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 ،)١(والعشرين يف دورهتا السابعة للتنفيذ توصيات اهليئة الفرعية يف نظر وقد 

 من االتفاقية بصيغته الواردة يف املرفق       ٦ي املعدل املتعلق باملادة     اعتماد برنامج عمل نيودهل   يقرر   -١ 
 ؛ومتديد العمل به ملدة مخس سنوات

 ٢٠١٠عراض وسيط يف عام     إجراء است  مع   ،٢٠١٢ عام استعراض لربنامج العمل يف      إجراء يقرر -٢ 
 ؛ وحتديد أي ثغرات أو احتياجات ناشئةللتقدم احملرز، بغية تقييم فعاليته

عما بذلته من جهود لتنفيذ ) الوطنية حيثما أمكنا  بالغاهتنطاقيف ( األطراف إعداد تقارير إىل طلبي -٣ 
 ؛٢٠١٢و ٢٠١٠ الربنامج يف عامي استعراضبغرض  وتبادل املعلومات بشأن جتارهبا وأفضل ممارساهتا برنامج العمل،

واصلة أنشطتها ذات الصلة     غري احلكومية على م    واملنظمات احلكومية الدولية    املنظمات يشـجع  -٤
 ؛ عرب مركز تبادل املعلومات ووسائط أخرىعملالربناجمية لربنامج ال ااستجاباهتوتبادل املعلومات بشأن ، ٦باملادة 

 لألطراف غري   ، حسب االقتضاء،  اليةاملوارد   يواصل تقدمي امل    مرفق البيئة العاملية أن    إىل يطلـب  -٥ 
 النامية ال سيما األطراف مـن أقـل البلـدان منـواً والدول اجلزرية الصغرية            ، لالتفاقية األولاملدرجة يف املرفق    

تنفيذ برنامج  وأن يدعم    ،١٠-م أ /٧، و ٩-م أ /٤ و ،٧-م أ /٦ و ١-م أ /١١ ات وذلك وفقاً للمقرر   ،مـن بينها  
 ؛ وأن يقدم تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف عن األنشطة اليت دعمها املرفقالعمل

األمانة أن تشجع املنظمات احلكومية الدولية األخرى ذات االستطاعة أن تقدم الدعم             إىل   يطلب -٦ 
 التقين أو املايل، وأن تعزز الشراكات مع املنظمات األخرى والقطاع اخلاص، من أجل دعم تنفيذ برنامج العمل؛

 وبرنامج ٦ادة  على دعم األنشطة املتصلة بتنفيذ امل   والثنائية املتعددة األطراف    املنظمات يشـجع  -٧
 أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية       خباصة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، و       يف،  املـتعلق هبا  العمـل   
 . من بينهاالنامية

                                                      

 . من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ٦البند مشروع استنتاجات من املقرر اعتماده يف إطار  )١(
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 املرفق

  من االتفاقية٦برنامج عمل نيودهلي املعدل املتعلق باملادة 

  مالحظات-ألف 

 من االتفاقية، مبا فيها التعليم، والتدريب،       ٦مجيع عناصر املادة    سيسـهم يف بلوغ هدف االتفاقية تنفيذُ         -١
 .وتوعية اجلمهور ومشاركته، وحصوله على املعلومات، والتعاون الدويل

 من االتفاقية، أخذاً يف االعتبار مسؤولياهتا املشتركة        ٦وتعـد األطراف مجيعها مسؤولة عن تنفيذ املادة          -٢
 فيما بني البلدان، كما ستتفاوت اجملاالت املواضيعية ٦ة على تنفيذ أنشطة املادة     وستتفاوت القدر . ولكن املتمايزة 

ذات األولوية واجلماهري املستهدفة، وذلك مبا يتسق مع أولوياهتا يف جمال التنمية املستدامة وطريقتها املفضلة ثقافياً         
 .يف إجناز الربامج بغية زيادة إدراك الناس ملسألة تغري املناخ

الـتعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي والدويل فيمكن أن يعزز القدرة اجلماعية لألطراف على تنفيذ              أمـا    -٣
االتفاقية، وأن حيسن التآزر، وجينب االزدواج يف اجلهود املبذولة بني خمتلف االتفاقيات، وأن حيسِّن يف هناية املطاف 

 .من فعالية الربجمة وييسَر دعمها

ن البلدان عن االحتياجات والثغرات املوجودة يف أنشطتها املضطلع هبا يف إطار            مـن املهم معرفة املزيد م      -٤
 كي تتمكن األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها املوارد للقيام بذلك ٦املادة 

 .من توجيه جهودها توجيهاً فعاالً إىل توفري الدعم املناسب

طراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي،          يقوم الكثري من األ    -٥
وكذلـك القطاعان اخلاص والعام، بالعمل فعالً بنشاط لزيادة الوعي واإلدراك ألسباب وآثار تغري املناخ وحللول             

غري أن . ٦شطة املتعلقة باملادة وعلى وجه التحديد، تنفذ بالفعل حكومات كثرية تدابري ميكن ربطها باألن. مشاكله
نقص املوارد املالية واملوارد التقنية ميكن أن يكبح اجلهود اليت يبذهلا بعض األطراف لتنفيذ هذه األنشطة، وخباصة                 

 .البلدان النامية األطراف

أن القياس غري .  اليت تضطلع هبا األطراف٦قد يكون من السهل اإلبالغ عن طبيعة األنشطة املتعلقة باملادة  -٦
 .أو التحديد الكمي آلثار هذه األنشطة قد يكون أمراً أصعب

  األغراض واملبادئ التوجيهية-باء 

 ويوفر األساس لتلك ٦يبـّين بـرنامج العمـل احلايل نطاق اإلجراءات املتعلقة باألنشطة املتصلة باملادة      -٧
مرن لإلجراءات املوجهة قطرياً اليت تليب االحتياجات وينبغي أن يكون مبثابة إطار . األنشطة، وفقاً ألحكام االتفاقية

 .والظروف احملددة لألطراف وتعكس أولوياهتا ومبادراهتا الوطنية
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 من االتفاقية إىل مقررات قائمة صدرت عن مؤمتر األطراف، وحتديداً ٦يستند برنامج العمل املتعلق باملادة  -٨
  ٧-م أ /٢، ال سيما املقررين     ٦إىل األنشطة املتعلقة باملادة     اتفاقـات مـراكش، اليت تتضمن عدداً من اإلشارات          

 ٧-م أ /٤ بشأن بناء القدرات يف البلدان النامية ويف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، واملقرر                ٧-م أ /٣و
 .٤ من املادة ٩ و٨ بشأن تنفيذ الفقرتني ٧-م أ/٥بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها، واملقرر 

 : مبا يلي٦يسترشد برنامج العمل املتعلق باملادة  -٩

 َنْهج موجه قطرياً؛ )أ( 

 الفعالية من حيث التكلفة؛ )ب( 

  يف برامج واستراتيجيات تغري املناخ القائمة؛٦هنج مرحلي يدمج األنشطة املتعلقة باملادة  )ج( 

 التفاقيات؛تعزيز الشراكات وإقامة الشبكات والتآزر، وخباصة التآزر بني ا )د( 

 هنج متعدد التخصصات؛  )ه( 

 هنج كلي منتظم؛ )و( 

 .مبادئ التنمية املستدامة )ز( 

  نطاق برنامج عمل نيودهلي املعدل-جيم 

ُتشـجَّع األطراف على االضطالع بأنشطة يف إطار الفئات الواردة أدناه، اليت تعكس العناصر الستة يف                 -١٠
 .نية لتنفيذ االتفاقية ومع مراعاة الظروف والقدرات الوطنية، وذلك كجزء من براجمها الوط٦املادة 

 التثقيف

 من االتفاقية، من املفيد التعاون يف برامج التثقيف والتدريب وتشجيعها           ٦من أجل النهوض بتنفيذ املادة       -١١
ه وتيسـريها وتطويـرها وتنفـيذها، على أن تركز هذه الربامج على تغري املناخ، وتستهدف الشباب على وج                 

 .اخلصوص، وتشمل تبادل أو إعارة األفراد لتدريب اخلرباء

 التدريب

 من االتفاقية، من املفيد التعاون يف برامج تدريب األفراد العلميني     ٦مـن أجـل الـنهوض بتنفيذ املادة          -١٢
د الوطين،  والتقنيني واإلداريني اليت تركز على تغري املناخ ويف تشجيعها وتيسريها وتطويرها وتنفيذها على الصعي             

فاملهارات واملعارف التقنية تتيح فرصة ملعاجلة . وعـند االقتضـاء على املستوى دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل    
 .قضايا تغري املناخ واالستجابة هلا على حنو مناسب



FCCC/SBI/2007/L.29/Add.1 
Page 5 

 توعية اجلمهور

ية اجلمهور بشأن تغري  من االتفاقية، من املفيد التعاونُ يف برامج توع٦مـن أجل النهوض بتنفيـذ املادة    -١٣
املناخ وآثاره، ويف تعزيزها وتيسريها وتطويرهـا وتنفيذهـا علـى الصعيد الوطين، وعند االقتضاء على املستوى 
دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل بوسائل منها تشجيع املسامهات والعمل الشخصي يف جمال التصدي لتغري املناخ،           

تعزيز التغريات السلوكية، مبا يف ذلك من خالل استعمال وسائط اإلعالم           ودعـم السياسـات املالئمة للمناخ و      
 .املشهورة

 حصول اجلمهور على املعلومات

 من االتفاقية، من املفيد تيسري حصول اجلمهور على البيانات          ٦مـن أجـل الـنهوض بتنفيـذ املادة          -١٤
اسات ونتائج اإلجراءات اخلاصة بتغري املناخ، اليت واملعلومات، من خالل تقدمي املعلومات املتعلقة باملبادرات، والسي

حيـتاجها اجلمهـور وغريه من أصحاب املصلحة إلدراك مسألة تغري املناخ ومعاجلتها والتصدي هلا، مع مراعاة                 
 .غةالظروف احمللية والوطنية من قبيل القضايا املتعلقة بنوعية الوصول إىل اإلنترنت، ومعرفة الكتابة والقراءة وقضايا الل

 مشاركة اجلمهور

 من االتفاقية، من املفيد تشجيع مشاركة اجلمهور يف معاجلة مسألة تغري ٦من أجل النهوض بتنفيـذ املادة  -١٥
املـناخ وآثاره ويف استحداث استجابات مناسبة هلا، من خالل تيسري التعليق، والنقاش والشراكة يف أنشطة تغري                 

 .املناخ ويف جمال احلوكمة

 دويلالتعاون ال

من شأن التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف االضطالع باألنشطة اليت تندرج ضمن نطاق برنامج  -١٦
العمل أن يعزز القدرة اجلماعية لألطراف على تنفيذ االتفاقية، كما ميكن للجهود اليت تبذهلا املنظمات احلكومية                

ومن شأن هذا التعاون أن يزيد من تعزيز التآزر بني          . هاالدولـية واملـنظمات غري احلكومية أن تساهم يف تنفيذ         
 .االتفاقيات وأن حيسن فعالية مجيع اجلهود املبذولة يف جمال التنمية املستدامة

  التنفيذ-دال 

 األطراف

 يف إطـار بـرامج األطراف وأنشطتها الوطنية يف جمال تنفيذ االتفاقية، ويف نطاق برنامج العمل املتعلق                  -١٧
، ومراعاة للمسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة لألطراف وألولوياهتا وقدراهتا اإلمنائية الوطنية واإلقليمية   ٦باملادة  

 :احملددة، ميكن لألطراف القيام جبملة أمور منها

استحداث القدرات املؤسسية والتقنية الالزمة لتحديد الثغرات واالحتياجات فيما يتعلق بتنفيذ            )أ( 
ـ  ٦املـادة    ، وتنفيذ  ٦، والنظر يف الصالت بني األنشطة املتعلقة باملادة         ٦يم فعالية األنشطة املتعلقة باملادة      ، وتقي
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السياسات والتدابري الرامية إىل التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه، والوفاء بااللتزامات األخرى مبقتضى               
 االتفاقية، مثل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛

، مبا يف   ٦ تقديرات لالحتياجات اليت تتعلق حتديداً بالظروف الوطنية يف جمال تنفيذ املادة             إعداد )ب( 
 ذلـك اسـتخدام أسـاليب البحـث االجـتماعي واألدوات األخرى ذات الصلة لتحديد اجلماهري املستهدفة                 

 والشراكات احملتملة؛

أو أقل من ذلك،    (ناصر الستة   ، ميكن هيكلتها وفقاً للع    ٦إعـداد خطة عمل وطنية بشأن املادة         )ج( 
وقد . وميكن أن يكون لكل عنصر غرض رئيسي، وأنشطة مقترحة، وأهداف وجهات فاعلة           ). عـند االقتضـاء   

من شباب، وذوي األعمال، ووسائط     (تستهدف األنشطة املقترحة االحتياجات اخلاصة ملختلف الفئات السكانية         
 ضع جداول زمنية ومعامل واضحة؛، وميكن و)اإلعالم، وصانعي القرار، وما إىل ذلك

 ودعمها، مبا يف ذلك دعمها تقنياً ومالياً،        ٦تسـمية جهة وْصل وطنية لألنشطة املتعلقة باملادة          )د( 
و ميكن أن تشمل هذه املسؤوليات حتديد       . ومتكيـنها من املعلومات واملواد وإسناد مسؤوليات حمددة هلذه اجلهة         

تاحة الفرص لتعزيز أوجه التآزر مع اتفاقيات أخرى، وتنسيق إعداد الفصل           جمـاالت إلمكانية التعاون الدويل وإ     
 يف البالغات الوطنية، مع ضمان إيراد معلومات االتصال ذات الصلة، مبا فيها عناوين املواقع على ٦املتعلق باملادة 
 الشبكة العاملية؛

خربهتم يف جمال األنشطة املتعلقة     إعـداد دليل باملنظمات واألفراد، يتضمن إشارة إىل جتربتهم و             )ه( 
 ، وذلك بغرض بناء شبكات نشطة تشارك يف تنفيذ هذه األنشطة؛٦باملادة 

 وضـع معـايري لـتحديد ونشر املعلومات املتعلقة باملمارسات اجليدة اخلاصة باألنشطة املتعلقة           )و( 
 ، وفقاً للظروف الوطنية؛٦باملادة 

ري اخلاضعة حلقوق امللكية واملواد املترمجة بشأن تغري املناخ، وفقاً          زيـادة توافر املواد اإلعالمية غ      )ز( 
 للقوانني واملعايري ذات الصلة حبماية املواد املشمولة حبقوق امللكية؛

تشـجيع وتعزيـز إدراج مسألة تغري املناخ يف املناهج الدراسية يف مجيع مستويات التعليم وعرب                 )ح( 
وضع مواد، وتعزير تدريب املدرسني بالتركيز على مسألة تغري املناخ          وميكن بذل جهود من أجل      . التخصصـات 

 على الصعيدين اإلقليمي والدويل، عند االقتضاء؛

املعارف واملواقف واملمارسات   `إجـراء دراسـات استقصائية، مثل دراسات استقصائية بشأن           )ط( 
ل أساساً ملواصلة العمل ودعم عملية      ، بغرض إنشاء قاعدة مرجعية ملستوى الوعي العام ميكن أن تشك          `والسلوك

 رصد أثر األنشطة؛
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وميكن أن تشمل التدابري . التماس فرص لنشر املعلومات ذات الصلة بتغري املناخ على نطاق واسع )ي( 
ترمجة التقرير التقييمي الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل اللغات املناسبة وتوزيع نسخ مبسطة                

 لتقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ومن الوثائق الرئيسية األخرى عن تغري املناخ؛من ا

التماس مسامهة اجلمهور العام ومشاركته، مبا يف ذلك مشاركة الشباب وغريهم من الفئات، يف               )ك( 
مشاركة ممثلي مجيع أصحاب املصلحة     صـوغ وتنفـيذ جهـود للتصدي لتغري املناخ، والتشجيع على مسامهة و            

 واجلماعات الرئيسية يف عملية التفاوض بشأن تغري املناخ؛

تعـريف اجلمهور العام بأسباب تغري املناخ ومصادر انبعاثات غازات الدفيئة، وباإلجراءات اليت          )ل( 
 ميكن اختاذها على مجيع املستويات للتصدي لتغري املناخ؛

ومجيع أصحاب املصلحة على االستنتاجات الواردة يف بالغاهتا الوطنية         إطـالع اجلمهور العام      )م( 
 .وخطط عملها الوطنية أو براجمها احمللية بشأن تغري املناخ

، ينبغي لألطراف أن تسعى إىل تعزيز التعاون        ٦عـنـد إعــداد وتنفيـذ األنشطـة املتعلقة باملادة          -١٨
 يف ذلك حتديد الشركاء والشبكات مع األطراف األخرى،         والتنسـيق عـلى الصـعيدين الدويل واإلقليمي، مبا        

واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص، واحلكومات املركزية واحمللية، ومنظمات 
 .اجليدةاجملتمعات احمللية، وينبغي أن تسعى إىل تعزيز وتيسري تبادل املعلومات واملواد، وتبادل اخلربات واملمارسات 

 اجلهود اإلقليمية والدولية

مـن أجـل تعزيز اجلهود اإلقليمية والدولية، ميكن لذوي االستطاعة من أطراف وغريها من املنظمات                 -١٩
 :والوكاالت ذات الصلة أن تتعاون وتقدم الدعم يف جمال األنشطة التالية

 مية؛تعزيز الوعي باالحتياجات ودواعي القلق اإلقليمية ودون اإلقلي )أ( 

 دعم املؤسسات والشبكات اإلقليمية احلالية؛ )ب( 

 وتعزز تبادل التجارب وذلك ٦تعزيز وتشجيع الربامج واملشاريع اإلقليمية اليت تدعم تنفيذ املادة  )ج(
 بطرق منها نشر أفضل املمارسات والدروس املستفادة وتبادل املعلومات والبيانات؛

، بالتعاون مع مراكز التميز اإلقليمية،      (CC:iNet)ل املعلومات   إنشاء بوابات إقليمية ملركز تباد     )د(
 وذلك من أجل تطوير وحتسني أداء مركز تبادل املعلومات وتيسري استعماله؛

وضع برامج وأنشطة إقليمية، مبا يف ذلك إعداد مواد تدريبية وتثقيفية وأدوات أخرى، باستخدام     )ه(
 تسىن ذلك؛اللغات احمللية حسب االقتضاء وحيثما 

تنظـيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لتعزيز تبادل وتقاسم التجارب وأفضل املمارسات؛              )و(
 .ونقل املعارف واملهارات
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 املنظمات احلكومية الدولية

 :تدعى املنظمات احلكومية الدولية، مبا فيها أمانات االتفاقيات، إىل القيام جبملة أمور منها ما يلي -٢٠

 من خالل براجمها العادية، ومن      ٦ دعم اجلهود املبذولة لتنفيذ األنشطة مبوجب املادة         مواصـلة  )أ( 
خالل برامج حمددة تركز على تغري املناخ، وعند االقتضاء بطرق منها توفري ونشر املعلومات واملواد املرجعية مثل                 

 ايل والتقين؛األشكال البيانية اليت ميكن ترمجتها وتعديلها بيسر، وكذلك بتقدمي الدعم امل

تعزيز التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى وتعزيز إشراكها             )ب( 
 . وجتنب االزدواج يف العمل٦هبدف ضمان دعم منسق لألطراف يف أنشطتها املتصلة باملادة 

 املنظمات غري احلكومية

، وُتدعى إىل النظر    ٦لـة أنشطتهـا املتصلـة باملادة     ُتَشجَّع املنظمـات غري احلكوميـة علـى مواص      -٢١
يف سـبل تعزيـز التعاون بني املنظمات غري احلكومية يف البلدان املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية والبلدان غري                   

ري املدرجـة يف املرفق األول لالتفاقية، وكذلك التعاون يف األنشطة بني املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غ               
 .احلكومية واحلكومات

 الدعم

، ٦سيلزم أن حتدد األطراف أكثر السبل كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة                 -٢٢
وُتَشجَّع األطراف على إقامة شراكات مع أطراف أخرى، وكذلك مع املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية             

صلحة، لتيسري تنفيذ هذه األنشطة، مبا يف ذلك حتديد اجملاالت ذات األولوية اليت             واجلهات ذات الصلة صاحبة امل    
 .تتطلب دعماً ومتويالً

 كأولويـات متهـيدية، سـيتطلب تنفيذ برنامج العمل تعزيز املؤسسات والقدرات الوطنية، ال سيما يف                 -٢٣
 .البلدان النامية

 استعراض التقدم احملرز واإلبالغ

ألطراف، من خالل اهليئة الفرعية للتنفيذ، استعراضاً للتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل             سيجري مؤمتر ا   -٢٤
 .٢٠١٠، مع إجراء استعراض وسيط للتقدم احملرز يف عام ٢٠١٢هذا حبلول عام 

وُيطلب إىل األطراف مجيعها أن تورد يف بالغاهتا الوطنية، حيثما أمكن، ويف تقارير أخرى، معلومات عن  -٢٥
 .ازاهتا والدروس املستفادة والتجارب املكتسبة والثغرات والعوائق املتبقية اليت يالحظ وجودهاإجن

وتشـجع األطـراف واملنظمات ذات الصلة على تبادل املعلومات بشأن تنفيذ برنامج العمل عرب شبكة                 -٢٦
CC:iNetباإلضافة إىل قنوات اإلبالغ الرمسية مثل البالغات الوطنية ،. 
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 وإىل ٦ برناجمية لربنامج العمل املتعلق باملادة ت املنظمات احلكومية الدولية إىل استحداث استجاباوتدعى -٢٧
القيام، بعد إجراء مشاورات مع أمانة االتفاقية، بإبالغ اهليئة الفرعية للتنفيذ من خالل األمانة باستجاباهتا وبالتقدم 

 .٢٠١٢ و٢٠١٠ يف عامي احملرز، وذلك بغية استعراض الربنامج وتقييم فعاليته

وُتدعـى املـنظمات غري احلكومية إىل تقدمي معلومات ذات صلة باملوضوع إىل األمانة عن التقدم احملرز                  -٢٨
، وإىل القيام، وفقاً    ٢٠١٢ و ٢٠١٠ وتقييم فعاليته يف عامي      ٦لغـرض اسـتعراض برنامج العمل املتعلق باملادة         

 .نية على ذلك وإشراكها فيه حبسب االقتضاءلظروفها الوطنية، بإطالع جهات الوْصل الوط

 دور األمانة

 من االتفاقية، ُيطلب إىل األمانة أن تيّسر اجلهود املبذولة يف إطار برنامج العمل املتعلق               ٨وفقـاً للمادة     -٢٩
 :، وخباصة ما يلي٦باملادة 

، وذلك  ٦تنفيذ املادة   إعـداد تقارير للهيئة الفرعية للتنفيذ عن التقدم الذي حترزه األطراف يف              )أ( 
وستصدر هذه التقارير   . باالسـتناد إىل املعلومـات اليت ترد يف البالغات الوطنية وغريها من مصادر املعلومات             

 للتقدم احملرز وألغراض االستعراض املقرر إجراؤه يف        ٢٠١٠بانتظام، خاصة ألغراض االستعراض الوسيط يف عام        
 ؛٢٠١٢عام 

صلة وتيسري تنسيق إسهامات هذه املنظمات يف برنامج العمل اخلمسي          تعبـئة املنظمات ذات ال     )ب( 
 ؛٦املتعلق باملادة 

تنظـيم حلقـات عمل مواضيعية إقليمية ودون إقليمية، رهناً بوجود األموال، لتبادل الدروس               )ج( 
 نامج العمل  املستفادة وأفضل املمارسات، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، وقبل إجراء االستعراض الوسيط لرب            

 ؛٢٠١٠يف 

 ومواكبتها للتطورات، متاشياً مع تقرير تقييم مركز تبادل CC:iNetمواصلة حتسني جدوى شبكة  )د( 
 . وغريها من املصادرCC:iNet، وتيسري نشر املعلومات املستقاة من شبكة )FCCC/SBI/2007/26(املعلومات 

 ـ ـ ـ ـ


