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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(١٠البند 

  البنود املعلقة
  لذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيقاملرفقان ال

  املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق    

  مذكرة أعدهتا األمانة    

  موجز    
هذا التقرير متابعة للبند املعلق الذي ظل مدرجاً على جـدول أعمـال مـؤمتر                 

 بإجراءات  وهو يصف السوابق وأحدث التطورات ذات الصلة      . األطراف منذ دورته الثانية   
التحكيم والتوفيق يف جمال القانون البيئي الدويل اليت ميكن استخدامها فيما خيص تـسوية              

 من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة         ٢٨ من املادة    ٦و) أ(٢املنازعات، وفقاً للفقرتني    
 األطراف واملؤسسات واملنظمـات املعنيـة بـاألمر،         آراءويقدم التقرير أيضاً    . التصحر
  . تاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحةواالستن

، أعـدت هـذه الوثيقـة باالسـتناد إىل الوثيقـة            ٩-م أ /٢٩وعمالً باملقرر     
ICCD/COP(9)/14       مع مراعاة التقارير السابقة واملقترحات اخلطية املعروضة علـى نظـر ،

  . مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٥-١  ...........................................................ومات أساسيةمعل  - أوالً  
  ٤  ٩-٦  ........................عروض األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر  - ثانياً  
  ٥  ١٦-١٠  .................................التطورات املتعلقة بإجراءات التحكيم والتوثيق  - ثالثاً  

اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن إمكانيـة االطـالع علـى                  
ذ القرارات وإمكانية االحتكام إىل القضاء يف       املعلومات، واملشاركة العامة يف اختا    

  املسائل البيئية
  ٧  ١٩- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة  -  رابعاً  
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  معلومات أساسية  -أوالً   
:  على ما يلي   تحدة ملكافحة التصحر   من اتفاقية األمم امل    ٢٨ من املادة    ٢تنص الفقرة     -١
 قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، أو يف أي وقـت             عند التصديق على االتفاقية أو    "

الحق، جيوز ألي طرف ال يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يعلن يف صك كتـايب                
يقدم إىل الوديع أنه يعترف، فيما يتصل بأي نزاع يتعلق بتفسري االتفاقية أو تطبيقها، بإحدى               

ملنازعات، بوصفهما وسيلتني إلـزاميتني يف مواجهـة أي         أو كلتا الوسيلتني التاليتني لتسوية ا     
". عرض الرتاع على حمكمة العدل الدولية     ) ب(؛  ...التحكيم  ) أ: (طرف يقبل االلتزام نفسه   

إذا مل يقبل طرفا الرتاع نفس اإلجراء       ":  من املادة نفسها كذلك على ما يلي       ٦وتنص الفقرة   
زاعهما خالل مدة اثين عشر شهراً بعد قيام أحد         وإذا مل يتمكنا من تسوية ن     ... أو أي إجراء    

الطرفني بإخطار الطرف اآلخر بوجود نزاع بينهما، يعرض الرتاع للتوفيق بناء على طلب أي              
  ...". من طريف الرتاع 

تشكل جزءاً من الـنص األصـلي   والتوفيق ومل يتسن إدراج أحكام بشأن التحكيم         -٢
 بأن يكون التحكـيم والتوفيـق       ٢٨ من املادة    ٦و ٢ولذلك فقد قضت الفقرتان     . لالتفاقية

لإلجراءات املعتمدة من جانب مؤمتر األطراف يف مرفق من املرفقات يف أقرب وقـت              " وفقاً
  ".ممكن عملياً

 لدورات مؤمتر األطـراف    والتوفيق وقد أعدت األمانة تقارير عن إجراءات التحكيم        -٣
ر معلومات أساسية، وسوابق، وآخر التطـورات       وتقدم هذه التقاري  . )١(من الثانية إىل التاسعة   

بشأن هاتني املسألتني يف سياق الوكاالت البيئية، وتتضمن جتميعاً وحتليالً للمقترحات املكتوبة       
  .األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمراملقدمة من 

  :، ما يلي٩-م أ/٢٩وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره   -٤
 ٢٨يد يف دورته العاشرة، ألغراض الوفاء بأحكام املـادة          أن يدعو من جد     )أ(  

من االتفاقية، فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث ما يلـي          
  :وتقدمي توصيات بشأن ذلك

  املرفق املتعلق بإجراءات التحكيم؛   ‘١‘  
  املرفق املتعلق بإجراءات التوفيق؛  ‘٢‘  
 من األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر الراغبة يف         أن يدعو أياً    )ب(  

 أعاله إىل أن تفعل ذلك كتابـة يف موعـد           ١إبداء آرائها يف املسألة املشار إليها يف الفقرة         
  ؛٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١يتجاوز  ال

__________ 

ــائق  )١( ، ICCD/COP(2)/10 ،ICCD/COP(3)/18 ،ICCD/COP(4)/8 ،ICCD/COP(5)/8الوثــــــ
ICCD/COP(6)/7 ،ICCD/COP(7)/9 ،ICCD/COP(8)/8و ICCD/COP(9)/14. 
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  :أن يطلب إىل األمانة أن تعد وثيقة عمل جديدة تشمل  )ج(  
واردة بشأن هذه املسألة يف الوثائق السابقة ملؤمتر األطراف         جمموعة اآلراء ال    ‘١‘  

   أعاله؛٢واآلراء املقدمة عمالً بالفقرة 
   يعكس هذه اآلراء؛ICCD/COP(9)/14نصاً حمدثاً للمرفقني الواردين يف الوثيقة   ‘٢‘  
أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديدة اليت ستعدها األمانـة              )د(  
  .عمالهأساساً أل

. وهي تتألف مـن مخـسة فـصول        ICCD/COP(9)/14وحتدث هذه املذكرة الوثيقة       -٥
، ويوفر أيضاً معلومات أساسية عـن إجـراءات       ٩-م أ /٢٩األول مقدمة تتعلق باملقرر      الفصل

وتعرض يف الفصل الثاين آراء األطراف واملؤسسات واملنظمـات املهتمـة           . التحكيم والتوفيق 
ثالث فيتضمن معلومات حمدثة عن التطورات، وال سـيما فيمـا يتعلـق             أما الفصل ال  . باألمر
، واملشاركة إمكانية االطالع على املعلوماتجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن  باتفاقية

 ).اتفاقيـة آرهـوس   (يف املسائل البيئية    اختاذ القرارات وإمكانية االحتكام إىل القضاء       العامة يف   
  .رابع االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة يف هذا الشأنويعرض الفصل ال

  عروض األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر  -ثانياً   
، أحالت األمانة مذكرة شفوية تـذكِّر األطـراف         ٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين    -٦

إجـراءات  للذين يتضمنان املرفقني ا واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر بإبداء آرائها بشأن        
، كانت األمانة قد تلقت ثالثة عـروض        ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ويف  . التحكيم والتوفيق 

، برمتـها وتستنسخ هذه املقترحات اخلطيـة      . وسهعروض من أملانيا وبنما واتفاقية آر      هي
ــى ــت   عل ــى اإلنترن ــة عل ــع االتفاقي ــى موق ــة، عل ــدم إىل األمان ــو املق : النح

http://www.unccd.int/cop/officialdocs/submissions.pdf.  
ومل يكن لدى أحد األطراف أي اعتراض على اعتماد املـرفقني املـنقحني بـشأن                 -٧

، فـضالً عـن     ICCD/COP(9)/14 يف مرفقي الوثيقة     اإجراءات التحكيم والتوفيق، كما ورد    
أو البيئة الصادرة /بيعية والقواعد االختيارية للتحكيم والتوفيق يف املنازعات املتعلقة باملوارد الط

ويعتقد هذا الطرف أن هذين الصكني يهدفان بشكل خاص إىل          . عن حمكمة التحكيم الدائمة   
  . من االتفاقية٢٨ من املادة ٦ و٢تسوية أي مسألة أو منازعة فيما يتصل بالفقرتني 

فضيله  املتعددة األطراف، أعرب طرف آخر عن ت      البيئيةوفيما يتعلق بتنفيذ االتفاقات       -٨
لنهج تيسريي ومتكيين ملنع حدوث أية مشاكل فيما يتصل بتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها             

  .يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، عوضاً عن توخي هنج عقايب
 اتفاقية آرهوس وطبيعة هذه املعلومات التفصيلية،     تقدمها املعلومات اليت    ونظراً حلجم   -٩

  .يف الفصل التايل من هذه املذكرةتقدَّم هذه املعلومات 
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  التطورات املتعلقة بإجراءات التحكيم والتوثيق  -ثالثاً   

 إمكانية االطـالع علـى    اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن            
االحتكام إىل القـضاء  اختاذ القرارات وإمكانية املعلومات، واملشاركة العامة يف   

  يف املسائل البيئية
  : من اتفاقية آرهوس على ما يلي١٦ من املادة ٢تنص الفقرة   -١٠

جيوز للطرف، لدى توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليهـا أو قبوهلـا أو                -٢"  
إقرارها أو االنضمام إليها، ويف أي وقت بعد ذلك، أن يبلِّغ الوديع خطياً أنه يقبل،               

ن يعترب إحدى وسيليت التـسوية       أعاله، أ  ١بشأن الرتاعات اليت مل تسو وفقاً للفقرة        
  :املبينتني فيما يلي، أو االثنتني إلزاميتني يف عالقته بأي طرف يقبل نفس االلتزام

   العدل الدولية؛حمكمةعرض الرتاع على   )أ(    
  ". املبني يف املرفق الثاينلإلجراءالتحكيم، طبقاً   )ب(    

 مـن  ٢ري مبا جاء يف الفقرة  شبيه إىل حد كب  آرهوسوهذا احلكم من أحكام اتفاقية        -١١
ومن حيث املبدأ يشجع الطرفان على التماس حـل مـن خـالل             .  من االتفاقية  ٢٨املادة  

إصدار إعالن خطي إىل األمني العام لألمم املتحدة، أي الوديع،          للطرفني  وجيوز   .)٢(التفاوض
عندما ال تكون الطرق غـري       بني التحكيم أو التقاضي أمام حمكمة العدل الدولية          اوأن خيتار 

ونتائج التسوية اإللزاميـة للـرتاع      . امللزمة من قبيل التفاوض والوساطة كافية لتسوية الرتاع       
حمكمة إقامة  وجيوز للطرف أن يلتمس     . ستكون ملزمة ألي طرف يقبل بوسيلة تسوية الرتاع       

  .حتكيم أو عرض نزاعه على حمكمة العدل الدولية، أو أن خيتار كال احللني
ومبوجب اتفاقية آرهوس مت التفاوض يف إجراءات التحكيم منذ البداية وهي حمـددة               -١٢

والتحكيم هو عملية لتـسوية     . وس؛ وترد مناقشتها أدناه بإجياز    هيف املرفق الثاين التفاقية آر    
. الرتاعات تقوم على حتديد شخص ثالث مستقل أو أشخاص مستقلني للوقـائع والقـانون             

  .إىل قرار ملزموتفضي هذه العملية 
واإلجراءات بالنسبة للقضايا املعروضة على حمكمة العدل الدولية منصوص عليها يف             -١٣

وحـىت اآلن مل    . النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، كما تطورت يف املمارسة العمليـة          
تعرض أية نزاعات على التحكيم أو مل تعرض على حمكمة العدل الدولية لتفصل فيها مبوجب               

وعند قرار اختيار حمكمة العدل الدولية أو حمكمة حتكيم لتسوية نزاع مـا،             . وسهتفاقية آر ا
  : عدد من اجلوانب العملية من قبيل اجلوانب التاليةللطرفني أن ينظرا يف

__________ 

 . من االتفاقية٢٨ من املادة ١وس، وكذلك الفقرة هتفاقية آر من ا١٦ من املادة ١انظر الفقرة  )٢(
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إجراء حمكمة العدل الدولية إجراء رمسي بدرجة عالية، حيث حيدد طرفـا              )أ(  
اليت ميكن تعديلها لتلبية احتياجات القـضية       ) وسهمثل مرفق اتفاقية آر   (التحكيم قواعدمها   

  . والقانون الدويل الساري
 قاضياً هلم خـربة     ١٥البعض من قضاة حمكمة العدل الدولية البالغ عددهم           )ب(  

يف اجملال البيئي، يف حني أن احملكمني يف قضية معينة متخصصون يف موضوع القضية تلـك،                
  ية للبلدان املعنية بالقضية؛وكذلك يف اخللفية الثقافية والقانون

الوقت الالزم للخلوص إىل استنتاج يف حمكمة العدل الدولية أو يف إجـراء               )ج(  
 أربعة أعوام أو أكثر، يف حـني أن         قالقضية أمام حمكمة العدل الدولية قد تستغر      (التحكيم  

  ).عينةاملرفق الثاين التفاقية آرهوس حيدد املهل الزمنية، رهناً باحتياجات القضية امل
 يم،أدىن من تكاليف التحك   تكاليف   هي عادة تكاليف حمكمة العدل الدولية       )د(  

مني، مبا يف ذلك تكاليف السفر وغري ذلك ذلك أن طريف التحكيم جيب أن يدفعا أتعاب احملكّ       
  .النفقاتمن 
وحيدد املرفق الثاين اإلطار الذي ميكن فيه لألطراف يف اتفاقية آرهوس اللجـوء إىل                -١٤
وأحكام املرفق شبيهة تقريباً بأحكـام      . لتحكيم لتسوية املنازعات الناشئة يف إطار االتفاقية      ا

العديد من االتفاقات األخرى للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، مبا يف ذلك االتفاقيـة              
ياق عـرب   سة، واتفاقية تقييم األثر البيئي يف       املتعلقة باآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعي     

ونطاق املرفق الثاين يقتصر على املنازعات بني األطراف يف االتفاقية، وبالتـايل            . )٣(حدودي
هذا ال يعين مع    لكن  . ثة، مثل املنظمات غري احلكومية    فإنه ال يشمل التحكيم مع أطراف ثال      

اشئة ذلك أن ذلك مينع األطراف من اللجوء إىل التحكيم مع أطراف ثالثة لتسوية الرتاعات الن              
وموافقة أحد األطراف على التحكيم مع طرف ثالـث ال ينتـهك            . يف إطار اتفاقية آرهوس   

وعلى سبيل .  بساطة بكل ويف هذه احلالة فإن أحكام املرفق الثاين ال تنطبق       -أحكام االتفاقية   
املثال تسوي حمكمة التحكيم الدائمة املنازعات بانتظام بني الدول واألطراف اخلاصة وبالتايل            

  . مثل هذه القضاياتنظم ا جمموعة خاصة من القواعد اإلجرائية اليت هل
 من املرفق الثاين، ما أن يقرر الطرفان اللجوء إىل التحكيم، تكـون             ١ووفقاً للفقرة     -١٥

وعلى األطـراف بيـان موضـوع       . اخلطوة األوىل يف تشكيل حمكمة إخطار أمانة االتفاقية       
ومع مراعاة تشديد االتفاقية على     . يت تشكل أساس الرتاع   التحكيم املنشود ومواد االتفاقية ال    

نشر معلومات بشكل فعال، حتيل األمانة بعد ذلك املعلومات اليت تتلقاها إىل مجيع األطراف              
  .يف االتفاقية

__________ 

  انظر أيضاً املوقعني )٣(
<www.unece.org/env/teia/about.html>و <www.unece.org/env/eia/about/eia_text.htm>. 
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ومما تقدم أعاله ميكن تبني أن إجراءات التحكيم والتوفيق اليت مت بالفعل اعتمادهـا                -١٦
هبة جداً وهلا بشكل عام نفس نطاق املـرفقني احملـدثني بـشأن             مبوجب هذه االتفاقية متشا   

وقـد  . ICCD/COP(9)/14إجراءات التحكيم والتوفيق الواردة يف اجلدول املقارن يف الوثيقة          
  .ييسر ذلك مهمة مؤمتر األطراف باعتماد اإلجراءات املتعلقة هبذا املوضوع

  ةاالستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترح  -رابعاً   
قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر، يف دورته العاشرة، يف املعلومات األساسـية               -١٧

ذات الصلة بشأن املرفقني اللذين يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق مبساعدة مـؤمتر            
 مـن   ٦و) أ(٢األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، وبشكل خاص الفقـرتني           

  .٢٨ املادة
متر األطراف أيضاً يف النظر يف التقرير الذي أعدته األمانة والـذي  وقد يرغب مؤ    -١٨
ن فيه السوابق ذات الصلة وأحدث التطورات يف الوكاالت البيئيـة األخـرى أهـم               بّيُت

وال تزال املعلومات املتعلقة بالسوابق ذات الصلة وبأحـدث         . العناصر يف عملية التنفيذ   
لية الواردة يف الفصل الرابـع مـن الوثيقـة          التطورات، وال سيما عدد من األسئلة األو      

ICCD/COP(9)/14        وضع اإلجـراءات    بشأن، مفيدة لغرض مساعدة املؤمتر يف مداوالته 
يتبّين من  ويف مرفقي نفس الوثيقة،     .  من االتفاقية  ٢٨واآلليات املنصوص عليها يف املادة      

ثة ملؤمتر األطـراف يف     عد أثناء الدورة الثال   الذي أُ ول للمرفقني   مقارنة مشروع النص األ   
، ٢٠٠٠عة ملؤمتر األطراف يف عـام       ، باملشروع الذي أعد أثناء الدورة الراب      ١٩٩٩ عام

أن التغيريات ذات الصلة اليت أدخلت على النص ال تشكل عقبات رئيسية أمام التوصل              
وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك فإن تـصميم        . إىل اتفاق بشأن مشروع إجراءات موحدة     

 املتعـددة التحكيم والتوفيق، املنصوص عليها يف االتفاقات البيئيـة         جراءات  وحمتويات إ 
 ومهمة وضع هـذه     كما ينبغي بالسوابق وال جدال فيها     موثقة   هي إجراءات    ،األطراف

  .اإلجراءات مهّمة تقنية باألساس
وعند النظر يف املسائل املشار إليها أعاله، قد يرغب مؤمتر األطراف، عقب نظره               -١٩
  :ا يلي يف القيام مبسائل املشار إليها أعاله،يف امل

اعتماد وتعديل املرفقني املتضمنني إلجراءات التحكيم والتوفيق الواردة          )أ(  
  يف مرفقي هذا التقرير؛

اعتماد القواعد االختيارية للتحكيم يف املنازعات املتعلقة باملوارد الطبيعية       )ب(  
، والقواعد االختيارية املتعلقـة بـاملوارد       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٩أو البيئة املؤرخة    /و

  ؛، التابعة حملكمة التحكيم الدائمة٢٠٠٢أبريل / نيسان١٦أو البيئة املؤرخة /الطبيعية و
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ملدة متديد والية فريق اخلرباء املخصص وقرار دعوة الفريق إىل االجتماع             )ج(  
االتفاقية بني الدورتني بغيـة    أثناء االجتماعات اليت تعقدها جلنة استعراض تنفيذ        ثالثة أيام   

فريـق  وينبغي أن يتاح للوفود وغريها من املشاركني يف اجتمـاع           . ختفيف األعباء املالية  
 كاف لتحليل ومناقشة وصياغة املرفقني املتعلقني بالتحكيم        وقت املقترحاخلرباء املخصص   

الدورة احلادية   مرة ثانية يف     صصوالتوفيق اللذين ميكن أن يستعرضهما فريق اخلرباء املخ       
ذا األخري اعتماد هذين املرفقني ملساعدة األطراف يف        هلعشرة ملؤمتر األطراف لكي يتسىن      
  ؛الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

 من االتفاقية، ويف هـذه      ٢٨من املادة    ٦و) أ(٢مزيد النظر يف الفقرتني       )د(  
رات مـؤمتر األطـراف مـىت رأى     النظر يف هذا البند إىل دورة مقبلة من دو  رجأاحلالة يُ 

  .قرار هنائيإىل لتوصل لكافياً األطراف أن هناك توافقاً يف اآلراء 

        


