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      مقّدمة  -أوال  
    اخللفية واألهداف  - ألف  

املعقود يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف  للتنمية املستدامة، ي القمة العامل مؤمتريف  - ١
 أعاد رؤساء الدول واحلكومات )١(،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦الفترة من 

   الذي اعتمده مؤمتر )٢(،٢١تأكيد التزامهم القوي بالتنفيذ الكامل جلدول أعمال القرن 
 إىل ٣ريو، الربازيل، يف الفترة من لبيئة والتنمية املعقود يف ريو دي جانبا  املعيناألمم املتحدة

 اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف األهداف بتحقيق أيضاً واوالتزم. ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤
  ، املؤرخ ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة (ذلك األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية 

 إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية  القمة أيضاً مؤمترواعتمد). ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨
تنفيذ مؤمتر خطة (  مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةنتائجوخطة تنفيذ  )٣(املستدامة

  )٤(.)جوهانسربغ
، أّيدت ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٥٤/٦٨ويف قرار اجلمعية العامة   - ٢

 )٥(،"ن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشريةإعال: الفضائيةلفية األ"اجلمعية العامة القرار املعنون 
استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف ب  املعينالذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث

يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩، املعقود يف فيينا يف الفترة من )اليونيسبيس الثالث (األغراض السلمية
 للتحديات تتصّدىستراتيجية ايينا كنواة الثالث قد صاغ إعالن فوكان اليونيسبيس . ١٩٩٩
، فوائد على وجه اخلصوص والحظ إعالن فيينا، .استخدام التطبيقات الفضائيةب  املقبلةالعاملية

تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا فيما يتعلق بالتصدي للتحديات اليت تواجه التنمية املستدامة، 

                                                           
 / أيلول٤ ‐أغسطس / آب٢٦ ،القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيامؤمتر تقرير  (1)

  ). والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢سبتمرب 
منشورات  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤‐٣ ريو دي جانريو، ،لبيئة والتنميةاملعين بامؤمتر األمم املتحدة تقرير  (2) 

، القرار األول، ات اليت اعتمدها املؤمترالقرار: ، اجمللد األول) والتصويبA.93.I.8األمم املتحدة، رقم املبيع 
  .املرفق الثاين

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار القمة العاملي للتنمية املستدامةمؤمتر تقرير  (3) 
  .، املرفق٢املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  (4) 
تخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، استكشاف الفضاء اخلارجي واس املعين بتقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث (5) 

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
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جهة التحديات اليت يشكلها استنفاد املوارد وكذلك فاعلية األجهزة الفضائية فيما يتعلق مبوا
  .الطبيعية وفقد التنوع احليوي وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث اليت يسببها اإلنسان

 تنفيذ  خطةدعتويدعم تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن فيينا اإلجراءات اليت   - ٣
اء، وخصوصاً البلدان من أجل تعزيز قدرات الدول األعض  جوهانسربغ إىل اختاذهامؤمتر

النامية، بغية حتسني إدارة املوارد الطبيعية بزيادة استخدام بيانات االستشعار عن بعد وتيسري 
  .استخدامها، وبزيادة سبل احلصول على صور ساتلية أيسر مناال

التاسعة ت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا وأقّر  - ٤
 حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات برنامج، ٢٠٠٦ام  يف عواألربعني

ت  أقّروفيما بعد،. ٢٠٠٧املقررة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 
ألنشطة ا، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ،٦١/١١١اجلمعية العامة، يف قرارها 

  .٢٠٠٧عام يف لتطبيقات الفضائية األمم املتحدة ل برنامج تنفيذها برعاية املقرر
، ووفقا لتوصيات اليونيسبيس الثالث، ٦١/١١١وعمال بقرار اجلمعية العامة   - ٥

وكالة الفضاء املشتركة بني األمم املتحدة وفييت نام و انعقدت حلقة العمل اإلقليمية
حول استخدام  ٢٠٠٧ نوفمرب/ تشرين الثاين٩ إىل ٥ يف هانوي، يف الفترة من األوروبية

  .تكنولوجيا الفضاء يف إدارة األحراج ومحاية البيئة
كجزء بل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باألمانة العامة،  من ِقت حلقة العملوُنظّم  - ٦
وكالة ، وذلك بالتعاون مع ٢٠٠٧ أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام من

وبالنيابة عن حكومة فييت نام، شارك يف تنظيم حلقة .  نام وحكومة فييتالفضاء األوروبية
وزارة العمل كل من وزارة العلم والتكنولوجيا واألكادميية الفييتنامية للعلم والتكنولوجيا و

.  ووزارة املوارد الطبيعية والبيئة ووزارة الزراعة والتنمية الريفية يف فييت نامالشؤون اخلارجّية
ل كل من وزارة العلم والتكنولوجيا واألكادميية الفييتنامية للعلم وقد استضافت حلقة العم

  .والتكنولوجيا بالنيابة عن حكومة فييت نام
واعتمدت حلقة العمل على سلسلة اجتماعات حول التطبيق املتكامل لتكنولوجيا   - ٧

عية نظّمها الفضاء يف جماالت إدارة املوارد الطبيعية ومحاية البيئة وختفيف آثار الكوارث الطبي
  .٢٠٠٧- ٢٠٠٥ يف الفترة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

وقد رّوجت حلقة العمل لالستخدام املتكامل لقدرات تكنولوجيا الفضاء اليت أثبتت   - ٨
 إدارة األحراج ومحاية البيئةجدواها من أجل دعم اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال 

وركز االجتماع على استخدام . تقلل من تعّرض املوارد الطبيعية للمخاطراليت من شأهنا أن 
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تكنولوجيات الفضاء من أجل حتسني إدارة األحراج والبيئة واحلد من آثار الكوارث الطبيعية 
  . مثل زوال الغابات وحرائق الغابات وتدهور التربة

يع استخدام تشج) أ: (وقد تضّمنت األهداف الرئيسية حللقة العمل ما يلي  - ٩
  تكنولوجيات الفضاء من خالل دمج التطبيقات املتصلة حبماية البيئة وإدارة األحراج؛ 

إذكاء الوعي بني متخذي القرارات واملديرين إزاء فوائد استخدام تكنولوجيات ) ب(و
تعزيز التفاعل بني متخذي القرارات واجلهات ذات ) ج(الفضاء من أجل التنمية البيئية؛ و

مناقشة استراتيجية لتضمني تطبيقات ) د(بحث والتطوير يف جمال الفضاء؛ والصلة بال
تكنولوجيا الفضاء ومعلوماهتا يف عملية اختاذ القرارات بشأن رصد املوارد احلرجية ومحاية 

دراسة ) ه(البيئة بغية حتسني إدارة الكوارث من حيث صلتها مبشاكل الغابات؛ و
تصلة بالفضاء واملنخفضة التكلفة املتاحة لتناول إدارة التكنولوجيات وموارد املعلومات امل

تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف تلك ) و(األحراج واالستدامة البيئية وإدارة الكوارث؛ و
حفز وضع مقترحات بشأن مشاريع جتريبية وطنية وإقليمية ودولية تستخدم ) ز(اجملاالت؛ و

إىل الفضاء من أجل دعم برامج التنمية املستدامة يف فيها التكنولوجيات واملعلومات املستندة 
  . البلدان النامية

  .ا وبرناجمها وأهدافهحلقة العملويقّدم هذا التقرير عرضا خللفية   - ١٠
    

    الربنامج  - باء  
وكالة الفضاء ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي شارك يف إعداد برنامج حلقة العمل   - ١١

  .لوجيا يف فييت نام واألكادميية الفييتنامية للعلم والتكنولوجيااألوروبية ووزارة العلم والتكنو
  : وقد تألّف الربنامج من سبع جلسات تقنية ركّزت على املواضيع التالية  - ١٢

املبادرات واخلربات الوطنية واإلقليمية والدولية بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء يف ) أ(
وجيات وموارد املعلومات املتصلة بالفضاء من التكنول) ب(إدارة األحراج ورصد البيئة؛ و

استخدام تكنولوجيا ) ج(أجل تناول إدارة األحراج واالستدامة البيئية وإدارة الكوارث؛ و
  الفضاء من أجل احلد من آثار وخماطر زوال الغابات وحرائق الغابات وتدهور التربة؛ 

وجيا الفضاء من أجل إدارة بناء القدرة والتعليم والتدريب يف جمال تطبيق تكنول) د(و
دراسات احلاالت املتعلقة بالتطبيق ) ه(األحراج ومحاية البيئة يف املنطقة بصورة فعالة؛ و

  .الناجح لتكنولوجيا الفضاء يف الزراعة احلراجية ومحاية البيئة يف البلدان النامية يف املنطقة
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لني وزيارة تقنية وعالوة على ذلك، مشل الربنامج جلسات مناقشة لفريقني عام  - ١٣
دامت يوما واحدا ملرافق حبوث األكادميية الفييتنامية للعلم والتكنولوجيا وحملطة االستقبال 

  .الساتلي األرضية الفييتنامية
ولدى افتتاح حلقة العمل، ألقيت كلمات استهاللية وكلمات ترحيب من جانب   - ١٤

ية الفييتنامية للعلم والتكنولوجيا ممثلي وزارة العلم والتكنولوجيا يف فييت نام واألكادمي
  . واللجنة التنظيمية احملليةوكالة الفضاء األوروبيةومكتب شؤون الفضاء اخلارجي و

 عرضا تقنيا توضيحيا من جانب متكلمني من بلدان نامية ٣٨وقُدِّم ما جمموعه   - ١٥
 على وقد ركّزت مجيع الورقات املعروضة. وصناعية على السواء على مدى أربعة أيام

التطبيقات الناجحة لتكنولوجيات الفضاء وموارد املعلومات املتصلة بالفضاء اليت توفّر حلوال 
ناجعة من حيث التكلفة أو معلومات أساسية من أجل ختطيط وتنفيذ برامج أو مشاريع يف 
 جمال رصد املوارد احلرجية واحلماية البيئية اليت ميكن أن تساعد على احلّد من تعّرض البيئة

وتضّمنت حلقة العمل أيضا . للمخاطر يف البلدان النامية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
عروضا توضيحية عن احتياجات املستعملني النهائيني العاملني يف جمال إدارة املوارد احلرجية 
واحلماية البيئية وعن طرق احلد من حدوث الكوارث املتصلة بالغابات من خالل استخدام 

 الفضاء، وكذلك عن مبادرات التعاون وبناء القدرات الدولية واإلقليمية الالزمة تكنولوجيا
  .لتنفيذ برامج التنمية املستدامة يف البلدان النامية بنجاح

 مفتوحة ركّزت على مواضيع حمّددة ة من اجللسات التقنية مناقشجلسةوأعقبت كل   - ١٦
 أنشأمها فريقان عامالنوقام . ائهم وأتاحت فرصا إضافية للمشاركني إلبداء آرذات أمهية

صياغة أفكار ومقترحات بشأن مناقشات متعّمقة وتلخيصها بغية بإجراء املشاركون 
  .إجراءات املتابعة املمكنة

 وعلى قائمة ا،ومداوالهتحللقة العمل وميكن االطالع على الربنامج التفصيلي   - ١٧
  ).http://www.unoosa.org(ارجي املشاركني، يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخل

    
    احلضور والدعم املايل  - جيم  

، الدعوة إىل البلدان املنظمة حللقة العملوّجهت األمم املتحدة، نيابة عن اجلهات   - ١٨
 واشُترط. حلقة العمل للمشاركة يف  لتسمية مرشحني يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئالنامية

 ذوي اخلربة املهنية الراسخة يف  مندات اجلامعية أوأن يكون املشاركون من محلة الشهاب
 على أساس املشاركون  وإضافة إىل ذلك، اختري.حللقة العمل  العاموضوعاملميدان له صلة ب
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 تطبيقات تكنولوجيا سبق أن استخدمتخربهتم العملية يف برامج أو مشاريع أو منشآت 
.  من استخدام تكنولوجيا الفضاءتكون لديها القدرة على االستفادةالفضاء أو ميكن أن 

 الكياناتخصائيني على مستوى اختاذ القرارات من أوُشّجعت على وجه اخلصوص مشاركة 
  .دولية على السواءالوطنية وال

واسُتخدمت األموال اليت خّصصتها اجلهات املشتركة يف رعاية تنظيم حلقة العمل   - ١٩
.  بلدا ناميا يف املنطقة١٤ مشاركا من ١٩من أجل توفري الدعم املايل الالزم لكي يشارك 

مشل السفر اجلوي الدويل وبدل اإلقامة ( مشاركا دعما ماليا كامال ١٨فقد تلقّى ما جمموعه 
  .وتلقّى مشارك واحد دعما جزئيا بدل اإلقامة اليومي فقط) اليومي طوال فترة حلقة العمل

كنولوجيا يف فييت نام واألكادميية ووفّرت اهليئتان املضيفتان، ومها وزارة العلم والت  - ٢٠
الفييتنامية للعلم والتكنولوجيا، مرافق املؤمترات والدعم املكتيب والتقين ونقل املشاركني يوميا 
من الفندق إىل مكان انعقاد حلقة العمل، ونقلهم من املطار وإليه، إضافة إىل تنظيم عدد من 

  .لعملاملناسبات االجتماعية جلميع املشاركني يف حلقة ا
:  مشاركا من البلدان السبعة عشر التالية٨٠وحضر حلقة العمل أكثر من   - ٢١

أفغانستان، إندونيسيا، باكستان، بنغالديش، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، سري النكا، 
سويسرا، الصني، فرنسا، الفلبني، فييت نام، كمبوديا، كندا، ماليزيا، ملديف، منغوليا، 

مكتب شؤون  :ثِّلت أيضا كيانات األمم املتحدة واملنظمات الدولية التاليةوقد ُم. ميامنار
اجمللس و وكالة الفضاء األوروبية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والفضاء اخلارجي

  .االستشاري جليل الفضاء
    

   استنتاجات حلقة العمل  -ثانيا  
 يف حلقة العمل، أنشأ املشاركون عقب املداوالت اليت جرت خالل اجللسات التقنية  - ٢٢

فريقني عاملني من أجل دراسة مسائل وشواغل يف اجملاالت املواضيعية ومناقشة احللول 
املمكنة املتعلقة باستخدام تكنولوجيات الفضاء وإعداد مالحظات حلقة العمل وتوصياهتا 

ان للفريقني وُنظّمت جلست. وصياغة أفكار مشاريع من أجل اختاذ إجراءات متابعة ممكنة
  .العاملني لالضطالع جبدول األعمال ذلك ووضع إطار آلية للتعاون اإلقليمي أو الدويل

وأعرب املشاركون عموما عن القلق العام من أن بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ   - ٢٣
تشهد منذ سنوات استغالال دون ضوابط للغابات مقترنا بسلسلة متكررة من حرائق 

سهم زوال الغابات الناجم عن ذلك يف تدهور التربة وفقد التنوع احليوي وقد أ. الغابات
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 خالل مواسم االهنياالت األرضيةوالقضاء على النظم اإليكولوجية احمللية، وكذلك يف 
  .األمطار مما أحلق أضرارا باملمتلكات وأّدى إىل خسارة أرواح بشرية

ة الستبانة املخاطر القائمة أو املمكنة وأشار املشاركون إىل أن أحد املتطلبات الرئيسي  - ٢٤
احملدقة بالغابات والتخفيف منها يتمثّل يف وجود نظم رصد جيدة، مبا يف ذلك وجود خرائط 

وميكن استخدام مثل هذه اخلرائط، جنبا إىل جنب مع الصور الساتلية، يف . للغطاء احلرجي
 احلرجية حسب البلد أو حيائيةالكتلة األرصد استدامة النظم اإليكولوجية احلرجية وتقييم 

وتّتسم نظم . املنطقة األيكولوجية أو املنطقة املناخية أو غري ذلك من اخلصائص األرضية
املعلومات اجلغرافية بأمهية شديدة فيما يتعلق بتنظيم ومجع أنواع املعلومات املختلفة الالزمة 

  .إلدارة األحراج
لدورية واملنتظمة اليت توفّرها تكنولوجيا وأكّد املشاركون على أن عمليات الرصد ا  - ٢٥

الفضاء، وال سيما االستشعار عن ُبعد بواسطة السواتل، مهمة جدا بالنسبة لتعزيز استدامة 
ويوفّر االستشعار عن ُبعد املستند إىل الفضاء البيانات الالزمة . تنمية الغابات واستغالهلا

ولن يكون من املمكن أو . األرضإلجراء جردة حديثة وموضوعية لكل منطقة من مناطق 
من املتيّسر، احلصول على مثل تلك البيانات من خالل عمليات املسح األرضي بسبب ُبعد 

وقد أثبت االستشعار عن . املواقع املرصودة وبسبب التكلفة املقترنة بعمليات املسح األرضي
تكلفة بالنسبة إىل ُبعد بواسطة السواتل واملُستكمل بتطبيقات أخرى، أنه ناجع من حيث ال

  .إجراء عمليات رصد للنظم األرضية يف فترات زمنية متتالية وعلى نطاق واسع
وأكّدت مداوالت الفريقني العاملني أيضا على أن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء مهمة   - ٢٦

جدا للجهود اليت تضطلع هبا البلدان النامية يف جمال إدارة األحراج ومحاية البيئة، وأن تلك 
  .تكنولوجيات ميكن أن توفّر دعما كبريا لربامج التنمية املستدامة يف املنطقةال

 على التدريب وبناء القدرات الالزمني ١وقد ركّزت مناقشات الفريق العامل   - ٢٧
ونظر الفريق . الستخدام تكنولوجيا الفضاء بشكل فعال يف إدارة األحراج ومحاية البيئة

ستوى الربامج التدريبية والتعليمية الالزمة الستخدام العامل يف مسائل من قبيل نوع وم
تطبيقات تكنولوجيا الفضاء فيما يتعلق باملسائل البيئية؛ ومبادرات توعية الناس؛ وتنمية الوعي 

  .بني واضعي السياسات ومتخذي القرارات؛ والوصول إىل املوارد املالية واجلهات املاحنة
لجهود اليت بذلتها اجلهات املشاركة يف رعاية وأعرب الفريق العامل عن تقديره ل  - ٢٨

حلقة العمل من أجل تنظيم االجتماع وأوصى بأن تواصل األمم املتحدة ووكالة الفضاء 
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األوروبية، بالتعاون مع املؤسسات الوطنية ذات الصلة، استحداث وتنظيم برامج تدريبية يف 
  .يني من البلدان النامية يف املنطقةخمتلف اجملاالت املتصلة بإدارة املوارد الطبيعية ألخصائ

وطلب الفريق العامل أيضا أن ينظر يف إمكانية تنظيم دورة تدريبية ملدة أسبوع عن   - ٢٩
تطبيقات االستشعار عن ُبعد باملوجات الصغرية من أجل رصد املوارد البيئية نظرا إىل أن 

  .انات املتلقاة من األجهزة البصريةاألحوال اجلوية العامة يف املنطقة تقلّل أحيانا من نوعية البي
وعالوة على ذلك، أعرب الفريق العامل عن قلقه من أن قدرة بلدان معّينة يف املنطقة   - ٣٠

بالنسبة لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء تقل كثريا عن املستوى املناسب بسبب الوضع السياسي 
د البشرية يف تلك البلدان واالقتصادي الراهن يف املنطقة، وناقش طرق حتسني نوعية املوار

بغية زيادة قدرة املؤسسات العاملة يف ميدان رصد املوارد الطبيعية وإدارهتا على استخدام 
  .التكنولوجيا احلديثة

 توافر البيانات واألدوات الفضائية واستخدامها الفعال يف ٢ودرس الفريق العامل   - ٣١
حات ملشاريع ذات اهتمام وأمهية مشتركني إدارة األحراج ومحاية البيئة، وناقش أفكارا ومقتر

  .ميكن للمشاركني أن يعملوا فيها معا وأن يتقامسوا فيها خرباهتم ومواردهم
منظمة  الذي استحدثته نظام تصنيف الغطاء النبايتواتفق الفريق العامل على أن   - ٣٢

ة ممكنة حيث إن  ميكن أن ُيستخدم كإطار عام ملشاريع جتريبياألمم املتحدة لألغذية والزراعة
ولتلك . من شأنه أن يساعد على مواءمة البيانات وحتويل املعلومات الفضائية إىل نظم عادية

األسباب، سوف يوفّر نظام تصنيف الغطاء النبايت ميزات تتعلق حبيازة البيانات وسوف ييّسر 
  .دام األراضيتوحيد البيانات واإلبالغ اإلقليمي والعاملي وإدماج املعلومات املتعلقة باستخ

وناقش الفريق العامل ما جمموعه اثنا عشر اقتراح مشروع يف جماالت مواضيعية من   - ٣٣
الغطاء األرضي /مبا يف ذلك عالقة التغّير يف استخدام األراضي(قبيل املخاطر البيئية 
واستحداث نظم اإلنذار املبكر حبرائق الغابات ) املفاجئةالفيضانات  باالهنياالت األرضية و

واتفق املشاركون . وعمليات اجلرد الوطنية للغابات ورصد الزراعة املتنقلة يف املناطق اجلبلية
أيضا على أنه ينبغي االضطالع باملشاريع من خالل شبكة من األفرقة الوطنية املنشأة أثناء 

  .حلقة العمل وبأقل تكلفة باستخدام املرافق واملوارد املوجودة لدى املؤسسات املشاركة
 بشكل عام ما مؤّداه أن املشاكل املتعلقة ٢وأبرزت نتائج مناقشات الفريق العامل   - ٣٤

بإدارة األحراج واملخاطر البيئية ذات الصلة بالغابات أصبحت تشكل على حنو متزايد شواغل 
وسلّم املشاركون بأن التعاون اإلقليمي عنصر رئيسي يف التصدي لتلك . كبرية لبلدان املنطقة

  .شكل الصحيح ويف حدود املوارد الدنيا املتاحة يف معظم البلداناملسائل بال
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وقد اعتمد املشاركون يف حلقة العمل تقريري الفريقني العاملني خالل اجللسة   - ٣٥
  ويف اجللسة اخلتامية أيضا أعرب املشاركون عن تقديرهم حلكومة فييت نام . اخلتامية

  تنظيم حلقة العمل وعلى ما مت توفريه من  على وكالة الفضاء األوروبيةواألمم املتحدة و
  .دعم مهم

    
    إجراءات املتابعة  -ثالثا  

أتاحت حلقة العمل فرصة ممتازة لتيسري الدعم من أجل زيادة استخدام تكنولوجيات   - ٣٦
. الفضاء يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة يف البلدان النامية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

شاريع التجريبية واإلجراءات اليت حّددها الفريقان العامالن التوجيه بشأن وسوف توفّر امل
  الطريقة اليت ميكن هبا للمؤسسات اليت يتبع هلا املشاركون أن تعمل معا من خالل 

  .الشراكات اإلقليمية
 أن يرصد التقدم احملرز يف تنفيذ املشاريع كتب شؤون الفضاء اخلارجيوينبغي مل  - ٣٧

وينبغي للمكتب أن ييّسر . ه وأن ينّسق اإلجراءات اليت تتخذها األفرقة الوطنيةاملذكورة أعال
  أيضا تبادل املعلومات بني األفرقة الوطنية وأن يدعم الشراكات اليت أُنشئت أثناء 

  .حلقة العمل
وسوف يؤّدي تنفيذ تلك املشاريع يف هناية األمر إىل حتسني آليات التنسيق الوطنية   - ٣٨

بالنسبة للمسائل املتصلة بإدارة األحراج ومحاية البيئة، وكذلك إىل تقوية قدرات واإلقليمية 
  البلدان النامية على التصدي للمخاطر البيئية املتصلة بالغابات وتعزيز التعاون الدويل يف 

  .ذلك اجملال
  


