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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الدورة العاشرة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥-٧كوبنهاغن، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة

  يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا             
السياسات يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات و          

  والتدابري املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

  *مذكرة منقحة مقدمة من الرئيس    

__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها نظراً لقصر الفترة الفاصلة بني اجلزء األول من الدورة التاسعة                   *  
 .للفريق العامل املخصص ودورته املستأنفة
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  موجز    
قام رئيس الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف             

بتنقـيح  ) الفريق العامل املخـصص   (املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو        
 حبيث تعكس املناقشات اليت جرت فيمـا بـني     FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1ثيقة  الو

وستيسر هذه املـذكرة    . األطراف خالل الدورة التاسعة املستأنفة للفريق العامل املخصص       
املنقحة النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلـك             

 ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة          اآلثار التبعية، اليت  
وعالوة على ذلك، سـيقوم     . لألطراف املدرجة يف املرفق األول وذلك يف الدورة العاشرة        

الفريق العامل املخصص، وفقاً لربنامج عمله، بإحالة نتائج أعماله بشأن هذه املـسألة يف              
ؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف          دورته العاشرة لكي ينظر فيها م     

  .بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 
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  ٤  ٢-١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٤  ٣  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     
اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف             - جيم     

 اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب            االلتزامات
  ٤  ٤  ..................................................بروتوكول كيوتو

  املرفق
نص بشأن النتائج احملتملة ُعرض على الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامـات اإلضـافية                     

اسعة ة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو كي يواصل النظر فيه خالل دورته التجلألطراف املدر
  ٥  .....................................................................................املستأنفة
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  مقدمة    

  الوالية  -ألف   
 للفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامـات اإلضـافية         )١(يف الدورة الثامنة    -١

، )الفريق العامـل املخـصص    (لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         
  .ه عن تلك الدورةطلب الفريق إىل رئيسه أن يواصل تنقيح املرفق األول لتقرير

، طلب الفريق العامل املخصص إىل رئيسه أن ينقح وثائق كل           )٢(ويف الدورة نفسها    -٢
دورة من دوراته وكذلك دوراته املستأنفة باالستناد إىل املناقشات اليت جتـرى فيمـا بـني                

وترد املدخالت اليت أسهمت هبا أعمال االجتماع غري الرمسـي          . األطراف يف هذه الدورات   
  واجلـزء األول مـن الـدورة التاسـعة يف الـوثيقتني      ٢٠٠٩أغسطس  /ي ُعقد يف آب   الذ

FCCC/KP/AWG/2009/12و FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1.  

  نطاق املذكرة  -باء   
، وهي تعكـس    FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1الوثيقة هي صيغة منقحة للوثيقة        -٣

 من الدورة التاسـعة للفريـق       املناقشات اليت جرت فيما بني األطراف يف اجلزء الثاين        
  .العامل املخصص

اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات              -جيم   
   كيوتواإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول

ته العاشرة  سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل النظر يف هذه املذكرة املنقحة يف دور             -٤
 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول          إىلبغية إحالة نتائج أعماله     

  .كيوتو لكي ينظر فيها خالل دورته اخلامسة، وفقاً لربنامج عمله

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2009/9 ٣٠، الفقرة. 

)٢( FCCC/KP/AWG/2009/9 ٢٣، الفقرة. 
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  مرفق

نص بشأن النتائج احملتملة ُعرض على الفريق العامل املخـصص املعـين                
طراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب      بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لأل    

  بروتوكول كيوتو كي يواصل النظر فيه خالل دورته التاسعة املستأنفة

   )١(األساس  -ألف   
أعاد الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة             -١

يمـا خيـص النظـر يف    يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو التأكيد على أن عملـه ف      
املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعيـة، الـيت              
ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف            

 من  ٣ن يسترشد ويستنري بالفقرة     ينبغي أ ) املشار إليها فيما يلي بالنتائج احملتملة     (املرفق األول   
 من بروتوكول كيوتو، واألحكام واملبـادئ ذات الـصلة          ٣ من املادة    ١٤ والفقرة   ٢املادة  

لالتفاقية، وأفضل املعلومات العلمية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية املتاحة يف هذا الـصدد            
شد باهلـدف النـهائي     وبصفة خاصة، أكد الفريق العامل املخصص أن عمله ينبغي أن يستر          

  . منها٢لالتفاقية، كما هو حمدد يف املادة 
 خـالل ذه العملية قد ُحـدد مـن        هل اًالفريق العامل املخصص أن إطار    الحظ  و  -٢

  .١-أم إ/٣١، و١-أم إ/٢٧، و١- أم إ/١٥املقررات 

  وضع إطار للعمل  - باء  
سألة ينبغـي أن   هذه املبشأنأن مواصلة العمل    أيضاً  الفريق العامل املخصص    الحظ    -٣
إىل ، وفقاً لألحكام واملبادئ واملواد ذات الصلة لالتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا،  ستندت

املقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف             
ات األخرى  العملييف إطار    اهليئات األخرى و   ضمنبروتوكول كيوتو، وإىل األعمال اجلارية      

االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، وذلك هبدف احلفاظ على هنج يتـسق مـع              مبوجب  
  . األعمال األخرى اجلارية يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

] السعي للتقليل إىل أدىن حٍد مـن      [أن  الحظ الفريق العامل املخصص كذلك      و  -٤
 الضارة إلجراءات التخفيف هو هـاجس مـشترك         التأثريات]  أدىن حٍد من   التقليل إىل [

وكرر الفريق التأكيد على أن إجراءات التخفيـف  . للبلدان النامية واملتقدمة على السواء    
__________ 

 .أدرج الرئيسان املشاركان العناوين للعلم فقط ولتيسري تنظيم النص )١(
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أن عمله هبذا الـشأن ينبغـي أن   [ إجيابية وأخرى سلبية، واتفق على    نتائجقد تسفر عن    
ألطراف، وال سـيما    بالنسبة ل  احملتملة السلبية    ائجالنتيركز على التقليل إىل أدىن حد من        

] تركيز جزء أساسي من عمله على     ] [االهتمام مبسألة [ضرورة  ] البلدان األطراف النامية  
بالنسبة السلبية  احملتملة   النتائج] سبل التقليل إىل أدىن حٍد من     ] [التقليل إىل أدىن حٍد من    [
آلثـار  لنتـائج   املخصص أن العمل املتعلق با    الفريق العامل   الحظ  كما  ]. لبلدان النامية ل

  :احملتملة ينبغي أن
  ل جهود ختفيف آثار تغري املناخ؛يدعم ويكّم  )أ(  
  يستفيد من جتارب األطراف والدروس املستخلصة؛  )ب(  
يف ] املتعلقـة باملنـاخ  [يأخذ يف االعتبار دور السياسات والتدابري الوطنية        [  )ج(  

بيئي   ل لتأثريات االجتماعية وا حتمل أن تكون مضرة ألطراف        ا ة واالقتصادية اليت ُي
نامية؛ ل لبلدان األطراف ا   ]أخرى، وال سيما ا

  .]السلبية واإلجيابية احملتملةلنتائج ا] ينظر يف كلٍ من] [ينظر بتوازن يف[[  )د(  

  التصدي هلااحملتملة والقدرة على لنتائج مدى القابلية للتأثر با  - جيم  
٥-    

 السلبية احملتملـة تـشكل      النتائج رغم كون الفريق العامل املخصص بأنه     سلّم  : اخليار األول 
حتديات جلميع األطراف، فإهنا ستكون أشد وطأة على البلدان األطراف النامية، وال سـيما              

  . من املادة نفسها١٠ والفقرة  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تني تلك البلدان احملددة يف الفقر
  السلبية احملتملة تـشكل حتـديات      النتائجلفريق العامل املخصص بأنه رغم كون       سلّم ا : اخليار الثاين 

البلدان [ ]البلدان األطراف النامية، وال سيما    [جلميع األطراف، فإهنا ستكون أشد وطأة على        
  ].واألقل قدرةً على التصدي هلا[لنتائج  األشد فقراً وقابليةً للتعرض هلذه ا]األطراف النامية

   الفهمتعميق  - دال  
أن مثة حاجة لتعميق فهم النتائج احملتملة وأية تأثريات         الفريق العامل املخصص    الحظ    -٦

األدوات [ نتائج تقييم   من حيث د هذه املسألة، مبا يف ذلك       تعقّالفريق  كما الحظ   . ملحوظة
إجـراءات  [ ملدرجة يف املرفـق األول     املتاحة لألطراف ا   ]والسياسات والتدابري واملنهجيات  

 احملتملـة   النتـائج وجود حتديات يف توقع     كما الحظ   . ]فيف املتخذة من قبل األطراف    التخ
ما تنطوي عليه من عوامل اقتصادية واجتماعية       ألسباب منها   ، وذلك   وحتديدها كمّياً وعزوها  
لنتـائج  الفريق العامل املخصص أيضاً أن تأثريات ا والحظ  .  متنوعة وأهداف سياساتية عديدة  
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القدرات املؤسسية واإلطار التنظيمي يف األطراف غـري املدرجـة يف            ف على تتوققد  احملتملة  
  .املرفق األول

  :وميكن تعميق الفهم بوسائل خمتلفة منها  -٧
أن تقدم مجيع األطراف، بصورة منتظمة ومنهجية، معلومات مكتملة قدر            )أ(  

  ستعراضاً منتظماً؛اإلمكان، خاصة من خالل البالغات الوطنية، وأن ُتستعرض هذه املعلومات ا
يف مجلة جهات  ،املنظمات الدولية ذات الصلةاملؤسسات الوطنية وأن جتري   )ب(  
  ؛احملتملة والتأثريات امللحوظةلنتائج لعمليات تقييم أخرى، 
يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيـذ،      ] القائمة[املعلومات املستمدة من األعمال       )ج(  

ونتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين      [والتكنولوجية،  واهليئة الفرعية للمشورة العلمية     
التكنولوجيا، ، وأعمال فريق اخلرباء املعين بنقل       ]بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية     

  . احملتملةالنتائجواهليئات األخرى لالتفاقية اليت قد تكون أعماهلا ذات صلة بالنظر يف 
، بصورة منتظمة ومنهجية، معلومات تكون مكتملة       أن تقدم مجيع األطراف     )د(  

قدر اإلمكان، من خالل البالغات الوطنية، بشأن التأثريات احملتملة وامللحوظـة للـسياسات             
والتدابري، وأن تستعرض هذه املعلومات بصورة منتظمة وتوضع مبادئ توجيهية من قبل مـؤمتر       

ماع األطراف يف بروتوكول كيوتو فيما خيـص األطـراف غـري         األطراف العامل بوصفه اجت   
  .املدرجة يف املرفق األول من أجل حتسني اإلبالغ عن هذه التأثريات

  تصميم السياسات والتدابري  -هاء   
  أكد الفريق العامل املخصص  -٨

 املرفق  حاجة األطراف املدرجة يف   ]  [  بالتزام األطراف املدرجة يف املرفق األول       : [اخليار األول 
تـصميم  ] وجوب أن تسعى األطراف املدرجة يف املرفـق األول إىل         ] [السعي] [األول إىل 

 من بروتوكول كيوتو، مبا يتوافق مع أحكـام         ٢مبوجب املادة   ] بعناية[السياسات والتدابري   
التقليل إىل أدىن حد من     ] السعي إىل [من أجل   ]  منها ٥-٣وخباصة املادة   [ومبادئ االتفاقية،   

  ].املترتبة على هذه السياسات والتدابري] [اآلثار الضارة] [ السلبية احملتملةائجالنت[
أن التصميم املتأين من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول للسياسات والتدابري : اخليار الثاين 

 من بروتوكول كيوتو ميكن أن يساعدها يف تنفيذ هذه السياسات والتـدابري           ٢مبوجب املادة   
 من بروتوكول كيوتو، بطريقة تؤدي إىل التقليل إىل         ٢املادة   من   ٣الفقرة  و يتوافق مع    على حن 

مـن   ٣ من املادة    ٥للفقرة  وينبغي إيالء اهتمام خاص     . [ السلبية احملتملة  النتائجأدىن حد من    
 مـن   ٣ من املادة    ٥الفقرة  ويف هذا السياق، أكد الفريق العامل املخصص أمهية         ]. [االتفاقية
أن ] [أن يأخذا يف االعتبار   [لتصميم وتنفيذ هذه السياسات والتدابري      ] [ينبغي[و.] [قيةاالتفا

  ..]٣ من املادة ٥الفقرة ] ومنها] [مبا يف ذلك] [وخباصة[مبادئ االتفاقية، ]  بيسترشدا 
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٩-    
لألطراف املدرجـة يف املرفـق      [شدد الفريق العامل املخصص على أنه ينبغي        : [اخليار األول 

أن تـدعم  ] اليت هي يف وضع يسمح هلـا بـذلك  األطراف املدرجة يف املرفق األول [األول  
 احملتملة السلبية  النتائجاألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل التقليل إىل أدىن حد من              

احملتملة اإلجيابية املترتبة على الـسياسات والتـدابري املعتمـدة    لنتائج  وحتقيق أقصى قدر من ا    
  .] وذلك بوسائل منها تعزيز قدراهتا املؤسسية وأطرها التنظيمية٢ادة مبوجب امل
ينبغي لألطراف غري املدرجة يف املرفـق األول        [شدد الفريق العامل املخصص على أنه       : اخليار الثاين 

 النتـائج تعزيز قدرهتا املؤسسية وأطرها التنظيمية من أجل التقليل إىل أدىن حد مـن              ] أن تسعى إىل  
الـسياسات والتـدابري    [ احملتملة اإلجيابية املترتبة علـى       النتائجالسلبية وحتقيق أقصى قدر من      احملتملة  

ويف هـذا الـصدد،     ]. [[املتخذة من قبل األطراف   ] [إجراءات التخفيف ] [٢املعتمدة مبوجب املادة  
ي عند  ينبغي لألطراف أن تتقاسم املعلومات واملمارسات اجليدة من أجل معاجلة هذه القضايا، وينبغ            

بتقـدمي  ] اليت هي يف وضع يسمح هلا بـذلك       [الضرورة أن تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول         
  .]يف هذا املسعى] الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول

١٠-    
ميكن استخدام املبادئ التوجيهية القائمة     وافق الفريق العامل املخصص على أنه       : اخليار األول 
وخالل استعراض هذه املبادئ التوجيهيـة، ينبغـي حتديـد          . ١-م إأ /١٥قرر  الواردة يف امل  

استعراض املبادئ التوجيهية القائمة الـواردة يف       ] [وضع مبادئ توجيهية   [الفجوات من أجل  
من أجل مساعدة األطراف املدرجـة يف املرفـق          )٢(لفترة االلتزام الثانية  ] ١-م إأ /١٥املقرر  

ووافق على مواصلة النظر يف العناصر اليت ميكن إدراجها يف          [حملتملة   ا للنتائجاألول يف تقييمها    
  ].XXهذه املبادئ التوجيهية يف دورته 

وافق الفريق العامل املخصص على استعراض املبادئ التوجيهية القائمة الـواردة           : اخليار الثاين 
  .روتوكول كيوتو من ب٧ بشأن إعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة ١-م إأ/١٥يف املقرر 

لتيسري وضـع   ] املتاحة لألطراف ] [أحد السبل [الحظ الفريق العامل املخصص أن      [  -١١
من قبل األطراف املدرجة يف املرفـق       ] [إجراءات التخفيف ] [السياسات والتدابري [واختيار  
] ، بوسائل منها استخدام عمليـات تقيـيم األثـر،         [ احملتملة   النتائجيتمثل يف حتديد    ] األول

رتبطة بأدوات وسياسات وتدابري حمددة تنفذها األطراف املدرجة يف املرفق األول أو تنظـر              امل
هـذه  ] تنفيـذ ]  [  لوضع الصيغة النهائيـة     [أخذها يف االعتبار لدى     ] [من مث [يف تنفيذها و  

بالنسبة  [النتائجالستحداث سبل ووسائل للتقليل إىل أدىن حد من هذه ] [السياسات والتدابري
  )٣(]].]ميع األطرافبالنسبة جل] [غري املدرجة يف املرفق األولألطراف ل

__________ 

  .ذكر أحد األطراف أنه سيقدم املزيد من التوضيحات بشأن النص املطبوع حبروف مائلة )٢(
  .٩أشار عدد من األطراف إىل أنه ميكن إدراج هذه الفقرة قبل الفقرة  )٣(
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  التنفيذ  -واو   
شدد الفريق العامل املخصص على أنه جيب على األطراف املدرجة يف املرفق األول،   [  -١٢

 من بروتوكول كيوتـو،     ٣ من املادة    ١٤ والفقرة   ٢ من املادة    ٣لـدى تنفيذ أحكام الفقرة     
ري من جانب واحد ضد الواردات من البلدان النامية حبجة محاية وتثبيت أال تلجأ إىل اختاذ تداب

فهذه التدابري تشكل انتهاكاً ألحكام ومبادئ االتفاقية، وخباصة املبادئ احملددة مبوجب           . املناخ
  .] منها٣ من املادة ٥ و١أحكام الفقرتني 

١٣-    
نتدى دائم يف إطار مـؤمتر      وجود م الحظ الفريق العامل املخصص احلاجة إىل       : اخليار األول 

من املعتمدة  ميكن من خالله لألطراف اإلبالغ عما يترتب على السياسات والتدابري           األطراف  
 احتياجاهتـا  لألطراف أن تقدم معلومات عـن  فيه  هتيئة حيز مشترك ميكن      و ،نتائجتأثريات و 

ل إىل أدىن حـد ممـا       بتلك اآلثار، وحتديد السبل الكفيلة بالتقلي     وشواغلها احملددة فيما يتعلق     
يترتب على هذه السياسات والتدابري املعتمدة من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول مـن          

  .آثار سلبية على األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
، تتناول اللجنة املعنية باالمتثال املسائل املتعلقة بتنفيـذ         ١-م إ أ  /٢٧ووفقاً للمقرر   [  

  . احملتملةبالنتائج من بروتوكول كيوتو فيما يتعلق ٣ة  من املاد١٤الفقرة 
، يتوىل فـرع   ١-م إأ /٢٧والحظ الفريق العامل املخصص كذلك أنه وفقاً للمقرر         [  

التيسري التابع للجنة املعنية باالمتثال املسؤولية عن تعزيز امتثال األطراف اللتزاماهتا مبوجـب             
  .ا املشتركة ولكن املتمايزة وقدرات كل منهابروتوكول كيوتو، آخذاً يف اعتباره مسؤولياهت

والحظ الفريق العامل املخصص أن أحد السبل لتيسري امتثال األطراف املدرجـة يف               
 من بروتوكول كيوتو يتمثل يف متكـني        ٢ من املادة    ٣املرفق األول اللتزاماهتا مبوجب الفقرة      

لى فرع التيسري التابع للجنة املعنية      األطراف املتأثرة من عرض مسائل تنفيذ تدابري االستجابة ع        
  )٤(.]]باالمتثال

الحظ الفريق العامل املخصص أن البالغات الوطنية وعمليات استعراضـها يف           : اخليار الثاين 
 اإلبالغ عن التأثريات والنتائج     إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ توفر قناة ميكن من خالهلا لألطراف         

وتقـدم  .  املعتمدة من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول        املترتبة على السياسات والتدابري   
األطراف معلومات دقيقة عن احتياجاهتا وشواغلها احملددة فيما يتعلق بالتأثريات االجتماعيـة           

. ءات التخفيف اليت تتخذها األطـراف     والبيئية واالقتصادية الضارة والنافعة املترتبة على إجرا      
واتفـق  . لتدابري االستجابة اهتا الوطنية، عن التأثريات امللحوظة      وتبلغ مجيع األطراف، يف بالغ    

__________ 

  .دد من األطراف أن هذه الصيغة هي تكرار للصيغة الواردة يف الفرع باء عالحظ )٤(
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الفريق العامل املخصص على مواصلة النظر يف الكيفية اليت ميكن هبا استخدام القنوات القائمة              
  .كمنرب للمناقشات املتعلقة باملعلومات املقدمة من األطراف

حتـسني  [ ]فيما بني األطراف  التعاون  [ ]من شأن [سلّم الفريق العامل املخصص بأن        -١٤
األطر التنظيمية، وتدعيم املؤسسات وتدعيم القدرات يف البلدان النامية، فضالً عن التعـاون             

 يساعد البلدان النامية يف تقييم النتائج احملتملة والتصدي         ]أن[التكنولوجي فيما بني األطراف،     
 يف التقليل إىل أدىن حد من        وأن من شأن زيادة تطوير وتطبيق التكنولوجيات أن يساعد         ]هلا

ونقل التكنولوجيا إىل [ التعاون التكنولوجي ]احلاجة إىل[ ]أن[والحظ الفريق . النتائج السلبية
أداة وإجيـاد   التمويـل   توفري   و ]إىل[ تعزيز قدرات هذه البلدان و     ]و[البلدان النامية من أجل     

 البلدان  ]من أجل مساعدة  [ساعد   إلدارة املخاطر، مبا يف ذلك التنويع االقتصادي، ي        ]أدوات[
  .النامية يف تقييم النتائج احملتملة والتصدي هلا

  االعتبارات املتعلقة بأي عمل إضايف يف هذا الشأن  -زاي   
الحظت األطراف ضرورة توحيد مسار األعمال املتعلقة هبـذه املـسألة لتفـادي       [  -١٥

ى املضطلع هبا يف إطار عمليـة       التكرار واحلفاظ على هنج مترابط ومتسق مع األعمال األخر        
  ].]االتفاقية، وذلك بوسائل تشمل إمكانية استخدام أفرقة مشتركة

        
  


