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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الدورة التاسعة
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩سبتمرب إىل / أيلول٢٨بانكوك، 

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦-٢وبرشلونة، 
   من جدول األعمال ٣البند 

  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة
  األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف املرفق

النظر يف املعلومات املتعلقة باآلثـار البيئيـة واالقتـصادية              
تترتب آلثار التبعية، اليت ميكن أن      واالجتماعية، مبا يف ذلك ا    

 واملنـهجيات املتاحـة     على األدوات والسياسات والتـدابري    
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول

 *الرئيسمن منقحة مقدمة مذكرة     

                                                           
ر الفترة الفاصلة بني اجلزء األول من الدورة التاسعة         َصقُّدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها نظراً لقِ          *  
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  موجز    
قام رئيس الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامـات اإلضـافية لألطـراف                

 FCCC/KP/AWG/2009/12ول مبوجب بروتوكول كيوتو بتنقـيح الوثيقـة         املدرجة يف املرفق األ   
حبيث تعكس املناقشات اليت جرت فيما بني األطراف خالل اجلزء األول مـن الـدورة               

، FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1وستشكل املذكرة املنقحة،    . التاسعة للفريق العامل املخصص   
 البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبـا يف ذلـك         أساساً للنظر يف املعلومات املتعلقة باآلثار     

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

مله، بإحالة نتائج األعمال اليت اضطلع هبا       سيقوم الفريق العامل املخصص، وفقاً لربنامج ع      
بشأن هذه املسألة يف دورته التاسعة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع              

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  ..........................................................................مقدمة   
  ٤  ٢-١  ............................................................ الوالية  - ألف     
  ٤  ٣  .....................................................ذكرةنطاق امل  -  باء     

اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه الفريق العامل املخصص املعين بـالنظر           -  جيم
يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب          

  ٤  ٤  .............................................بروتوكول كيوتو
  املرفق

  فية لألطرافنص بشأن اآلثار احملتملة ُيعرض على الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضا  
  ٥  ....املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو كي يواصل النظر فيه خالل دورته التاسعة املستأنفة  
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  مقدمة

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

كول كيوتو، طلب الفريـق إىل رئيـسه أن       لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتو      
يواصل تنقيح املرفق األول لتقريره عن تلك الدورة، لكي يعكس املدخالت اليت أسهم هبـا               

  . ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ إىل ١٠االجتماع غري الرمسي الذي ُعقد يف الفترة من 
 كل  ، طلب الفريق العامل املخصص إىل رئيسه أن ينقح وثائق         )٢(ويف الدورة نفسها    -٢

دورة من دوراته وكذلك دوراته املستأنفة باالستناد إىل املناقشات اليت جتـري فيمـا بـني                
  .األطراف يف هذه الدورات

  نطاق املذكرة  -باء   
وهي تعكس املناقشات   ،  FCCC/KP/AWG/2009/12الوثيقة هي صيغة منقحة للوثيقة        -٣

  .اسعة للفريق العامل املخصصيف اجلزء األول من الدورة التاليت جرت فيما بني األطراف 

اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه الفريق العامل املخـصص املعـين بـالنظر يف                - جيم  
  االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل النظر يف هذه املذكرة املنقحة يف دورته التاسعة               -٤
بغية إحالة نتائج أعماله يف دورته التاسعة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             ستأنفة  امل

  . دورته اخلامسة، وفقاً لربنامج عملهخاللاألطراف يف بروتوكول كيوتو لكي ينظر فيها 

                                                           
)١( FCCC/KP/AWG/2009/9 ٣٠، الفقرة. 
)٢( FCCC/KP/AWG/2009/9 ٢٣، الفقرة. 
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  مرفق

نص بشأن اآلثار احملتملة ُيعرض على الفريق العامل املخصص املعـين               
مبوجـب   ات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول      بالنظر يف االلتزام  

   املستأنفةبروتوكول كيوتو كي يواصل النظر فيه خالل دورته التاسعة

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

النظـر يف  فيمـا خيـص    على أن عملـه  يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو التأكيد     
املعلومات املتعلقة باآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن             
أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق            

 ٢ من املادة ٣ينبغي أن يسترشد ويستنري بالفقرة ) تملةاملُشار إليها فيما يلي باآلثار احمل   (األول  
 ،واألحكام واملبادئ ذات الصلة لالتفاقيـة      من بروتوكول كيوتو،     ٣ من املادة    ١٤والفقرة  

 وبـصفة   وأفضل املعلومات العلمية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية املتاحة يف هذا الـصدد          
ينبغي أن يسترشد باهلدف النهائي لالتفاقيـة،       خاصة، أكد الفريق العامل املخصص أن عمله        

  . منها٢كما هو حمدد يف املادة 
  .)٢(ُحذفت  -٢
 خـالل ذه العملية قد ُحـدد مـن        هل اًالفريق العامل املخصص أن إطار    الحظ    -٣

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

  وضع إطار للعمل  - باء  
 هذه املسألة ينبغـي أن  بشأن مواصلة العمل    أنأيضاً  الفريق العامل املخصص    الحظ    -٤
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             
العمليات األخرى  يف إطار   ات األخرى و   اهليئ 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

                                                           
 .ناوين للعلم فقط ولتيسري تنظيم النصأدرج الرئيسان املشاركان الع )١(

 مـن مرفـق الوثيقـة       ٢طلب أحد األطراف اإلبقاء على الـنص األصـلي كمـا يـرد يف الفقـرة                  )٢(
FCCC/KP/AWG/2009/12. 
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] أدىن حٍد مـن   السعي للتقليل إىل    [أن  كذلك  الحظ الفريق العامل املخصص     و  -٥
 الضارة إلجراءات التخفيف هو هـاجس مـشترك         التأثريات] التقليل إىل أدىن حٍد من    [

وكرر الفريق التأكيد على أن إجراءات التخفيـف  . للبلدان النامية واملتقدمة على السواء    
أن عمله هبذا الشأن ينبغي أن يركز [قد تسفر عن آثار إجيابية وأخرى سلبية، واتفق على  

قليل إىل أدىن حد من اآلثار احملتملة السلبية على األطراف، وال سـيما البلـدان               على الت 
التقليل ] [تركيز جزء أساسي من عمله على] [االهتمام مبسألة[ضرورة ] األطراف النامية
اآلثار السلبية احملتملة علـى البلـدان       ] سبل التقليل إىل أدىن حٍد من     ] [إىل أدىن حٍد من   

  :الفريق العامل املخصص أن العمل املتعلق باآلثار احملتملة ينبغي أنالحظ كما ]. النامية
  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(

البيئية واالقتصادية اليت ُيحتمل أن تكـون مـضرة         التأثريات االجتماعية و  
  ]ألطراف أخرى، وال سيما البلدان األطراف النامية؛

  .]اآلثار السلبية واإلجيابية احملتملة] ينظر يف كلٍ من] [ينظر بتوازن يف[[  )د(  

  التصدي هلامدى القابلية للتأثر باآلثار احملتملة والقدرة على   - جيم  
٦-    

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

  . من االتفاقية٤ من املادة ١٠ و٩ و٨تلك البلدان احملددة يف الفقرات 
 أنه رغم كون اآلثار السلبية احملتملة تـشكل حتـديات         سلّم الفريق العامل املخصص ب    : اخليار الثاين 

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

  تعميق الفهم  - دال  
 تقييم آثار   من حيث د هذه املسألة، مبا يف ذلك        العامل املخصص تعقّ   الفريقالحظ  [[  -٧

كمـا  ]. ملدرجة يف املرفق األولاألدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف ا   
، وذلـك   وحتديدها كمّيـاً  يف توقع اآلثار احملتملة وعزوها      ] احتمال وجود حتديات  [الحظ  

.  متنوعـة وأهداف سياسـاتية قتصادية واجتماعية عديدة بسبب ما تنطوي عليه من عوامل ا   
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]    بستتأثر ] [تتوقف على[اآلثار احملتملة ] تأثريات[الفريق العامل املخصص أيضاً أن والحظ  [
  ]].القدرات املؤسسية واإلطار التنظيمي يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

  }ُيصاغ نص إضايف{
وأن يستند  ] [للتأثريات املتعرَّض هلا إىل أدلة على التأثريات واآلثار الفعلية        وينبغي أن يستند أي تقييم      [

  .]أو ستواجهها يف املستقبل/إىل اآلثار السلبية اليت تواجهها البلدان األطراف النامية و
٨-    
  )اخليار األولُحذف (

 احملتملـة   الفريق العامل املخصص أن مثة حاجة إىل تعميق فهم اآلثـار          الحظ  : اخليار الثاين 
مـع  [وميكن حتقيق ذلـك     ]. اآلثار امللحوظة ] [التأثريات الفعلية [وحتسني توافر األدلة على     

  :بوسائل متعددة منها] إعطاء األولوية لآلثار السلبية على البلدان النامية
 أن مثة حاجة إىل تعميق فهم اآلثار احملتملـة        العامل املخصص    الفريق   والحظ: [اخليار الثالث 

 آثـار   من حيث تقييم  هذه املسألة، مبا يف ذلك      الحظ الفريق تعقُّد    و. ريات ملحوظة وأي تأث 
. ة لألطراف املدرجة يف املرفـق األول      ـ املتاح ]األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات   [

، وذلـك   وحتديدها كمّيـاً  وجود حتديات يف عملية توقع اآلثار احملتملة وعزوها         الحظ  كما  
 وأهـداف سياسـاتية   وي عليه من عوامل اقتصادية واجتماعية عديدة        ما تنط منها  ب  اسبأل

الفريق العامل املخصص كذلك أن تأثريات اآلثار احملتملة تتوقف على القدرة        الحظ  و. متنوعة
  . املؤسسية واإلطار التنظيمي يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

] مثة حاجة إلجراء  ] [املفيد إجراء سيكون من   [والحظ الفريق العامل املخصص كذلك أنه       [
تقييم للتأثريات واآلثار احملتملة وأن أي تقييم للتأثريات املتعرض هلا ينبغي أن يستند إىل وجود               

  :وميكن تعميق الفهم بوسائل خمتلفة منها. أدلة على التأثريات واآلثار امللحوظة
م مجيع األطراف، بصورة منتظمة ومنهجية، معلومات مكتملة قدر         أن تقد   )أ(

، وأن ُتستعرض هذه املعلومات خاصة من خالل البالغات الوطنيةاإلمكان، 
  استعراضاً منتظماً؛

يف مجلة جهات   املنظمات الدولية ذات الصلة     املؤسسات الوطنية و  أن جتري     )ب(
  ؛ت امللحوظةلآلثار احملتملة والتأثرياعمليات تقييم أخرى، 

يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيـذ،      ] القائمة[املعلومات املستمدة من األعمال       )ج(
ونتائج أعمـال الفريـق     [واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،      

، ]العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة         
لتكنولوجيا، واهليئات األخرى لالتفاقيـة     وأعمال فريق اخلرباء املعين بنقل ا     

  .اليت قد تكون أعماهلا ذات صلة بالنظر يف اآلثار احملتملة
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  تصميم السياسات والتدابري  -هاء   
  أكد الفريق العامل املخصص  -٩

حاجة األطراف املدرجة يف املرفق       []  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   
 إىل أدىن حد من     ليلالتق] السعي إىل [من أجل   ]  منها ٥-٣وخباصة املادة   [ومبادئ االتفاقية،   

  ].املترتبة على هذه السياسات والتدابري] [اآلثار الضارة []اآلثار السلبية احملتملة[
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 أدىن حد           ٣-٢على حنو يتوافق مع املادة      
ويف هذا  ]. [ من االتفاقية  ٥-٣وينبغي إيالء اهتمام خاص للمادة      . [من اآلثار السلبية احملتملة   

لتـصميم  ] [ينبغي[و.] [ من االتفاقية  ٥-٣السياق، أكد الفريق العامل املخصص أمهية املادة        
مبادئ االتفاقيـة،   ]    بأن يسترشدا   ] [أن يأخذا يف االعتبار   [  وتنفيذ هذه السياسات والتدابري   

  .]٥-٣املادة ] ومنها] [مبا يف ذلك] [وخباصة[
١٠-    

لألطراف املدرجـة يف املرفـق      [شدد الفريق العامل املخصص على أنه ينبغي        : [اخليار األول 
ملرفـق األول   أن تدعم األطراف غري املدرجة يف ا      ] اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك      [األول  

من أجل التقليل إىل أدىن حد من اآلثار احملتملة السلبية وحتقيق أقصى قدر من اآلثار احملتملـة             
 وذلك بوسائل منها تعزيز     ٢اإلجيابية املترتبة على السياسات والتدابري املعتمدة مبوجب املادة         

  .]قدراهتا املؤسسية وأطرها التنظيمية
ينبغي لألطراف غري املدرجة يف املرفـق األول        [مل املخصص على أنه     شدد الفريق العا  : اخليار الثاين 

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

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

بتقـدمي  ] اليت هي يف وضع يسمح هلا بـذلك       [الضرورة أن تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول         
  .]يف هذا املسعى] لألطراف غري املدرجة يف املرفق األولالدعم 
١١-    

ميكن استخدام املبادئ التوجيهية القائمة     وافق الفريق العامل املخصص على أنه       : اخليار األول 
وخالل استعراض هذه املبادئ التوجيهيـة، ينبغـي حتديـد          . ١- إأ م/١٥الواردة يف املقرر    
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استعراض املبادئ التوجيهية القائمة الـواردة يف       ] [وضع مبادئ توجيهية   [الفجوات من أجل  
من أجل مساعدة األطراف املدرجـة يف املرفـق          )٣(لفترة االلتزام الثانية  ] ١-م إأ /١٥املقرر  

ووافق على مواصلة النظر يف العناصر اليت ميكن إدراجها يف          [األول يف تقييمها لآلثار احملتملة      
  ].XXهذه املبادئ التوجيهية يف دورته 

وافق الفريق العامل املخصص على استعراض املبادئ التوجيهية القائمة الـواردة           : اخليار الثاين 
  . من بروتوكول كيوتو٧ بشأن إعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة ١-م إأ/١٥يف املقرر 

لتيسري وضـع   ] املتاحة لألطراف ] [أحد السبل [والحظ الفريق العامل املخصص أن        -١٢
من قبل األطراف املدرجة يف املرفـق       ] [إجراءات التخفيف ] [السياسات والتدابري [واختيار  
املرتبطة ] وسائل منها استخدام عمليات تقييم األثر،     ب،  [يتمثل يف حتديد اآلثار احملتملة      ] األول

بأدوات وسياسات وتدابري حمددة تنفذها األطراف املدرجـة يف املرفـق األول أو تنظـر يف                
هذه السياسات  ] تنفيذ]  [  لوضع الصيغة النهائية    [أخذها يف االعتبار لدى     ] [من مث [تنفيذها و 
على األطراف غري   [الستحداث سبل ووسائل للتقليل إىل أدىن حد من هذه اآلثار           ] [والتدابري

  )٤(]].]على مجيع األطراف] [املدرجة يف املرفق األول

  التنفيذ  -واو   
ه جيب على األطراف املدرجة يف املرفق األول، شدد الفريق العامل املخصص على أن  [  -١٣
 من بروتوكول كيوتـو،     ٣ من املادة    ١٤ والفقرة   ٢ من املادة    ٣دى تنفيذ أحكام الفقرة     ـل

ت يأال تلجأ إىل اختاذ تدابري من جانب واحد ضد الواردات من البلدان النامية حبجة محاية وتثب
بادئ االتفاقية، وخباصة املبادئ احملددة مبوجب      فهذه التدابري تشكل انتهاكاً ألحكام وم     . املناخ

  .] منها٣ من املادة ٥ و١أحكام الفقرتني 
ميكن من خالهلـا    ] آلية سريعة ] [قناة[الحظ الفريق العامل املخصص احلاجة إىل       [  -١٤

لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول اإلبالغ عما يترتب على السياسات والتـدابري الـيت               
اف املدرجة يف املرفق األول من تأثريات وآثار على األطراف غري املدرجـة يف         تعتمدها األطر 
واحلاجة إىل هتيئة حيز مشترك ميكن فيه إجراء تبـادل اآلراء هـذا بـصورة               [املرفق األول   

يتعني أن توفر األطراف غري املدرجة يف املرفق األول معلومات دقيقـة عـن              و].] [مستمرة
ة فيما يتعلق بالتأثريات االجتماعية والبيئية واالقتـصادية الـضارة   احتياجاهتا وشواغلها احملدد 

كما يتعني على األطراف غـري    . والنافعة النامجة عن إجراءات التخفيف اليت تنفذها األطراف       
وقد اتفـق  . املدرجة يف املرفق األول أن تبلغ عن تأثريات تدابري االستجابة يف بالغاهتا الوطنية 

 على أن مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف         الفريق العامل املخصص  
                                                           

  .الكلمات املطبوعة حبروف مائلة تدل على وجود مداوالت جارية بني األطراف )٣(
  .٩الفقرة أشار عدد من األطراف إىل أنه ميكن إدراج هذه الفقرة قبل  )٤(
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بروتوكول كيوتو ينبغي أن يضع مبادئ توجيهية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول مـن    
  .]أجل حتسني عملية اإلبالغ عن هذه التأثريات

نفيـذ  ، تتناول اللجنة املعنية باالمتثال املسائل املتعلقة بت       ١-م إ أ  /٢٧ووفقاً للمقرر   [  
  . من بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باآلثار احملتملة٣ من املادة ١٤الفقرة 

، 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             

  .اً يف اعتباره مسؤولياهتا املشتركة ولكن املتمايزة وقدرات كل منهابروتوكول كيوتو، آخذ
والحظ الفريق العامل املخصص أن أحد السبل لتيسري امتثال األطراف املدرجة يف املرفـق                

 من بروتوكول كيوتو يتمثل يف متكـني األطـراف          ٢ من املادة    ٣األول اللتزاماهتا مبوجب الفقرة     
  )٥(.]]ة املعنية باالمتثالنفيذ تدابري االستجابة على فرع التيسري التابع للجاملتأثرة من عرض مسائل تن

١٥-    
م الفريق العامل املخصص بأن من شأن التعاون بني األطراف على زيـادة             سلّ: اخليار األول 

والحـظ  . تطوير التكنولوجيات وتطبيقها أن يساعد يف تقليل اآلثار السلبية إىل أدىن حـد            
 التعاون يف جمال التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان النامية من أجل تعزيز قدرة             الفريق احلاجة إىل  

هذه البلدان، واحلاجة إىل التمويـل وإىل أدوات إلدارة املخـاطر، مبـا يف ذلـك التنويـع        
  .االقتصادي، من أجل مساعدة البلدان النامية على تقييم اآلثار احملتملة والتصدي هلا

  }يم اآلثار وطرق التصدي هلامقترح للتمييز بني تقي{
م الفريق العامل املخصص بأن من شأن التعاون بني األطراف علـى زيـادة            سلّ: اخليار الثاين 

والحظ الفريق احلاجة إىل تعزيز     . ساعد فيما يتعلق باآلثار احملتملة    أن ي تطوير التكنولوجيات   
  .هلا قدرات البلدان النامية على تقييم اآلثار احملتملة والتصدي

  االعتبارات املتعلقة بأي عمل إضايف يف هذا الشأن  -زاي   
الحظت األطراف ضرورة توحيد مسار األعمال املتعلقة هبـذه املـسألة لتفـادي       [  -١٦

التكرار واحلفاظ على هنج مترابط ومتسق مع األعمال األخرى املضطلع هبا يف إطار عمليـة               
  ].]قة مشتركةاالتفاقية، وذلك بوسائل تشمل إمكانية استخدام أفر

        

                                                           
  .أبدى عدد من األطراف تعليقاً مفاده أن هذه الصيغة هي تكرار للصيغة الواردة يف الفرع باء )٥(


