإللكتروني

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
 

 الكويت
لم يتم بعد تعيين مرآز االتصال 

 القطري
 

 جمهورية آيرجتسان
 فينيرا سورابيفا

رئيس قسم الرقابة والتعاون 
 دارة الوطنية للغابات المشترك لإل

 :البريد اإللكتروني
kg.gov.forest@bishkek 

 
 لبنان
 غطاس عقل
مدير إدارة التنمية الريفية والموارد 

 الطبيعية
 :البريد اإللكتروني

lb.net.fadyasmar@terra 
 

 عمان 
 محمد سليم المشيخي
 مدير إدارة  موارد المراعي 

 وزارة الزراعة والموارد السمكية
 :البريد اإللكتروني

com.kabori@hotmail 
 

 قطر
لم يتم بعد تعيين مرآز االتصال 

 القطري
 

 المملكة العربية السعودية
 عبده العسيري

 م إدارة الغابات والمراعيمدير عا
 :البريد اإللكتروني

sa.gov.abdo_hashem@agrwat 
 
 
 
 
 

 
 الجمهورية العربية السورية

 علي داود
 مدير إدارة الغابات

 :البريد اإللكتروني
 sy.forestry@mail 

 
 جكستانطا

 آاسيروف. آوآول هـ
مدير عام اإلدارة الوطنية للمناطق 

 المحمية
 "محمية طاجيك الوطنية"

 :البريد اإللكتروني
 com.kokul@tojikiston  
 

 ترآيا
 تامر أوتراآسير
 رئيس إدارة الغابات

 اإلدارة العامة للغابات
 tr.gov.apk@ogm :البريد اإللكتروني

 
 ترآمانستان

 أآموراد أتامورادوف
رئيس هيئة زراعة شتالت الغابات 

 وحماية الحدائق الطبيعية
 وزارة حماية البيئة الطبيعية

 :البريد اإللكتروني
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  
 اإلمارات العربية المتحدة
 عبد اهللا بن راشد المعلى

 مدير المنطقة الزراعية المرآزية
 :البريد اإللكتروني

ae.gov.maf@uae.almoalla 
 

 أوزبكستان
 جانيف. مرات ش

نائب رئيس اإلدارة الرئيسية 
للغابات، وزارة الزراعة والموارد 

 المائية
 :البريد اإللكتروني

ru.muratles@mail 
 

 اليمن
 مقبل. محمد هـ

 رئيس إدارة الغابات الطبيعية
 اإلدارة العامة لمراقبة تصحر الغابات

 :البريد اإللكتروني
com.mhmoqbil@yahoo 

ye.net.gdfdc@yemen 
 
 
   


