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  مؤمتر األطراف
   احلادية عشرةالدورة 
  ٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٧-١٦، ناميبيا، ويندهوك

  من جدول األعمال املؤقت) ج(١٣البند 
  البنود املعلقة

  ضمنان إجراءات التحكيم والتوفيقاملرفقان اللذان يت

  املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق    

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
يتناول هذا التقرير بنداً معلقاً ظل مدرجاً على جدول أعمال مؤمتر األطراف منذ               

إجراءات وُيسهب التقرير يف عرض السوابق وأحدث التطورات ذات الصلة ب        . دورته الثانية 
التحكيم والتوفيق يف جمال القانون البيئي الدويل اليت ميكن استخدامها فيما خيص تـسوية              

ويقـدم التقريـر أيـضاً      .  من االتفاقية  ٢٨ من املادة    ٦و) أ(٢الرتاعات، وفقاً للفقرتني    
  .استنتاجات وتوصيات وإجراءات مقترحة

ذه الوثيقة باالستناد   ، أعدت ه  ١٠-م أ /٣٠ واملقرر   ١٠-م أ /٢٩وعمالً باملقرر     
، مع مراعاة التقارير السابقة واملقترحات اخلطية املعروضة        ICCD/COP(10)/26إىل الوثيقة   

  .على مؤمتر األطراف بشأن هذه املسألة، حسب االقتضاء
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٨-١  ...........................................................معلومات أساسية  - أوالً  
  ٥  ٢٧-٩  ........................مات املهتمة باألمرعروض األطراف واملؤسسات واملنظ  - ثانياً  

  ٥  ٩  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ٥  ١٢-١٠  ............................................................توفالو  -  باء     
اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عـرب       - جيم     

احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علـم          
 التجـارة   رة متداولـة يف   على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خط      

  ٦  ١٣  ..............كهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتةالدولية، واتفاقية است
   اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبـا اخلاصـة بإتاحـة           تقدمي    - دال     

فرص احلصول على املعلومات عن البيئة، ومشاركة اجلمهور يف اختـاذ           
اتفاقيـة  (قضاء يف املسائل املتعلقة هبـا  القرارات بشأهنا واالحتكام إىل ال    

  ٧  ٢٤-١٤  ..........................................................)آرهوس
  ٩  ٢٧-٢٥  ............................................احملكمة الدائمة للتحكيم  -  هاء     

  ١٠  ٢٨  .........................................................اعتبارات ذات صلة  - ثالثاً  
  ١١  ٣١-٢٩  ................................االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة  - رابعاً  
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  معلومات أساسية  -أوالً  
  :ة على ما يلي من االتفاقي٢٨ من املادة ٢تنص الفقرة   -١

عند التصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، أو يف أي               "
وقت الحق، جيوز ألي طرف ال يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يعلن يف              
صك كتايب يقدم إىل الوديع أنه يعترف، فيما يتصل بأي نزاع يتعلق بتفسري االتفاقية              

 بإحدى أو كلتا الوسيلتني التاليتني لتسوية الرتاعات، بوصفهما وسيلتني          أو تطبيقها، 
  :بل االلتزام نفسهقإلزاميتني يف مواجهة أي طرف ي

التحكيم وفقاً لإلجراءات املعتمدة من جانب مؤمتر األطـراف يف            )أ(  
  مرفق ما يف أقرب وقت ممكن عملياً؛

  ".عرض الرتاع على حمكمة العدل الدولية  )ب(  
 مـن   ٢٨ مـن املـادة      ٦ولغرض هذا التحليل، ينبغي اإلشارة أيضا إىل أن الفقرة            -٢

  :االتفاقية تنص كذلك على ما يلي
وإذا مل يتمكنا من تـسوية      ... إذا مل يقبل طرفا الرتاع نفس اإلجراء أو أي إجراء           "

نزاعهما خالل مدة اثين عشر شهراً بعد قيام أحد الطرفني بإخطار الطرف اآلخـر              
نزاع بينهما، يعرض الرتاع للتوفيق بناء على طلب أي من طريف الرتاع، وفقاً             بوجود  

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

. ومل يتسن إدراج أحكام بشأن التحكيم والتوفيق بصفتها جزءاً من نص االتفاقيـة              -٣
 علـى أن يكـون التحكـيم والتوفيـق          ٢٨ مـن املـادة      ٦و ٢ولذلك تنص الفقرتـان     

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

وقد أعدت األمانة تقارير عن إجراءات التحكيم والتوفيق لدورات مؤمتر األطـراف            -٤
 معلومات أساسية، وسوابق، وآخر التطورات بشأن       وتقدم التقارير . )١(من الثانية إىل العاشرة   

هاتني املسألتني يف سياق الوكاالت البيئية، وتتضمن جتميعات وحتليالت للمقترحات املكتوبة           
  .املقدمة من األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر

ـ  ٢٨وقرر مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة، ألغراض الوفاء بأحكام املـادة              -٥ ن  م
  :االتفاقية، ما يلي

__________ 

، ICCD/COP(2)/10  ،ICCD/COP(3)/18  ،ICCD/COP(4)/8  ،ICCD/COP(5)/8، ICCD/COP(6)/7الوثائق   )١(
ICCD/COP(7)/9 ،ICCD/COP(8)/8، ICCD/COP(9)/14و ICCD/COP(10)26. 
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أن يدعو من جديد، يف دورته احلادية عشرة، إىل اجتماع فريـق اخلـرباء                )أ(  
  :املخصص ملواصلة حبث ما يلي وتقدمي توصيات بشأن ذلك

  املرفق املتعلق بإجراءات التحكيم؛  '١'
  .املرفق املتعلق بإجراءات التوفيق '٢'
  : مبا يلي١٠-م أ/٣٠ب املقرر وعالوة على ذلك، قام املؤمتر يف الدورة ذاهتا مبوج  
دعا أياً من األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر الراغبة يف إبداء             )ب(  

 ٣١يتجاوز    من االتفاقية إىل أن تفعل ذلك خطياً يف موعد ال          ٢٧آرائها لألمانة بشأن املادة     
  ؛٢٠١٣يناير /كانون الثاين

جتميعـاً لـآلراء    ‘ ١‘: يدة تشمل طلب إىل األمانة أن تعد وثيقة عمل جد         )ج(  
الواردة بشأن هذه املسألة يف الوثائق السابقة ملؤمتر األطراف واآلراء املقدمة عمـالً بـالفقرة               

 يعكس  ICCD/COP(10)/26نصاً حمدثاً للمرفقني الواردين يف الوثيقة       ‘ ٢‘ أعاله؛ و ) ب(الفرعية  
  .هذه اآلراء

ونظـراً للـشروط    . وُتحدثها ICCD/COP(10)/26لوثيقة   عن ا  املذكرةتنقل هذه   و  -٦
املتعلقة بشكل تقارير األمم املتحدة وتقدميها، مل يتسن نقل آراء األطـراف الـيت وردت يف                

بيد . ١٠-م أ/٣٠ من املقرر    ٣التقارير السابقة ملؤمتر األطراف على النحو املطلوب يف الفقرة          
دمت به إىل األمانـة، يف املوقـع        أن هذه املقترحات اخلطية ترد كاملةً، على النحو الذي قُ         

  .www.unccd.intالشبكي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على العنوان 
 لإلجراء الذي اختذتـه     األول مقدمة  الفصل.  فصول أربعة من    هذه الوثيقة  تتألفو  -٧

طراف واملقترحات اخلطية اليت وردت األمانة من األ      ،  ١٠-م أ /٣٠تعلق باملقرر   األمانة فيما ي  
عرض الفصل الثاين آراء األطـراف واملؤسـسات        يو. واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر   

فيتكون من أما الفصل الثالث    . ، وموجزاً قصرياً هلذه املقترحات اخلطية     باألمرواملنظمات املهتمة   
جمموعة من املسائل اليت ينبغي النظر فيها لتكييف هذه اإلجـراءات مـع طبيعـة االتفاقيـة                 

وختاماً يعرض الفصل الرابع االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة بشأن . خصوصياهتاو
  .هذه املسألة

ومع مراعاة الصيغة النهائية للمرفقني املتعلقني بإجراءات التحكيم والتوفيق امللحقـني             -٨
ـ  تتـضمن  ICCD/COP(9)/14باتفاقية مكافحة التصحر، ينبغي اإلشارة إىل أن الوثيقة     نيدولج

ني اللذين ال يزاالن وجيهني صـحيحني بالنـسبة إىل هـذا            رفقذين امل عن ه  حمدَّثني نيمقارن
مـن  األطـراف و  الـواردة يف آراء     ملشورة والتعليقات   ا من   نياجلدولوُيستفاد يف   . التحليل

 وال. ١٩٩٩، منذ عام    تعددة األطراف املبيئية  التفاقات  االالتقدم احملرز يف    املتعلقة ب املعلومات  
لذا قد يشكالن وسيلةً جيدةً لتقدمي معلومات       . يزاالن صاحلني للرجوع إليهما والتحليل املقارن     
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رئيسية وأفكار نرية حمددة إىل األطراف يف مناقشاهتا وتوصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف فيما              
  .خيص هذه املسألة القانونية

  ة باألمرعروض األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتم  -ثانياً  

  مقدمة  -ألف  
، بعثت األمانة مذكرة شفوية تـذكِّر       ٢٠١٣مارس  / وآذار ٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول   -٩

األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر بإبداء آرائها بشأن املرفقني اللذين يتـضمنان          
 كانت األمانة قـد تلقـت ثالثـة         ،٢٠١٣و  ماي/ أيار ٣١ويف  . إجراءات التحكيم والتوفيق  

واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عـرب            عروض من توفالو،    
احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مـواد كيميائيـة               

كهومل بـشأن امللوثـات      التجارة الدولية، واتفاقية است    ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف     
اخلاصة بإتاحة فرص احلـصول     جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا       اتفاقيةلعضوية الثابتة، و  ا

 واالحتكام إىل القضاء يف  بشأهنايف اختاذ القراراتاجلمهور ، ومشاركة   عن البيئة  املعلوماتعلى  
النحـو   وتستنسخ هذه املقترحات اخلطية برمتها، على     . )اتفاقية آرهوس  (املتعلقة هبا املسائل  

ــة   ــشبكي لالتفاقي ــع ال ــا يف املوق ــالع عليه ــن االط ــة، وميك ــدم إىل األمان : املق
http://www.unccd.int/cop/officialdocs/submissions.pdf.  

  توفالو  -باء  
 يف طبيعة الرتاعات املمكنة اليت قد تنـشأ         فيما خيص هذه املسألة، ينبغي النظر أوالً        -١٠

مات امللقاة على األطراف املدرجة يف اجلـزء الثـاين مـن            فمعظم االلتزا . ٢٨مبوجب املادة   
. االتفاقية التزامات عامة بطبيعتها ومن غري الوارد أن تؤدي إىل نزاعات فيما بني األطـراف              

ولرمبا كان أرجح سبب للتنازع عدم وفاء البلدان املتقدمة األطراف بالتزاماهتا فيمـا يتعلـق           
املتعلقة بتعزيز وتيـسري إمكانيـة      ) ج(٦ مبوجب املادة    بتعزيز تعبئة التمويل اجلديد واإلضايف    

ومبا أن  . وصول األطراف من البلدان املتأثرة إىل التكنولوجيا واملعرفة والدراية العملية املناسبة          
 ينبغي أن يكـون علـى       هذه االلتزامات عامة بطبيعتها فإن أنسب إجراء حلل هذه الرتاعات         

 مـن الوثيقـة     ٣هـو مالحـظ يف الفقـرة         كمـا    " وقائية غـري خـصامية     هنج"أساس  
ICCD/COP(10)/26 .    كل جهد لتشجيع مجيع األطراف على       وعلى مؤمتر األطراف أن يبذل 

  .الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية
 وإذا لزم األمر األخذ بشكل من أشكال التحكيم، قد تكون اإلجراءات التالية دليالً              -١١
  :مفيداً
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 يف التماس التحكـيم مبوجـب       التنفيذي أنه يرغب  إذا ذكر طرف لألمني       )أ(  
وحيرص األمني .  إلجراء مشاورات بني األطراف املعنية    ، عيَّن األمني التنفيذي ميسراً    ٢٨ املادة

التنفيذي على أال ينظر التحكيم إال يف املسائل املتعلقة بااللتزامـات املنـصوص عليهـا يف                
  االتفاقية؛
تضررة ويناقش املسألة املعروضة عليه، هبـدف       جيتمع امليسر مع األطراف امل      )ب(  

ويبذل امليسر كل جهد للتوفيق بني هذه املسائل بطريقـة غـري   . التوفيق بني املسائل اخلالفية  
  إذا ال حيدد امليسر أي تدابري عقابية؛. خصامية
إذا عجز امليسر عن التوفيق بني آراء األطراف املختلفة، أبلغ األمني التنفيذي        )ج(  
 مث يشكل األمني التنفيذي جلنة حتكيم خمصصة تتألف من ممثلني عن البلدان املتقدمـة               .بذلك

   أعضاء؛١٠والبلدان النامية بالتساوي وال يتجاوزون 
تعقد جلنة التحكيم املخصصة جلسة للنظر يف الرتاع وتبلغ األمني التنفيذي             )د(  

  تحكيم املخصصة وتوصياهتا؛وتبلَّغ مجيع األطراف بنتائج جلنة ال. بنتائجها وتوصياهتا
إذا مل تقبل األطراف املعنية بنتائج جلنة التحكيم املخصصة وتوصياهتا، جاز             )ه(  

  . للتحكيم أن حييل املسألة على حمكمة العدل الدولية ملواصلة النظر فيهاللطرف امللتمس أصالً
طـراف أن   وقد يتعني على مـؤمتر األ     . وليست قائمة اإلجراءات إال عامة بطبيعتها       -١٢

  .يشكل جلنة صياغة إذا رغب أن ميضي يف وضع هذه التدابري

اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود،   -جيم  
واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم علـى مـواد             

 التجارة الدوليـة، واتفاقيـة      كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف      
  كهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتةاست
 ٢٠ مـن املـادة      ٢تقتصر اتفاقية بازل على اإلشارة إىل التحكيم حتديداً يف الفقرة             -١٣

 ٦، واملادة   ٢٠ من املادة    ٢أما الفقرة   . وتبني اإلجراءات املتعلقة بالتحكيم يف مرفقها السادس      
كهومل فهي شـبيهة شـيئا مـا     من اتفاقية است   ١٨ من املادة    ٢ة  الفقرمن اتفاقية روتردام، و   

واعتمد مؤمتر األطراف يف    .  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      ٦ من املادة    ٢ بالفقرة
) تسوية الرتاعات (املرفق السادس   ،  RC-1/11 اتفاقية روتردام يف جلسته األوىل، مبوجب مقرره      

. نه إجراءات التحكيم ويف اجلزء باء القواعد املتعلقـة بـالتوفيق          الذي يبني يف اجلزء ألف م     
، SC-1/2واعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل، يف جلسته األوىل أيضا، مبوجب مقرره           

املرفق زاي املتعلق بإجراءات التحكيم والتوفيق لتسوية الرتاعات والذي يبني إجراء التحكيم             
  .التوفيق يف اجلزء الثاينيف اجلزء األول منه وإجراء 
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اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا اخلاصـة بإتاحـة فـرص            تقدمي    -دال  
احلصول على املعلومات عن البيئة، ومشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات بشأهنا 

  )اتفاقية آرهوس(واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هبا 
  : من اتفاقية آرهوس اخلاصة بتسوية الرتاعات على ما يلي١٦ملادة  من ا٢تنص الفقرة   -١٤

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،               

ه، أن يعترب إحدى وسيليت التـسوية        أعال 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  ٢كبري مبا جاء يف الفقرة  شبيه إىل حد   آرهوسوهذا احلكم من أحكام اتفاقية        -١٥
ومن حيث املبدأ يشجع الطرفان على التماس حـل         .  من اتفاقية مكافحة التصحر    ٢٨املادة  

 ٢٨ من املادة    ١ من اتفاقية آرهوس، وكذلك الفقرة       ١٦ من املادة    ١انظر الفقرة   (بالتفاوض  
 العـام لألمـم     وجيوز للطرفني إصدار إعالن خطي إىل األمني       ).من اتفاقية مكافحة التصحر   

املتحدة، أي الوديع، خيتاران فيه بني التحكيم والتقاضي أمام حمكمة العدل الدولية عنـدما ال       
وتكـون نتـائج    . تكون الطرق غري امللزمة من قبيل التفاوض والوساطة كافية لتسوية الرتاع          

ف أن  وجيـوز للطـر   . التسوية اإللزامية للرتاع ملزمة ألي طرف يقبل بوسيلة تسوية الرتاع         
يلتمس إقامة حمكمة حتكيم أو عرض نزاعه على حمكمة العدل الدولية، أو أن خيتـار كـال                 

  .احللني
ومبوجب اتفاقية آرهوس مت التفاوض يف إجراءات التحكيم منذ البداية وهي حمـددة               -١٦

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

  .وتفضي هذه العملية إىل قرار ملزم
واإلجراءات بالنسبة للقضايا املعروضة على حمكمة العدل الدولية منصوص عليها يف             -١٧

وحـىت اآلن   .  العمليـة  ولية، كما تطورت يف ممارسـتها     النظام األساسي حملكمة العدل الد    
تعرض أية نزاعات على التحكيم أو على حمكمة العدل الدولية لتفـصل فيهـا مبوجـب                 مل

  .االتفاقية
وعند قرار اختيار حمكمة العدل الدولية أو حمكمة حتكيم لتسوية نزاع ما، للطـرفني                -١٨

أن إجراء حمكمة العدل    : اجلوانب التالية وهي  أن ينظرا يف عدد من اجلوانب العملية من قبيل          
مثلما هو مـبني يف     (الدولية إجراء رمسي بدرجة عالية، حيث حيدد طرفا التحكيم قواعدمها           
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اليت ميكن تعديلها لتلبية احتياجات القضية والقانون الدويل الـساري؛          ) مرفق اتفاقية آرهوس  
 قاضياً خربة يف اجملال البيئي، يف حني ١٥وأن لبعض قضاة حمكمة العدل الدولية البالغ عددهم 

أن احملكمني يف قضية معينة متخصصون يف موضوع قضية معيَّنة، وكذلك يف القضايا الثقافية              
والقانونية للبلدان املعنية بالقضية؛ وأن الوقت الالزم للخلوص إىل استنتاج يف حمكمة العـدل              

مام حمكمة العدل الدولية أربع سنوات أو       قد تستغرق القضية أ   (الدولية أو يف إجراء التحكيم      
أكثر، يف حني أن املرفق الثاين التفاقية آرهوس حيدد املهل الزمنية، رهناً باحتياجات القـضية               

عادة ما تكون تكاليف حمكمة العدل الدولية أدىن من تكـاليف           (؛ مث هناك التكاليف     )املعينة
 احملكّمني، مبا يف ذلك تكاليف السفر       التحكيم، ذلك أن طريف التحكيم جيب أن يدفعا أتعاب        

  ).وغري ذلك من النفقات
وحيدد املرفق الثاين اإلطار الذي ميكن فيه لألطراف يف اتفاقية آرهوس اللجـوء إىل                -١٩

وأحكام املرفق شبيهة تقريبـاً بأحكـام       . التحكيم لتسوية الرتاعات الناشئة يف إطار االتفاقية      
ة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، مبا يف ذلك االتفاقيـة          العديد من االتفاقات األخرى للجن    

املتعلقة باآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية، واتفاقية تقييم األثر البيئي يف سياق عـرب              
  .حدودي

ونطاق املرفق الثاين يقتصر على الرتاعات بني األطراف يف االتفاقية، وبالتايل فإنه ال               -٢٠
لكن هذا ال يعين أن ذلك مينع . أطراف ثالثة، مثل املنظمات غري احلكومية يشمل التحكيم مع    

. األطراف من اللجوء إىل التحكيم مع أطراف ثالثة لتسوية الرتاعات الناشئة يف إطار االتفاقية             
 ويف هذه   -فموافقة أحد األطراف على التحكيم مع طرف ثالث ال تنتهك أحكام االتفاقية             

وعلى سبيل املثـال تـسوي حمكمـة        . فق الثاين ال تنطبق بكل بساطة     احلالة فإن أحكام املر   
التحكيم الدائمة الرتاعات بانتظام بني الدول واألطراف اخلاصة وبالتايل هلا جمموعة خاصة من        

  . القواعد اإلجرائية اليت تنظم مثل هذه القضايا
ىل التحكيم، يكـون     من املرفق الثاين، ما أن يقرر الطرفان اللجوء إ         ١ووفقاً للفقرة     -٢١

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

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

 من املرفق على أن تتخذ قرارات هيئة التحكيم بتـصويت أغلبيـة             ٧وتنص الفقرة     -٢٢
وبالتايل ينحصر دور الرئيس يف رئاسة جلسة التحكيم واإلدالء بصوت يـساوي            . أعضائها

وهذا النوع من هيكل التصويت شبيه مبا ُيستخدم يف اتفاقيـات           . صوت العضوين اآلخرين  
  .  مثل اتفاقية التنوع البيولوجيأخرى
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وإذا رغب طرف مدعى عليه أن يقدم مطالبة مضادة لطرف أو أكثر من األطـراف      -٢٣
والقيد الوحيد يف ذلك هـو أن       . ١٣ بالفقرة   اليت بدأت التحكيم، كان هذا اإلجراء حمكوماً      

  .ضع للتحكيمعلى املطالبات املضادة أن تكون ذات صلة مباشرة مبوضوع الرتاع األصلي اخلا
، يكون احلكم الصادر عن اهليئة هنائياً وملزمـاً جلميـع           ١٧ بأحكام الفقرة    وعمالً  -٢٤

وجيب أن ُيشفع احلكم ببيان لألسباب عادة ما يتنـاول العلـل الوقائعيـة              . أطراف الرتاع 
ولدى صدور احلكم جيب على اهليئة أن حتيله إىل مجيـع أطـراف             . والقانونية لنتيجة القضية  

ورغم . مث حتيل األمانة املعلومات الواردة إىل مجيع أطراف االتفاقية        . ع وإىل أمانة االتفاقية   الرتا
أن احلكم ال يلزم إال أطراف الرتاع، يتيح نشر هذه املعلومات لألطراف أن تبقى على علـم                 
بالقضايا اليت تشمل تنفيذ االتفاقية، وأن تتعقب دور التحكيم يف حل الرتاعات، وأن تـرى               

نوا صورة عن الكيفية اليت قـد        حمددة من االتفاقية، وأن يكوّ      يفسر احملكمون أحكاماً   كيف
  .يتصرف فيها احملكمون يف قضايا مشاهبة يف املستقبل

  احملكمة الدائمة للتحكيم  -هاء  
تشجع احملكمة الدائمة للتحكيم فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية وكذا مؤمتر             -٢٥

يف اعتماد القواعد البيئية للمحكمة الدائمة للتحكيم بـصفتها مرفقـي           األطراف على النظر    
 من اتفاقية مكافحـة  ٢٨ من املادة ٦والفقرة ) أ(٢التحكيم والتوفيق املشار إليهما يف الفقرة       

  .التصحر
وتستند القواعد البيئية للمحكمة الدائمة للتحكيم إىل قواعد حتكيم جلنـة األمـم               -٢٦

، لكنها خترج عنها فيما خيص تعزيز ضمانات السرية،         )األونسترال(اري  املتحدة للقانون التج  
والسماح لألطراف باالمتثال لقوانينها الوطنية ومراعـاة احلـساسيات الـسياسية املتعلقـة         

 مزيد من األحكام املفصلة بشأن تقدمي األدلة، وتعيني اخلرباء          وهناك أيضاً . باملعلومات البيئية 
وال يزال ُيشار إىل القواعد البيئية للمحكمة الدائمـة         . ؤقتة حلماية البيئة  واألمر باختاذ تدابري م   

للتحكيم على أهنا القواعد اإلجرائية حلل نزاعات معينة يف صكوك متنوعة، تتـراوح بـني                
املعاهدات، من قبيل بروتوكول املسؤولية املدنية للجنة األمم املتحدة االقتـصادية ألوروبـا،       

ار بالكربون املربمة يف القطاعني العام واخلاص يف سياق بروتوكـول           والعديد من عقود االجت   
وباإلضافة إىل ذلك، جنحت    . كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        

 يف تقدمي الدعم اإلداري يف قضيتني يف إطار القواعـد البيئيـة      احملكمة الدائمة للتحكيم أصالً   
  .لتا القضيتني تتعلق بانبعاثات الكربون يف سياق بروتوكول كيوتوللمحكمة الدائمة؛ وك

 للرأي الوارد يف الفرع الثالث أدناه، ترى توفالو أن الطبيعة العامة لاللتزامات    وإمجاالً  -٢٧
 جتعل من غري الوارد حدوث نزاعات فيما بني األطراف، وأن من            ٢٨اليت قد تنشأ من املادة      
 غري   وقائياً  املتعلقان بالتحكيم والتوفيق التفاقية مكافحة التصحر هنجاً       املنطقي أن يتبع املرفقان   

وقد اعتمدت اتفاقيات بازل، وروتردام واستكهومل مرفقـات بـشأن إجـراءات     . خصامي
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التحكيم والتوفيق تعد شبيهة جداً باملرفقني اللذين تقترحهما أمانة اتفاقية مكافحة التصحر يف             
 إجراءات شبيهة باإلجراءات اليت تقترحها      التفاقية آرهوس أيضاً  و. ICCD/COP(9)/14الوثيقة  

سيما اجلدول املقارن املتعلـق مبرفقـي        األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر، ال     
 اللجوء إىل وتفضل اتفاقية آرهوس أيضاً).  أعاله١٦انظر الفقرة (إجراءات التحكيم والتوفيق 

 إىل طبيعة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف      ل الرتاعات نظراً  هذه اإلجراءات األكثر مرونة حل    
 من رفع قضية لدى حمكمة العدل الدولية على النحو املنصوص عليـه يف              وخصوصياهتا بدالً 

وختاماً، تشري احملكمـة الدائمـة      .  من اتفاقية مكافحة التصحر    ٢٨من املادة   ) ب(٢الفقرة  
عات يف املعاهدات    عند حماولة حل بعض الرتا     تزال مرجعاً للتحكيم إىل أن قواعدها البيئية ال       

وعليه ترى احملكمة الدائمة للتحكيم من األفيد       .  االجتار بانبعاثات الكربون   والعديد من عقود  
 جـدواها يف تـسوية      التفاقية مكافحة التصحر اعتماد هذه القواعد البيئية، اليت أثبتت فعالً         

  . الدويلالرتاعات املرتبطة بالقانون البيئي

  اعتبارات ذات صلة  -ثالثاً  
املرفقني قد يود فريق اخلرباء املخصص أن يتناول بعض األسئلة األولية لوضع صيغة               -٢٨

 يف حتديـد اإلطـار       تساعد هذه األسئلة لعل  و. إجراءات التحكيم والتوفيق  اللذين يتضمنان   
  :نياد املرفقالقانوين واالحتياجات احملددة التفاقية مكافحة التصحر بغية اعتم

 ٢٧ما هي العالقة بني اإلجراءات واآلليات املؤسسية املوضوعة عمالً باملادة   )أ(  
، فضالً عن األحكـام ذات      ٢٢واستعراض التنفيذ مـن جانب مؤمتر األطراف عمالً باملادة         

  ؟٢٦الصلة املتعلقة بإرسال املعلومات عمالً باملادة 
ملؤسـسية املنـصوص عليهـا يف       ليات ا ما هي العالقة بني اإلجراءات واآل       )ب(  

؟ هل تـستبعد إحـدامها      ٢٨ وإجراءات تسوية الرتاعات املنصوص عليها يف املادة         ٢٧ املادة
األخرى، أي هل مينع اللجوء إىل اإلجراءات املنصوص عليها يف إحدى املادتني اللجـوء إىل               

  إجراءات مبوجب املادة األخرى؟
 اليت ميكن أن تثار مبوجـب اإلجـراءات         ما هي أنواع أو جمموعة املسائل       )ج(  

ما هي املبادئ اليت ينبغي أن تنظم اإلجراءات         ؟٢٧ باملادة   واآلليات املؤسسية املوضوعة عمالً   
؟ هل يكفي أن تكون ذات طابع بسيط وشفاف وتيـسريي           ٢٧واآلليات املؤسسية للمادة    

؟ ٢٧ ملتوخاة يف املادة  كيف ستكون بالضبط طبيعة وتكوين اآلليات املؤسسية ا        ؟خصاميوغري  
 فيها على ممثلي األطراف أم هل ينبغي توخي دور للخرباء           واملشاركةهل ينبغي قصر العضوية     

  مثل اخلرباء القانونيني أو االقتصاديني أو االجتماعيني أو التقنيني املعينني على أساس شخصي؟
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غـري  ؟ بعبـارة أخرى، هل ميكن لكيانات       ٢٧من له أن حيتج بالـمادة        )د(  
املنظمـات احلكومية الدوليـة؟ املنظمــات غـري       مثل  ،  ٢٧األطراف أن تلجأ إىل املادة      
   التفاقية مكافحة التصحر؟تان الفرعيناتاحلكوميـة؟ األمانة؟ اهليئ

هل ينبغي أن تكون اإلجراءات واآلليات عامة ومفتوحة العضوية أم خاصة؟   )ه(  
  توّخيها؟ما هي درجة الشفافية واملرونة اليت ينبغي 

تطبيـق  يبـدأ   مىت ومبقتضى أية شروط ميكن لطرف مـن األطـراف أن              )و(  
  ؟٢٧اإلجراءات واآلليات املؤسسية عمالً باملادة 

 إىل  بـدئها ما هو اإلطار الزمين لتطبيق هذه اإلجراءات واآلليات من حلظة             )ز(  
  حلظة التوصل إىل استنتاجات؟

إلجراءات واآلليات إىل استنتاجاهتا؟    ما هي الطرائق اليت ستتوصل هبا هذه ا         )ح(  
  وما هي طبيعة املراحل املختلفة اليت ستمر هبا؟

ما هو األثر القانوين، إن ُوجد، الذي سيترتب علـى اسـتنتاجات هـذه                )ط(  
  اإلجراءات واآلليات؟

  ما هي التدابري اليت ينبغي اختاذها العتماد اإلجراءات واآلليات املؤسسية؟  )ي(  

  نتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحةاالست  -رابعاً  
قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر، يف دورته احلاديـة عـشرة، يف املعلومـات         -٢٩

األساسية ذات الصلة بشأن املرفقني اللذين يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق ملساعدة           
 من ٦و) أ(٢ني مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، وبشكل خاص الفقرت         

  .٢٨ املادة
وقد يرغب مؤمتر األطراف أيضاً يف النظر يف التقرير الذي أعدته األمانة والـذي      -٣٠

ُتبّين فيه السوابق ذات الصلة وأحدث التطورات يف الوكاالت البيئيـة األخـرى أهـم               
دث وال تزال املعلومات املتعلقة بالسوابق ذات الصلة وبأح       . العناصر يف عمليات التنفيذ   

التطورات، وال سيما عدد من األسئلة األولية الواردة يف الفصل الرابع من هذه الوثيقـة               
، مفيـدة لغـرض     ICCD/COP(9)/14ويف اجلدولني املقارنني الواردين يف مرفق الوثيقـة         

 ٢٨ مساعدة املؤمتر يف مداوالته بشأن وضع اإلجراءات واآلليات املنصوص عليها يف املادة           
ويف مرفقي الوثيقة املذكورة أعاله، يتبّين من مقارنة مشروع      . حة التصحر من اتفاقية مكاف  

، ١٩٩٩ النص األول للمرفقني الذي أُعد أثناء الدورة الثالثة ملؤمتر األطـراف يف عـام             
، أن التغـيريات    ٢٠٠٠باملشروع الذي أعد أثناء الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف يف عام           

 ال تشكل عقبات رئيسية أمام التوصـل إىل اتفـاق           ذات الصلة اليت أدخلت على النص     
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وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك فإن تصميم ومـضمون         . بشأن مشروع إجراءات موحدة   
إجراءات التحكيم والتوفيق، املنصوص عليها يف االتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف،            

ت مهّمة تقنيـة  ومهمة وضع هذه اإلجراءا. موثقان كما ينبغي بالسوابق وال جدال فيهما      
  .باألساس

وعند النظر يف املسائل املشار إليها أعاله، قد يرغب مؤمتر األطراف يف القيـام                -٣١
  :يلي امب

اعتماد وتعديل املرفقني املتضمنني إلجراءات التحكيم والتوفيق الواردة          )أ(  
  ؛ICCD/COP(9)14يف مرفقي الوثيقة 

كيم يف الرتاعات املتعلقة باملوارد     مواصلة اعتماد القواعد االختيارية للتح      )ب(  
، والقواعد االختياريـة املتعلقـة      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٩أو البيئة املؤرخة    /الطبيعية و 

، للمحكمـة الدائمـة     ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ١٦أو البيئة املؤرخة    /باملوارد الطبيعية و  
  للتحكيم؛
 االجتماع ملدة   متديد والية فريق اخلرباء املخصص وقرار دعوة الفريق إىل          )ج(  

ثالثة أيام أثناء االجتماعات اليت تعقدها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بني الدورتني بغيـة             
فريـق  وينبغي أن يتاح للوفود وغريها من املشاركني يف اجتمـاع           . ختفيف األعباء املالية  

لتحكيم  كاف لتحليل ومناقشة وصياغة املرفقني املتعلقني با       وقت املقترحاخلرباء املخصص   
 الثانيـة  مرة ثانية يف الدورة      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

 مكافحـة    من اتفاقية  ٢٨من املادة    ٦و) أ(٢ النظر يف الفقرتني     مواصلة  )د(  
 النظر يف هذا البند إىل دورة مقبلـة مـن دورات مـؤمتر    رجأ، ويف هذه احلالة يُ   التصحر

  .قرار هنائيإىل لتوصل ل يف اآلراء  كافياً األطراف أن هناك توافقاًقررتاألطراف مىت 

        


