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      المرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق
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 موجز 
تتضــمن هــلو الو يقــم م بومــاال بشــود  ع ــم بنــود م بقــم مــن جــدول أعمــال الــدو ة ا اديــم  

مــــن الناــــاي الــــدا بط )األ(ببيــــم مابوبــــم(  ) ( ا جــــرا اال  47عشــــرة ملــــؤفر األ(ــــرا   )أ( املــــادة 
إجــرا اال التحمــيم البــلاد يتضــمناد  دواآلليــاال املؤيةــيم  ــئ املةــاةئ املتنــبم بالتنمليــل  )ج( املر قــا

 التو يق.و 
مــن الــدو ة الةانيــم ملــؤفر األ(ــرا  إ  هــلا ابتــدا  وأعــدال األمانــم تقــا ير عــن هــلو املةــاةئ  

التــا ي . وقــد ير(ــ  مــؤفر األ(ــرا ، ث دو تــر الةانيــم عشــرة، ث الناــر ث امل بومــاال األيايــيم  اال 
حـــل   د يقـــر  )أ(النـــبم وث الو قـــاال املقدمـــم مـــن األ(ـــرا  ومنامـــاال األمـــم املتحـــدة امل نيـــم، وقـــ
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 عاــــا  الشــــمئ الن ــــاةط تــــلو املــــادة املت بقــــم باأل(ببيــــم  47الــــنو الــــوا د بــــا م قــــو تا ث املــــادة 
عمبيـــــم ) ( اعتمـــــاد مشـــــروت اد تنا ـــــاال آلليـــــم   املابوبـــــم دعتمـــــاد مـــــؤفر األ(ـــــرا  املقـــــر اال

البــلين د املــر قا و)ج( اعتمــا  ICCD/COP(9)/3ث مر ــق الو يقــم تــو د ايتشــا يم مت ــددة األ(ــرا  
 .ICCD/COP(9)13د إجرا اال التحميم والتو يق الوا دة ث مر ق الو يقم اتضمني

ـــئ الناـــر ث هـــلو البنـــود امل بقـــم إ    وإ ا ت ـــلا  التو ـــئ إ  اتملـــاا ث مـــؤفر األ(ـــرا ، يؤجا
 عبى هلو املةاةئ. األ(را  أد هناك اتملاقا   ترىدو ة مقببم من دو اال مؤفر األ(را ، عندما 
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 من النظام الداخلي 47المادة  -أولا  
 

 مقدمة ومعلومات أساسية -ألف 
 
مــــن الناــــاي الــــدا بط ملــــؤفر األ(ــــرا  املت بقــــم بو(ببيــــم التنــــويت  47ظبـــت مةــــولم املــــادة  -1

املابوبــم دعتمــاد مــؤفر األ(ــرا  مقــر اال مد جــم كبنــد ث جــدول أعمــال املــؤفر منــل دو تــر الةانيــم. 
يـتدد مـن تاـو اال منـل الـدو ة ا اديـم عشـرة اوتقدي ث هـلو الو يقـم امل بومـاال األيايـيم بشـود مـا 

مــن الناــاي الــدا بط  47ملــؤفر األ(ــرا  بشــود هــلا البنــد امل بــق. وىمــن اد(ــعت عبــى نــو املــادة 
 .ICCD/COP(3)/13ث مر ق الو يقم  2-/ي أ21املقر  ث بنيغتر امل دلم 

 ا  أمـــو   تضـــمانالـــل   11-/ي أ30واعتمـــد مـــؤفر األ(ـــرا  ث دو تـــر ا اديـــم عشـــرة املقـــر   -2
  ما يبط من ا

  ICCD/COP(11)/16عبما  بتقرير األمانم الوا د ث الو يقم  أحاط )أ( 
(ب  إ  األمانـم أد تـد ج مةـولم الناـر ث هـلو املـادة امل بقـم مـن الناـاي الـدا بط  ) ( 

ث جــــدول أعمــــال دو تــــر الةانيــــم عشــــرة وأد ت ــــد تقريــــرا  عــــن حالــــم األحمــــاي املما بــــم مــــن األنامــــم 
 املت ددة األ(را . عتملاقاال البيئيم األ رىلالدا بيم 

، أحالـــت األمانـــم مـــلكرة ّـــملويم تـــلكار  ي ـــا األ(ـــرا  2015وث كـــانود الةان/ينـــاير عـــاي  -3
 حزيــــــراد/ 30واملنامـــــاال املت ــــــددة األ(ـــــرا  بتقــــــدل . اة ـــــا بشــــــود هـــــلو املةــــــولم. وحـــــ  تــــــا ي  

يــط، وأمانــم ، تبقــت األمانــم رــت و قــاال بشــود هــلو املةــولم مــن كينيــا، واد ــاد الرو 2015 يونيــر
وأمانـــم اتملاقيـــم  يينـــا  مايـــم  ،بـــاول و وتـــرداي ويـــتم وماال يـــاتملاق االوأمانـــ، اتملاقيـــم التنـــوت البيولـــوجط

(بقـــم األووود وبروتوكـــول مونرتيـــال املت بـــق بـــاملواد املةـــتنملدة لابقـــم األووود )أمانـــم األووود(، وأمانـــم 
إتاحـم  ـرا ا نـول عبـى امل بومـاال شـود ة باتملاقيم البدنـم ادقتنـاديم ألو وبـا التاب ـم لامـم املتحـد

ضـا  ث املةـاةئ املت بقـم  ــا قعـن البيئـم ومشـا كم اوم ـو  ث ااـا  القــرا اال بشـوكا وادحتمـاي إ  ال
عبـــى املوقـــ  بوكمب ـــا ، مةتنةـــ م األمانـــمإ  )اتملاقيـــم . هـــوذ(. وهـــلو ادقرتاحـــاال ا ايـــم املقدمـــم 

عبــــــــــى ال نـــــــــواد التــــــــــا     حــــــــــم التنـــــــــحر )ادتملاقيـــــــــم(الشـــــــــبمط دتملاقيـــــــــم األمــــــــــم املتحـــــــــدة ملما
<www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/COP/COP12/Submissions.pdf>. 

  
 موجز الورقات المقدمة من األطراف ومنظمات األمم المتحدة -باء 

 
أعربــت كينيــا ث الو قــم الــ  قــدمت ا عــن  أ  مملــادو أنــر ينبغــط أد يتــا  لا(ــرا  ث اتملاقيــم  -4

، إ ا م يـــتم لمـــنمما حـــم التنـــحر الوقـــت لبـــلل ج ـــود تمملـــئ التو ـــئ إ  اتملـــاا بتوا ـــق اآل ا . 
 القــرا ااــا  كمــع  أ ــ ، ىمــن،  او ــود، أقنــى التو ــئ إ  اتملــاا وإ  توا ــق ث اآل ا  ب ــد بــلل 
 بو(ببيم  بةط األ واال األ(را  ا اضرة واملنوتم.
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تو ــيم، وتقــدل  47أ ــاد اد ــاد الرويــط ث الو يقــم الــ  قــدم ا بونــر عنــد الناــر ث املــادة و  -5
كملالــم أقنــى قـد  مــن الشــملا يم لب مبيــم ومراعــاة املةــاواة ث الةــيادة ا ــرا عبــى  مـن األييــم نمــاد 

 اا  النار ث املةاةئ املوضوعيم وااا  قرا اال بشوكا.با مجي  الدول األعضا ، ث انت
ث الو قــم الــ  قــدمت ا أد املــادة املت بقــم  بــاول و وتــرداي ويــتم ومأمانــم اتملاقيــاال وأوضــحت  -6

باأل(ببيــــم املابوبــــم داــــا  القــــرا اال بشــــود املةــــاةئ املوضــــوعيم عنــــدما يت ــــل  التو ــــئ إ  توا ــــق ث 
يـرد بـا م قـو تا.  تضـمن ننـا  تزال تـمـن اتملاقيـم مما حـم التنـحر، د  47اآل ا ، عبى (ـرا  املـادة 

عبــى أنــر إ ا م تــتممن األ(ــرا  مــن التو ــئ  دتملاقيــم بــاول ث الناــاي الــدا بطنــو باملقابــئ، ث و 
إ  اتملــــاا بتوا ــــق اآل ا  بشــــود مةــــولم جوهريــــم،  ــــذد مقــــر  مــــؤفر األ(ــــرا  ي ت ــــل، كمــــع  أ ــــ ، 

والناــــاي املــــا  و(ببيــــم  بةــــط األ(ــــرا  ا اضــــرين واملنــــوتا، مــــا م تــــنو اتملاقيــــم بــــاول بتنــــويت الب
 والنااي الدا بط عبى  ع   لك.

ود يتضمن الناـاي الـدا بط دتملاقيـم  يينـا  مايـم (بقـم األووود  ـيغم لا بـم لبنـيغم الـوا دة  -7
املنابقــم مــن اتملاقيــم  يينــا  مايـــم  40بــئ تــنو املــادة  ،مــن اتملاقيــم مما حــم التنــحر 47ث املــادة 

أد  ــــيغم ود تةــــت دي  ــــيغم توا ــــق اآل ا . (ــــ   ،(بقــــم األووود عبــــى التنــــويت بو(ببيــــم الةبةــــا
عنــدما وت تمــد هــلو النــيغم . املــلكو ةتملاقيــم ادمــن  9مــن املــادة  4و 3تــرد ث الملقــرتا  47 املــادة

 تود األ(را  أد ت دل اتملاقيم  يينا أو وبروتوكول مونرتيال.
تملاقيـــم دا هـــلو ود اجتمـــات األ(ـــرا  ثبـــوتمليـــد الو يقـــم املقدمـــم مـــن أمانـــم اتملاقيـــم . هـــوذ  -8

ـــ مـــن  35بشـــود ناامـــر الـــدا بط. وتـــنو املـــادة  1/1املقـــر   ،األو ، بتوا ـــق اآل ا د ث دو تـــر اعتم 
بـــى أد يبـــلل اجتمـــات األ(ـــرا  قنـــا ى ج ـــدو لبتو ـــئ إ  قـــرا اال بتوا ـــق عالناـــاي الـــدا بط هـــلا 

يــــتم التو ــــئ  ي ــــا إ  توا ــــق ث اآل ا ، فيــــز هــــلو املــــادة بــــا د ا ــــادال الــــ   اآل ا . وبالنةــــبم إ 
ذ ا ت ـــل  التو ـــئ إ  توا ـــق ث اآل ا  بشـــود املةـــاةئ املوضـــوعيم،  ـــاملوضـــوعيم وا جراةيـــم. املةـــاةئ 

ضــرة واملنــوتم، بينمــا يمملــط ىمــن أد ت ت ــل القــرا اال عبــى أيــاذ أ(ببيــم  ع ــم أ بــات األ(ــرا  ا ا
مةبــم عبــى املةــاةئ ا جراةيــم بو(ببيــم بةــيام. وت ــر عبــا ة "األ(ــرا  ا اضــرة" األ(ــرا  امل تالتنـوي

 عــــن التنــــويت ي تــــ ود (ــــ  اث ادجتمــــات، وي ــــر لملــــإل "املنــــوتم" ا دد  بنــــوال، ألد املمتن ــــ
ــاداال أ ــرى ناام ــا الــدا بطمــواد أ ــرى مــن اتملاقيــم أ هــوذ أو  تتضــمنقــد و منــوتا.  تتنــئ  إّ 

ال، مــن الناــاي الــدا بط. وعبــى يــبيئ املةــ 35املةــاةئ املوضــوعيم، تمــود تــا األيــبقيم عبــى املــادة ب
إد بتوا ـق اآل ا ، كمـا هـو  1/1من النااي الدا بط عبـى أنـر د ىمـن ت ـديئ املقـر   47تنو املادة 

 وض  ترتيباال ديت راض ادمتةال.بو املاليم املت بقم بالرتتيباال الشود بالنةبم إ  املقر اال 
  

 الستنتاجات والتوصيات واإلجراءات المقترحة -جيم 
 
بقة بشاا ن هااذم المساا لةذ  اال هااذا ال نااد المعلااق علاا  جاادو  كمااا ورد فااي و ااائق سااا -9

علاا   وحيااإ إنااذ تعااذور التوصاالمنااذ الاادورة الثانيااة   أعماا  الاادورات الةحقااة لمااؤتمر األطااراف
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مر السنين إل  اتفاق بش ن طريقة تحدياد ألل ياة التصاويل المبلوباة لعتمااد ماؤتمر األطاراف 
المستصااوو والعملااي ت جياال النظاار فااي مشااروم المقاارراتذ أو نااوم الموا ااي ذ فقااد يكااون ماان 

لياار مسااتعدة للتوصاال إلاا  حاال  أنهاااتاار   األطاارافمااا داماال إلاا  مرحلااة لحقااةذ  47المااادة 
 نهائي بش ن هذم المس لة 

ماان كلااكذ وكمااا هااو مقتاار  فااي و ااائق سااابقة بشاا ن هااذم المساا لةذ مثاال الو يقااة  وباادلا  -10
ICCD/COP(11)/16 أن ينظر في الخيارات التالية:ذ قد يود مؤتمر األطراف 

 اعتماد م دأ توافق اآلراء بش ن جمي  المسائل الجوهرية؛ )أ( 
التوصل إل  اتفاق باأللل ية ال سايبة أو المشاروطة عنادما يتعاذر التوصال إلا   )و( 

 اتفاق بتوافق اآلراء؛
ذ إلاا  المقااررات التااي ين وااي التوصاال إليهااا 47اإلشااارة تحدياادااذ فااي المااادة  )ج( 

  عن طريق التصويل األلل يةببتوافق اآلراء وتلك التي ين وي التوصل إليها 
  

 اإلجراءات واآلليات المؤسسية لحل المسائل المتعلِّقة بالتنفيذ - انياا  
 

 مقدمة ومعلومات أساسية -ألف 
 
 ما يبط تضمان الل   11-/ي أ31اعتمد مؤفر األ(را  ث دو تر ا اديم عشرة، املقر   -11

 ن ـــاي إ  عقـــد اجتمـــات  ريـــق ا ـــ ا  امل نـــو اململتـــو  ال ضـــويم  جمـــددا  الـــدعوة  )أ( 
ئ املةـــاةئ املتنـــبم بالتنمليـــل، وتقـــدل تو ـــياال الممليبـــم  ـــالناـــر ث ا جـــرا اال واآلليـــاال املؤيةـــيم 

 بشوكا 
أ  أ(ــــرا  ومؤيةــــاال ومنامــــاال م تمــــم تر(ــــ  ث إبــــدا  . اة ــــا بشــــود  ةدعــــو  ( ) 
  2015يناير كانود الةان/  31موعد د يتداوو إ  أد تريب ا إ  األمانم  ايا  ث  27املادة 

بو قــاال لجتمي ــا  ‘ 1‘ود ت ـدا و يقــم عمـئ جديــدة تشـمئ بــ(بــ  إ  األمانـم توجيـر  )ج( 
 ـــاةق مـــؤفر األ(ـــرا  الةـــابقم بشـــود هـــلو املةـــولم، نـــا ث  لـــك املقدمـــم مـــن األ(ـــرا  والـــوا دة ث و 

مشـــروت و يقـــم تقـــدي  يـــا اال بشـــود عمبيـــم تشـــاو يم مت ـــدِّدة األ(ـــرا  وا تنا ـــاال هـــلو ال مبيـــم 
  لآل ا  املقدمم من األ(را  جتمي ا  ‘ 2‘و

 أيايــا   ،الــ  يــت دها األمانــم ،   ريــق ا ــ ا  امل نــو و يقــم ال مــئ اوديــدةااــا )د( 
 ألعمالر.

ــــدا  ICCD/COP(11)/17هــــلو املــــلكرة الو يقــــم وتممــــئ  -12   ا. وتقــــدي عبــــى وجــــر ا نــــوا و  
م بومـــاال حديةـــم عـــن ا جـــرا اال  اال النـــبم املشـــا  إلي ـــا ث تبـــك الو يقـــم،  ضـــع  عـــن م بومـــاال 

مــن (ــ  عــن التاــو اال اوديــدة. وناــرا  إ  الشــروط املت بقــم بشــمئ تقــا ير األمــم املتحــدة وتقــدى ا، 
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. ا  األ(ـــــرا  الـــــ  و دال ث التقـــــا ير الةـــــابقم ملـــــؤفر األ(ـــــرا  عبـــــى النحـــــو املممـــــن إيـــــراد مجيـــــ  
ــــرد 11-/ي أ31املابــــو  ث املقــــر   ــــد أكــــا ت ــــم، عبــــى املوقــــ  بوكمب ــــا. بي ، كمــــا قــــدمت إ  األمان
ــــــــــم ــــــــــم  الشــــــــــبمط لعتملاقي  /www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/COP>، ث الو ــــــــــبم التالي

COP12/Submissions.pdf>. 
  

 موجز الورقات المقدمة من األطراف والمؤسسات والمنظمات المهتمة -باء 
 
األ(ـــــرا  واملنامـــــاال إ  ، أحالـــــت األمانـــــم مـــــلكرة ّـــــملويم 2015ث كـــــانود الةان/ينـــــاير  -13

 حزيــراد/ 30حــ  تبقــت األمانــم و  ي ــا بتقــدل . اة ــا بشــود هــلو املةــولم.  هااملت ــددة األ(ــرا  تــلكار 
بشـــود (ـــر ا ويـــت مؤيةـــاال ومنامـــاال م تمـــم، وهـــط    و قـــاال أو أعـــدال  و ـــا   2015يونيـــر 

كينيـــــا والةـــــنغال، وأمانـــــم اتملاقيـــــم  يينـــــا  مايـــــم (بقـــــم األووود وبروتوكـــــول مونرتيـــــال املت بـــــق بـــــاملواد 
عـــــ  ا ـــــدود،  املةـــــتنملدة لابقـــــم األووود )أمانـــــم األووود(، واتملاقيـــــم التبـــــو  اوـــــو  الب يـــــد املـــــدى

ــــم الو  ــــم(، املبحــــق ب وتوكــــول املت بــــق بالةــــعمم األحياةي ــــوجط )بروتوكــــول قر(اجن ــــوت البيول ــــم التن اتملاقي
وبروتوكـــول كيوتـــو دتملاقيـــم األمـــم املتحـــدة بشـــود تغـــ  املنـــاق )بروتوكـــول كيوتـــو( واتملاقيـــم بـــاول بشـــود 

تملاقيـــم املت بقـــم ادقيـــم بـــاول(، و الـــتحمم ث نقـــئ النملايـــاال ا اـــرة والـــت بو من ـــا عـــ  ا ـــدود )اتملا
بتابيــق إجــرا  املوا قــم املةــبقم عــن عبــم عبــى مــواد كيمياةيــم ومبيــداال . ــاال م ينــم  اــرة متداولــم ث 

 تملاقيم املت بقم باملبو اال ال ضويم الةابتم )اتملاقيم يتوك وم(.ادالتدا ة الدوليم )اتملاقيم  وترداي(، و 
 

 ات المقدمة من األطرافقالور  -1 
الناـــر ث ث  27  لا(ـــرا  نما يـــم حقوق ـــا نقتضـــى املـــادة ا ةـــمالكينيـــا أنـــر ينبغـــط تـــرى   -14

أد اعتمـــاد األحمـــاي املبزمـــم  ـــرأال الويـــاةئ املنايـــبم  ـــئ مةـــاةئ التنمليـــل واعتمادهـــا. أمـــا الةـــنغال، 
. لوعبــى ت زيــز هــلا التنمليــتنمليــل ادتملاقيــم عبــى هــو وحــدو الــل  ييةــاعد املت بقــم نما حــم التنــحر 

قـق تنمليـل نـا حالت ـاود وأوجـر التـ و   يمـا بـا اتملاقيـاال  يـو  أوا ـرتقويـم  كـللكمن امل م   أال أد و 
 كامئ.عبى حنو   دتملاقيما

 
 الورقات المقدمة من المؤسسات والمنظمات المهتمة -2 

 
 روتوكو  مونتريا (بزون )و  روتوكو  المتعلق بالمواد المستنفدة لب قة األال )أ( 

نشــ  تإ  ، (1)مــن اتملاقيــم مما حـم التنــحر 27مـن بروتوكــول مونرتيــال املـادة  8املــادة شـبر ت -15
 أد حيئ إ  األمانم عدي امتةال الار  اآل ر.من أ  (ر  فمان .ليم 

__________ 

ذجرا  تةــويم املناوعــاال املننــوا املةـاذ بــمــن بروتوكــول مونرتيــال دود  8املننــوا عبيــر ث املـادة ياباـق ا جــرا   (1) 
(ـــر  . ـــر  امتةـــالإ ا كـــاد لاـــر  واحـــد أو أكةـــر  ملاـــاال بشـــود  -1مـــن اتملاقيـــم  يينـــا  " 11 املـــادة عبيـــر ث

ـــا   لتزاماتـــر نوجـــ  ال وتوكـــول، ىمـــند ـــر تبـــك الشـــوا(ئ  اي ن بومـــاال الشـــوا(ئ وجيـــ  دعـــم إ  األمانـــم.  توجي
 ".تةبت ا
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إجــرا  عــدي ادمتةــال ل وتوكــول "وع قــد ادجتمــات الةالــس وا مةــا لبدنــم التنمليــل نوجــ   -16
 14املتحـــدة لبرتبيـــم وال بـــم والةقا ـــم )اليونةـــمو(، بـــا يت، يـــومط ث مقـــر منامـــم األمـــم  "مونرتيـــال

 .(2)2014تشرين الةان/نو م   15و
وأّـــا ال األمينـــم التنمليليـــم ألمانـــم األووود إ  أد عـــدد األ(ـــرا  الـــ  د فتةـــئ لب وتوكـــول  -17

هــلا دليــئ  وم ي مــد أ  (ــر  إ  التمــاد  ث عــدي ادمتةــال. وقالــت إد .. ــل ث التنــاقو بــا(راد
ليتحقــق لــود بدنــم ادمتةــال عــن كةــ ، والــن   اديــتباقط الــل  تتب ــر، ومــا كــاد العبــى  واةــد   ــد 

املةــاعدة التقنيــم واملاليــم الــ  يقــدم ا النــندوا املت ــدد األ(ــرا  لتنمليــل بروتوكــول مونرتيــال ومشــا كم 
 .الو يقمالوكادال املنمللة 

 
 المد  ع ر الحدوداتفاقية التلوث الجوي ال عيد  )و( 

مــا انملمــت الــدول األعضــا  ث ونــم األمــم املتحــدة ادقتنــاديم ألو وبــا ت مــئ بندــا  عبــى  -18
مـن أجـئ  ةـا نوعيـم اتـوا  عبـى النلـ د ا بيـم ، الت مليض التد جيط لتبو  اتوا  ث املناقـم ومن ـر

ملاقيـــم التبـــو  اوـــو  الب يـــد اتوإحـــدى الويـــاةئ الـــ     ـــا  قيـــق  لـــك هـــط والو(نيـــم وا قبيميـــم. 
ـــــ  و   ـــــ(3)1979عبي ـــــا ث عـــــاي   قِّـــــاملـــــدى عـــــ  ا ـــــدود، ال ـــــى مـــــر الةـــــنا، م  ـــــم  دالدِّ . وعب بةماني

وتضــــم بروتوكــــودال تتضــــمن تــــداب  اــــددة تت ــــلها األ(ــــرا  لبحــــد مــــن انب ا ا ــــا املبو ــــم لب ــــوا . 
م ألو وبــا. وتضــ  الــدول األعضــا  ث ونــم األمــم املتحــدة ادقتنــادي (ر ــا   دولــم عضــوا   51ادتملاقيــم 

 يياياال تت بق بتبو  اتوا  ث إ(ا  ونم الةياياال البيئيم. أيضا  
لتزاما ــا دديـت راض امتةـال األ(ـرا   1997التنمليليــم ث عـاي  التنمليـل اتيئـم   وأنشـوال ونـم   -19

  ةيةيم  نوج  ال وتوكودال املبحقم بادتملاقيم. ويركز عمئ البدنم عبى  ع م جمادال
الناـــر ث أ  و ـــاةق أو إحالـــم بشـــود احتمـــال عـــدي امتةـــال  ـــرادى األ(ـــرا  أل   )أ( 

  ادادالتزاي خبملض ادنب ا اال نوج  بروتوكول 
تقـــــدل التقـــــا ير عبـــــى أيـــــاذ ب متةـــــال األ(ـــــرا  دلتزاما ـــــاالـــــدو   ديـــــت راض دا ) ( 

 من األمانم.الوا دة ا حادال 
اتملاقيــم التبــو  اوــو  الب يــد املــدى عــ  ا ــدود ويتضــمن التقريــر الةــاب  عشــر لبدنــم تنمليــل  -20

 يمـا يت بـق بامتةـال  ـرادى األ(ـرا  دلتزاما ـا نوجـ   2014بدنـم ث عـاي الم بوماال عن أنشـام 
ث   ـــا البدنـــم  تضـــاب الـــ  ال اعمـــال وإعـــداد مـــوجزال وتوكـــول املت بقـــم بت ملـــيض ادنب ا ـــاال، 
، أو ـت ونـم تنمليـل وبنـا  عبـى مـا يـبق مـن اعتبـا اال. (4)الدو تا الةالةم والةع ـا والراب ـم والةع ـا

__________ 

 .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/4انار تقرير ونم التنمليل الوا د ث الو يقم  (2) 
 .<www.unece.org/env/lrtap/welcome.html> انار (3) 
 .ECE/EB.AIR/2014/2انار  (4) 
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بــــود ت تمـــد هيئــــم التنمليـــل مشــــا ي  القـــرا اال املت بقــــم بادمتةـــال دلتزامــــاال تقـــدل التقــــا ير، ادتملاقيـــم 
 .ECE/EB.AIR/2014/4الوا دة ث الو يقم 

 
)بروتوكااااو   اتفاقيااااة التنااااوم ال يولااااوجيالملحااااق بسااااةمة األحيائيااااة  روتوكااااو  المتعلااااق بالال )ج( 

 قرطاجنة(
عقـــدال ونـــم ادمتةـــال اجتماع ـــا ا ـــاد  عشـــر ث مماتـــ  األمانـــم ث مونرتيـــال ث الملـــرتة  -21
ــــم الةــــعمم األحياةيــــم هيمــــئ الو يقــــم (5)2014أيا /مــــايو  30إ   28 مــــن . و انــــت أمانــــم اتملاقي

UNEP/CBD/BS/CC/11/2  ـــــم واتواهـــــا بشـــــود ـــــال  يمـــــا يت بـــــق با ـــــادال املةت رضـــــم ث حال ادمتة
عــن األنشــام الــ  اضــاب ت  ــا األمانــم و ةــيت ونــم  ادجتمــات الةــابق. وتقــدي هــلو الو يقــم تقريــرا  

 ــا بالقيـاي نــا يبــط  لتزامادادمتةـال منــل ادجتمـات ال اّــر تــلو البدنـم  يمــا يت بــق بامتةـال األ(ــرا  
و)ج( تقــدل م بومــاال إ    ) ( وضــ  أ (ــر و(نيــم لبةــعمم األحياةيــم  تقريــر و(ــر  ــاد تقــدي )أ(

مركـــز تبـــادل امل بومـــاال املت بقـــم بالةـــعمم األحياةيـــم عبـــى النحـــو املابـــو  نوجـــ   تبـــف أحمـــاي 
 ال وتوكول.

اال ونــــم ادمتةــــال عبــــى تقــــدل التو ــــياتملقــــت و يمــــا يت بــــق بامتةــــال األ(ــــرا  دلتزاما ــــا،  -22
  (6)التاليم إ  ادجتمات الةاب  لا(را 

ـــاد )أ(  لبحـــدود (ـــ  مقنـــود ث  ا  عـــابر  نقـــع  بشـــود األمـــو  الـــ  تشـــمئ  أد يقـــدي ا ّ 
 مقابئ النقئ ال ابر لبحدود (  املشروت وإجرا اال املتاب م العومم ث كئ ظر  

بومـــاال املابوبـــم شـــد  األ(ـــرا  عبـــى تقـــدل الو ـــاةق المل بيـــم الـــ  تتضـــمن امل أد ي ) ( 
و ــبم إ   تشــ نوجــ  ال وتوكــول إ  مركــز تبــادل امل بومــاال املت بقــم بالةــعمم البيولوجيــم. وعنــدما 

تشــغيئ الو ــبم الوظيمليــم أد تمملــئ األ(ــرا  ، مــا موقــ  عبــى ّــبمم ا نرتنــت لبحنــول عبــى و يقــم
 و دية ا وتية  الو ول إ  امل بوماال 

ةـاعدة الببـداد  ـا ملبنـا  القـد اال أو دعملبـاد اال يـاي نالقاب  إ  األ(ـرا  يأد  )ج( 
كــز تبــادل امل بومــاال املت بقــم بالةــعمم األحياةيــم، وإتاحــم مرا ــق ر ايــت داي م عبــىالناميــم األ(ــرا  

كـــز تبـــادل امل بومـــاال املت بقـــم ر فمن ـــا مـــن تقـــدل أحـــد  امل بومـــاال املتةـــقم والمامبـــم عـــن (ريـــق م
ا مومــــاال األ ــــرى ويــــاةر املنامــــاال الدوليــــم ، وأد حــــس ا الو(نيــــمبالةــــعمم األحياةيــــم وتقا يرهــــ

 .عبى القياي باملةئ وا قبيميم

__________ 

 .UNEP/CBD/BS/CC/11/4انار  (5) 
 .4املرج  نملةر، البند  (6) 
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 باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش ن توير المناخ الملحقبروتوكو  كيوتو  )د( 

ــــو ث كيوتــــو، اليابــــاد، ث  -23 ــــدأ، 1997كــــانود األول/ديةــــم    11اعت مــــد بروتوكــــول كيوت  وب
. واعت مـــــدال القواعـــــد التملنـــــيبيم لتنمليـــــل ال وتوكـــــول ث الـــــدو ة 2005ّـــــباط/  اير  16ث  ونملـــــا 

"اتملاقـــاال مـــراك ".   ا ب، ويشـــا  إلي ـــ2001غـــر  ث عـــاي الةـــاب م ملـــؤفر األ(ـــرا  ث مـــراك ، امل
 .(7)2012، وانت ت ث عاي 2008وبدأال  رتة ادلتزاي األو  نوج  ال وتوكول ث عاي 

ت ــديئ الدوحــم ل وتوكــول "، 2012كــانود األول/ديةــم    8وحــم، قاــر، اعت مــد ث وث الد -24
 كيوتو". ويشمئ الت ديئ ما يبط 

التزامــاال جديـــدة لا(ـــرا  املد جــم ث املر ـــق األول ل وتوكـــول كيوتــو الـــ  وا قـــت  )أ( 
 كـــانود األول/ 31إ   2013كـــانود الةان/ينـــاير   1ملـــرتة التـــزاي  انيـــم مـــن لعبـــى الت  ـــد بالتزامـــاال 

  2020ديةم  عاي 
 األ(را  ث  رتة ادلتزاي الةانيم   عن اتببغ قاةمم منقحم بغاواال الد يئم  ) ( 
ت ــديئ عــدة مــواد مــن بروتوكــول كيوتــو تتضــمن إّــا اال اــددة إ  املةــاةئ املت بقــم  )ج( 

 بملرتة ادلتزاي األو  و تاج إ   ديس لملرتة ادلتزاي الةانيم.
ـــم األمـــا ال ـــاي لامـــم املتحـــدة، بنـــملتر وديـــ  2012كـــانود األول/ديةـــم    21وث  -25 ، عما

 من ال وتوكول. 21و 20ادتملاقيم، الت ديئ عبى مجي  األ(را  ث بروتوكول كيوتو و قا  لبمادتا 
مـــن الببـــداد النـــناعيم واوماعـــم األو وبيـــم خبملـــض  37وأ نـــا   ـــرتة ادلتـــزاي األو ، التزمـــت  -26
. وث  ـــرتة 1990اال (ــاواال الد يئــم إ  متويــ  قــد و رةــم ث املاةــم قيايــا  نةــتوياال عــاي انب ا ــ

ث املاةـــم عبـــى األقـــئ  18ادلتـــزاي الةانيـــم، التزمـــت األ(ـــرا  خبملـــض انب ا ـــاال (ـــاواال الد يئـــم بنةـــبم 
 .2020إ  عاي  2013من عاي  اعتبا ا   ث  رتة الةنواال الةمان 1990اي مةتوياال ععن 
ث الـــــــدو ة الةـــــــاب م عشـــــــرة ملـــــــؤفر األ(ـــــــرا  امل قـــــــودة ث ديربـــــــاد )جنـــــــو  أ ريقيـــــــا( ث و  -27
، أنشــــ  الملريــــق ال امــــئ امل نــــو امل ــــر نن ــــاج ديربــــاد لب مــــئ امل ــــزو  ــــد  وضــــ  2011 عــــاي

بروتوكول أو  ك قـانون . ـر أو و يقـم متملـق عبي ـا تـا قـوة قانونيـم نوجـ  ادتملاقيـم ا (ا يـم بشـود 
نابــق عبــى مجيــ  األ(ــرا . وي توقــ  أد ين ــط  ريــق من ــاج ديربــاد عمبــر ث أقــر  وقــت تق، تغــ  املنــا 

،  ــد  اعتمـــاد ال وتوكــول املــلكو  أو  ـــك قــانون أو و يقـــم 2015لمــن، عبــى أد يتدـــاوو عــاي 
ث كـــانود  امتملـــق عبي ـــا تـــا قـــوة القـــانود ث الـــدو ة ا اديـــم وال شـــرين ملـــؤفر األ(ـــرا  )املقـــر  عقـــده

 .(8)2020من عاي  نملال اعتبا ا  ت  د ئ حيز النملا  و تول/ديةم  ث با يت(، األ

__________ 

  انار و بم املوق  الشبمط ألمانم ادتملاقيم ا (ا يم عبى ال نواد التا   (7) 
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php>. 

 املرج  نملةر. (8) 
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ذ )اتفاقياااة بااااز ( اتفاقياااة الاااتحكم فاااي نقااال النفاياااات الخبااارة والاااتخل  منهاااا ع ااار الحااادود )ها( 
تفاقيااة المتعلقااة بتب يااق إجااراء الموافقااة المساا قة عاان علاام علاا  مااواد كيميائيااة وم ياادات الو 

تفاقياااة المتعلقاااة الذ و (اتفاقياااة روتاااردام) داولاااة فاااي التجاااارة الدولياااةآفاااات معيناااة خبااارة مت
 (اتفاقية ستكهولم) بالملو ات العضوية الثابتة

، 2002اعتمـــــــد مـــــــؤفر األ(ـــــــرا  ث اتملاقيـــــــم بـــــــاول، أ نـــــــا  اجتماعـــــــر الةـــــــادذ ث عـــــــاي  -28
نا ـــــاال (. وعـــــدال هـــــلو اد ت12/ا تنا ـــــاال .ليـــــم ت زيـــــز التنمليـــــل وادمتةـــــال )املقـــــر  ياديـــــا  

(. ويتوقـــ  أد يناـــر مـــؤفر األ(ـــرا  أ نـــا  10/11-ال اّـــر ملـــؤفر األ(ـــرا  )املقـــر  أ   ادجتمـــات  
 ذجرا  ادمتةال.ال مئ باألمانم ال امم  بد إ ا كاد ينبغط توكيد ما ادجتمات الةان عشر ث 

مــؤفر األ(ــرا ، يقــوي أد عبــى ، 17تملاقيــم يــتم وم، ث مادتي مــا اتملاقيــم  وتــرداي وا تــنوو  -29
إجـــرا اال و.ليـــاال مؤيةـــيم لتحديـــد عـــدي ادمتةـــال بوضـــ  واعتمـــاد ، ث أقـــر  وقـــت لمـــن عمبيـــا  

ألحمــاي ادتملاقيــم، ولبت امــئ مــ  األ(ــرا  الــ  يةبــت عــدي امتةاتــا. وناــر مــؤفرا أ(ــرا  ادتملــاقيتا 
د يناــرا  ي ــا مــرة أ ــرى ث هــلو املةــولم ث كــئ اجتمــات مــن اجتماعا مــا الةــتم الةــابقم. وي توقـاـ  أ

 هلا ال اي ث اجتماع ما الةاب .
 

اتفاقياااة لجنااااة األمااام المتحاااادة القتصاااادية ألوروبااااا الخاصاااة ب تاحااااة فااار  الحصااااو  علاااا   )و( 
ضااء قالمعلومات عن ال يئة ومشاركة الجمهور فاي اتخااك القارارات بشا نها والحتكاام إلا  ال

 في المسائل المتعلقة بها )اتفاقية آرهوس(
الملــــرتة  أ نــــا ع قــــد ادجتمــــات ا ــــامت واأل ب ــــود لبدنــــم ادمتةــــال ث إ(ــــا  اتملاقيــــم . هــــوذ  -30
ــــر إ   29 مــــن ــــر  2حزيراد/يوني ــــدا 2014فوو/يولي ــــم (9)ث مايــــرتهت، هولن ــــم اتملاقي . وأببغــــت أمان

. هـــوذ البدنـــم بـــود األ(ـــرا  م تقـــدي و قـــاال جديـــدة بشـــود امتةـــال األ(ـــرا  األ ـــرى. وأببغـــت 
هــط بــود األ(ــرا  م تقــدي أ  و قــاال بشــود املشــاكئ الــ   ــول دود امتةاتــا  نــم البدنــم أيضــا  األما

 .2013دلتزاما ا منل اجتمات البدنم األ   ث عاي 
تقــدير دقــرتا  الكــللك، عــن  ب ــض املنامــاال (ــ  ا موميــمو وأعــر  عــدد مــن األ(ــرا ،  -31

 بــــعر املةــــتقبئ، عبــــى وجــــر الةــــرعم بتبقــــط أ  ثامل نيــــم  البدنــــم وجــــو  إبــــعر األمانــــم األ(ــــرا   
جديــد بشــود امتةــال هــلو األ(ــرا . وأبــدال األ(ــرا  . ا   تبملــم بشــود مــا إ ا كــاد يت ــا أد ت نشــر 

اوديــدة عبــى املوقــ  الشــبمط ث الوقــت نملةــر الــل  ي ببــغ  يــر الاــر ، أو  قــ  ب ــد أد  البع(ــاال
 األو .يـ تا ل القرا  

دا  -32 أحـد األ(ـرا  عبـى أييـم ايـتنملاد يـبئ ادنتنـا  ا بيـم قبـئ أد ت  ـر ض حالـم عـدي  دّو
امتةال مزعوي عبى الن يد الدو ، نا ىماـن األنامـم القانونيـم ا بيـم مـن  ر ـم م اوـم تبـك املةـاةئ 

يـــــبئ ادنتنـــــا  ا بيـــــم ث  ايـــــتنملادتقيـــــيم عـــــدي ادمتةـــــال دود إ بـــــاال جيـــــوو د و ث املقـــــاي األول. 
__________ 

 .ECE/MP.PP/C.1/2014/7ا امت واأل ب ا، الوا د ث الو يقم   اانار تقرير ونم ادمتةال عن اجتماع (9) 
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ـــم مةـــبقا   ّـــر(ا   يـــتنملاد يـــبئ ادنتنـــا  ا بيـــم لـــيت. وأّـــا  (ر ـــاد . ـــراد إ  أد االبدايـــم  ملقبولي
بةــــبام لرت ك تـ ـــمةــــولم  د يــــبئ ادنتنــــا تنمل  عنــــدما د ت ةــــمــــن عدمــــر  الــــبعر، وأد قبــــول الــــبعر

 هتمامــا  أد البدنــم تــو ، عبــى أ  حــال، اإ   ةــيت ونــم ادمتةــال وأّــا  التقديريــم لبدنــم ادمتةــال. 
، أ  قضــيم إ ا كانــت عبــى يــبيئ املةــاليــت داي يــبئ ادنتنــا  ا بيــم  وأكــا لــن تقبــئ، د متزايــدا  

 .البعرمقبوليم بشود األو  اا  القرا  إجرا اال ابيم جا يم قبئ اوجود ب عبى عبم
  

 الستنتاجات والتوصيات واإلجراءات المقترحة -جيم 
 
قاااد يرلااار ماااؤتمر األطااارافذ فاااي دورتاااذ الثانياااة عشااارةذ فاااي أن ينظااار فاااي المعلوماااات  -33

األساساااية كات الصااالة بااااإلجراءات واآللياااات المؤسساااية لحااال المساااائل التاااي قاااد تنشااا  عااان 
 الوفاء بالتزاماتها بموجر التفاقية  عل تنفيذ التفاقيةذ بوية مساعدة األطراف 

ي ألين وااي  ذالخ ااراء المخصاا ذ اتأفااق أولا علاا  أنااسااابقة لفريااق الجتماعااات لوفااي ا -34
إجااراءات أو أي آليااة مؤسسااية لحاال المسااائل المتعلقااة بالتنفيااذ أن تكااون كات طاااب  تيساايري 
ولياار قائماااة علااا  المواجهااةذ وأن يكاااون الوااارم منهاااذ  انياااااذ مسااااعدة األطااراف علااا  الوفااااء 

ت المو ااااوعة لعمليااااة تشاااااورية بالتزاماتهااااا بموجاااار التفاقيااااة  ويشااااكل مشااااروم الختصاصااااا
ذ منبلقااااا جياااداا لتجسااايد آلياااة ICCD/COP(9)/13متعاااددة األطاااراف الاااوارد فاااي مرفاااق الو يقاااة 

تعااالا المسااائل المتصاالة بالتنفيااذ معالجااة فعالااة وتحلهااا ماا  مراعاااة ط يعااة التفاقيااة ونباقهااا 
خمسااة المتصاالة وأهاادافها وسااماتها الخاصااةذ بمااا فااي كلااك خصوصاايات مرفقاتهااا اإلقليميااة ال

بالتنفياااذ  وعلياااذذ فقاااد يااار  ماااؤتمر األطاااراف اعتمااااد مشاااروم الختصاصاااات المرفاااق بالو يقاااة 
ICCD/COP(9)/13 سااااعد األطاااراف علااا  حااال تذ وتشاااكيل لجناااة استشاااارية متعاااددة األطاااراف

 بالتنفيذ  كات الصلةالمسائل 
نيااة عشاارة لمااؤتمر وإكا تعااذور التوصاال إلاا  اتفاااق بشاا ن هااذم المساا لة فااي الاادورة الثا -35

مااان التفاقياااة إلااا   27إرجااااء النظااار فاااي الماااادة  فاااي األطااارافذ فقاااد يرلااار ماااؤتمر األطاااراف
 اجتمام مق ل لمؤتمر األطراف 

  
 المرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق - الثاا  
 

 مقدمة ومعلومات أساسية -ألف 
 
"عنــد التنـديق عبـى ادتملاقيــم أو  عبــى مـا يبـط مـن ادتملاقيـم  28مـن املــادة  2تـنو الملقـرة  -36

قبوتــــا أو املوا قــــم عبي ــــا أو ادنضــــماي إلي ــــا، أو ث أ  وقــــت دحــــق، جيــــوو أل  (ــــر  د يمــــود 
أنـر ي ـرت ،  يمـا يتنـئ  ،يقـدي إ  الوديـ  ،منامم تمامئ اقتناد  إقبيميم أد ي بن ث  ـك كتـاي

ــــم أو تابيق ــــا، ــــزات يت بــــق بتملةــــ  ادتملاقي ــــاليتا لتةــــويم النزاعــــاال بــــو  ن أو   بذحــــدى الويــــيبتا الت
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...   ، بو ـمل ما ويـيبتا إلـزاميتا ث مواج ـم أ  (ـر  يقبـئ ادلتـزاي نملةـر  )أ( التحمـيمي مـاكبت
مـن املـادة نملةـ ا عبـى مـا يبـط   6كما تـنو الملقـرة  .") ( عرض النزات عبى اممم ال دل الدوليم

وإ ا م يتممنــا مــن تةــويم نزاع مــا  ــعل … النــزات نملــت ا جــرا  أو أ  إجــرا   "إ ا م يقبــئ (ر ــا  
مـــدة ا ـــر عشـــر ّـــ را  ب ـــد قيـــاي أحـــد الاـــر ا بذ اـــا  الاـــر  اآل ـــر بوجـــود نـــزات بين مـــا، ي ـــرض 
النـــزات لبتو يـــق بنـــا  عبـــى (بـــ  أ  مـــن (ـــرث النـــزات، و قـــا  لرجـــرا اال امل تمـــدة مـــن جانـــ  مـــؤفر 

 من املر قاال ث أقر  وقت لمن عمبيا ". األ(را  ث مر ق 
 الــدو ة وأعــدال األمانــم تقــا ير عــن إجــرا اال التحمــيم والتو يــق لــدو اال مــؤفر األ(ــرا  مــن -37

ويـــوابق و. ـــر التاـــو اال  ا اديـــم عشـــرة. وتتضـــمن التقـــا ير مـــواد إععميـــم أيايـــيم الـــدو ةالةانيـــم إ  
مــن  املقدمــم و بـئ املقرتحــاال ا ايـم وجتمـ  التقــا ير  بشـود هــلو املةـاةئ ث يــياا الوكـادال البيئيــم. 

 األ(را  واملؤيةاال واملناماال امل تمم.
 ما يبط  ،11-/ي أ32فر األ(را ، نوج  مقر و وقر  مؤ  -38

مـــن ادتملاقيـــم، أد يـــدعو مـــن جديـــد ث دو تـــر  28أل(ـــراض الو ـــا  بوحمـــاي املـــادة  )أ( 
و  با  ال ضـويم إ  ادن قـاد ملوا ـبم  ـس مـا يبـط وتقـدل الةانيم عشرة،  ريق ا  ا  امل نو اململت

 تو ياال بشود  لك 
 املر ق املت بق بذجرا اال التحميم ‘1‘ 
 املر ق املت بق بذجرا اال التو يق. ‘2‘ 
أد يـــدعو أيـــا  مـــن األ(ـــرا  ومـــن املؤيةـــاال واملنامـــاال امل تمـــم الرا(بـــم ث إبـــدا   ) ( 
)أ( أعــــعو إ  أد تمل ــــئ  لــــك كتابــــم ، وأد تريــــئ 38ث الملقــــرة ةــــاةئ املشــــا  إلي ــــا امل بشــــود. اة ــــا 

  2015كانود الةان/يناير   31. ا ها إ  األمانم ث موعد د يتداوو 
ـــوا دة  )ج(  أد يابـــ  إ  األمانـــم أد ت ـــد و يقـــم عمـــئ جديـــدة تشـــمئ جتمي ـــا  لـــآل ا  ال

) ( أعـعو، 38ملقدمـم عمـع  بـالملقرة بشـود هـلو املةـولم ث الو ـاةق الةـابقم ملـؤفر األ(ـرا  واآل ا  ا
  مت هلو اآل ا  ت ICCD/COP(9)/14لبمر قا الوا دين ث الو يقم  ماد  و يغم

أد يت ل  ريق ا ـ ا  امل نـو و يقـم ال مـئ اوديـدة الـ  يـت دها األمانـم أيايـا   )د( 
 ألعمالر.

ر  ي ـــا األ(ـــرا  ّـــملويم تـــلكا ، أحالـــت األمانـــم مـــلكرة 2015وث كـــانود الةان/ينـــاير عـــاي  -39
 30وتبقــت األمانــم، حــ  . 2015كــانود الةان/ينــاير   31بتقــدل . اة ــا بشــود هــلو املةــولم  بــول 

قتــا مقــدمتا مــن (ــر ا، وو قتــا بشــود املةــاةئ املــلكو ة أعــعو. وىمــن   ، و 2015يونيــر حزيراد/
 /www.unccd.int/Lists املوقــــــــــــــ  الشـــــــــــــبمط لعتملاقيــــــــــــــم  ثاد(ـــــــــــــعت عبـــــــــــــى هــــــــــــــلو الو قـــــــــــــاال 

SiteDocumentLibrary/COP/COP12/Submissions.pdf  العــــــــــدا أ، 11-/ي أ32لبمقــــــــــر   . وو قــــــــــا 
 .بوحد  امل بوماال ICCD/COP(11)/18يةتممئ الو يقم  ا  األمانم ال امم تقرير 
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 موجز الورقات المقدمة من األطراف ومنظمات األمم المتحدة -باء 
 

 كينيا -1 
األ(ــــرا  مناوعــــاال إ  ّــــ و  الــــس  حالــــم  أ ضــــيمحمــــيم والتو يــــق تتــــير إجــــرا اال الت -40

ب ـد أد تتـا  لا(ـرا  الـل  ينـد و عبـى ادمتةـال لبقـرا   توا ق يـبملا  و  ينر أ(را  ا ع ، تاايد 
 قــوا  مــن الناــاي الــدا بط يــيمود إ ــعد   47 ر ــم اديــتمات إلي ــا. ولــللك،  ــذد إد اج املــادة 

هـــلا  عبـــىد ينبغـــط إد اج التنـــويت بو(ببيـــم الةبةـــا وبالتـــا ، األ(ـــرا  ث التمتـــ  بـــللك ادمتيـــاو. 
 التحميم.ت زيز القرا . وينبغط 

 
 السنوا  -2 

عبــــى ينبغــــط أد تقــــوي تةــــويم املناوعــــاال ث الويــــاةئ الممليبــــم بالتو ــــئ إ  حــــئ منايــــ   -41
. ICCD/COP(9)/14مـــن الو يقـــم  3أيـــاذ كـــ  وقـــاةط (ـــ  تنـــادمط، عبـــى النحـــو املبـــا ث الملقـــرة 

وبا ضـــا م إ   لـــك، إ ا كانـــت هنـــاك حاجـــم إ  البدـــو  إ  التحمـــيم، يـــيمود مـــن اململيـــد اتبـــات 
ICCD/COP(11)/17ث الو يقم  ةالوا د بالنيغمتو الو،  ترقرتحل  اا جرا  ال

(10). 
 

اعد الختيارياة للتحكايم والتوفياق فاي المنازعاات المتعلقاة باالموارد الب يعياة وئأو ال يئاة القو  -3 
 محكمة التحكيم الدائمة الصادرة عن

تضـــاب  بتقنـــط ا قـــاةق ث و  .تـــدير اممـــم التحمـــيم الداةمـــم مةـــاةئ التحمـــيم والتو يـــق -42
مـن الـدول واأل(ـرا  ا ا ـم واتيئـاال ا موميـم واملنامـاال  ماملناوعاال الـ  تشـمئ جمموعـاال  تبملـ

 .(11)رعايم اممم التحميم الداةممب ا موميم الدوليم. وىمن إجرا  التحميم التدا   الدو  أيضا  
 .(11)الداةمم
ونقتضـــى قواعـــد التحمـــيم لبدنـــم األمـــم املتحـــدة لبقـــانود التدـــا   الـــدو ، يمباـــف األمـــا  -43

مــيم بتةــميم "يــبام الت يــا" بنــا  عبــى (بــ  أ  (ــر  ث إجــرا اال ال ــاي لبمحممــم الداةمــم لبتح
مامــا   ديــتممال هيئــم  مــيم ناقنــم  التحمــيم. وىمــن لامــا ال ــاي أد يةــمط يــبام ت يــا ت ــاا ا 

 ما.قر  الا ن ث ا ما ليو/أو 
ث بشــود التحمــيم  ممــم التحمــيم الداةمــم القواعــد اد تيا يــم  2001واعت مــدال ث عــاي  -44

م"(. و ــار القواعــد  ريــق عامــئ وونــم يــاملناوعــاال املت بقــم بالبيئــم و/أو املــوا د الابي يــم )"القواعــد البيئ
ث تةــويم الرةيةــيم الةغــراال هــو يــد القواعــد البيئيــم والغــرض مــن  ــ ا  ث القــانود البيئــط والتحمــيم. 

القواعــد اد تيا يــم لبتو يــق  2002املناوعــاال البيئيــم الــ  حــددها الملريــق ال امــئ. واعت مــدال ث عــاي 
لقواعــد مــن اجمموعــم أمشــئ هــلو القواعــد  وتتضــمنث املناوعــاال املت بقــم بالبيئــم و/أو املــوا د الابي يــم. 

__________ 

 من هلو الو يقم. 5 ا، ، ألفا  انار الملرت  الة (10) 
 .<http://pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1028>انار و بم اممم التحميم الداةمم عبى ال نواد التا    (11) 
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متاحــــم ث الوقــــت ا اضــــر. وتقــــدي اممــــم التحمــــيم  مبيئيــــالا جراةيــــم املنــــممم لتةــــويم املناوعــــاال 
 .(12)بالبيئم بقم املناوعاال املتالتوجير بشود  يا(م أحماي تةويم  الداةمم أيضا  

و يمـــا يت بـــق بادتملاقـــاال البيئيـــم املت ـــددة األ(ـــرا ،  ـــيغت القواعـــد البيئيـــم، لتحقيـــق أمـــو   -45
قواعـــد إجراةيـــم لتةـــويم املناوعـــاال بـــا الـــدول األ(ـــرا  ث ادتملاقـــاال البيئيـــم نةابـــم من ـــا أد تمـــود 

ّــا اال إ  القواعــد البيئيــم  ممــم التحمــيم املت ــددة األ(ــرا . ومــن أجــئ املةــاعدة عبــى إد اج ا 
الداةمــــم ث أحمــــاي تةــــويم املناوعــــاال ث هــــلو النــــموك، تشــــا ك ا ممــــم بانتاــــاي ث مملاوضــــاال 

األمـــم املتحـــدة ا (ا يـــم تيةـــرها أمانـــاال اتملاقيـــاال األمـــم املتحـــدة، مةـــئ مـــؤفر األ(ـــرا  ث اتملاقيـــم 
 شــر  عبيــر اممــم التحمــيم الداةمــم  يــا  أيضــا  . والبدــو  إ  التحمــيم الــل  تبشــود تغــ  املنــاق

ث مشـروت ال  ـد الـدو  ا ـاا بالبيئـم والتنميـم، وهـو  امن با  يـا اال تةـويم املناوعـاال املو ـى  ـ
م اهـــدة ث قاـــات عبـــى ملـــاوض تاتملـــاا جـــو جط  ـــا(تر املنامـــاال (ـــ  ا موميـــم  ـــد  تةـــ يئ ال

 البيئم.
ت مـــــئ ا ممـــــم الداةمـــــم لبتحمـــــيم بنشـــــاط عبـــــى ت زيـــــز ايـــــت داي  ،وث جمــــال تغـــــ  املنـــــاق -46

تةـــويم مناوعـــاال عقـــود ادجتـــا  بادنب ا ـــاال. وتو ـــط الراباـــم املت بقـــم ب حمـــاياألالبيئيـــم ث  هاقواعـــد
ئيـم النـاد ة عـن اممـم التحمـيم الداةمـم ث يبقواعـد التحمـيم البباأل ـل الدوليم لتـداول ادنب ا ـاال 

 .(13)ض ادنب ا االملشرا   ال  تت بق باال تملاقدا جا ج تبف 
 

 اتفاقية التحكم في نقل النفايات الخبرة والتخل  منها ع ر الحدود )اتفاقية باز ( -4 
وتــرد ا جــرا اال  .20مــن املــادة  2ث الملقــرة إد تشــ  اتملاقيــم بــاول إ  التحمــيم  ديــدا  د  -47

ـــــالتحميم ث مر ق ـــــا الةـــــادذ.  ـــــرداي  20مـــــن املـــــادة  2الملقـــــرة تشـــــابر وتاملت بقـــــم ب ـــــم  وت مـــــن اتملاقي
مــن اتملاقيــم  28مــن املــادة  2مــ  الملقــرة  كبــ ا    تشــا ا  مــن اتملاقيــم يــتم وم  18مــن املــادة  2 والملقــرة

األول، نوجـــ  مقـــر و  اجتماعـــرمما حـــم التنـــحر. واعتمـــد مـــؤفر األ(ـــرا  ث اتملاقيـــم  وتـــرداي ث 
RC-1/11 ث اوــــز  ألــــف منــــر  يتضــــمانالــــل   املناوعــــاالعتملاقيــــم املت بــــق بتةــــويم ل، املر ــــق الةــــادذ

ــــالتو يق. واعتمــــد مــــؤفر األ(ــــرا  ث اتملاقيــــم  إجــــرا اال التحمــــيم وث اوــــز  بــــا  القواعــــد املت بقــــم ب
، املر ــق وا  املت بــق بــذجرا اال التحمــيم SC-1/2، نوجــ  مقــر و يــتم وم، ث اجتماعــر األول أيضــا  

 لتحميم واوز  الةان  جرا  التو يق.اوعاال، حيس ي ملر د اوز  األول  جرا  انامل والتو يق لتةويم

__________ 

 Guidelines for Negotiating and Drafting Dispute Settlement Clauses for International Environmental“ انار (12) 

Agreements”, IUCN Environmental Law Programme & International Council of Environmental Law, 

fourth edition updated – 2010, Bonn, Germany. 
 أععو. 11انار ا اّيم  (13) 
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 الستنتاجات والتوصيات واإلجراءات المقترحة -جيم 
 
ذ ل تاازا  المعلومااات المتعلقااة بالسااوابق كات ICCD/COP(7)/9كمااا ورد فااي الو يقااة  -48

واو  - وليااة الااواردة فااي الفاارم طاااءالصاالة وب حاادث التبااوراتذ ول ساايما عاادد ماان األساائلة األ
ذ مفيااادة لوااارم مسااااعدة ماااؤتمر األطاااراف فاااي مداولتاااذ بشااا ن ICCD/COP(4)/8مااان الو يقاااة 

ماان اتفاقيااة مكافحااة التصااحر   28و اا  اإلجااراءات واآلليااات المنصااو  عليهااا فااي المااادة 
وفياااق يتضااامنان إجاااراءات التحكااايم والت نوجاااداو  المقارناااة بشااا ن مشاااروعي المااارفقين اللاااذي

أداة عماال مفياادة إلجااراء تحلياال مقااارن لتبااور قااد تكااون  ICCD/COP(7)/9الااواردة فااي الو يقااة 
آراء األطاراف والمؤسساات والمنظماات المهتماة األخار  بشا ن عل  ةطةم ولهذم المسائل 

  هذم اآلراءوالنظر في  النتيجة النهائية لهذين المرفقين
الثانياااة عشااارة فاااي اعتمااااد المااارفقين اللاااذين وقاااد يرلااار ماااؤتمر األطاااراف فاااي دورتاااذ  -49

يتضااااامنان إجاااااراءات التحكااااايم والتوفياااااق بوياااااة مسااااااعدة األطاااااراف علااااا  الوفااااااء بالتزاماتهاااااا 
إكا تعااذور التوصاال لكاان   28ماان المااادة  6)أ( و2بالتفاقيااةذ ول ساايما الفقاارتين يتعلااق  فيمااا

فااي يرلاار مااؤتمر األطااراف  الثانيااة عشاارةذ فقااد الاادورةأ ناااء إلاا  اتفاااق بشاا ن هااذم المساا لة 
  ةمق لاتذ الاجتماعأحد من التفاقية إل   27إرجاء النظر في المادة 

 


