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 مؤمتر األطراف
 الدورة السابعة

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨-١٧نريويب، 
 من جدول األعمال املؤقت) ج(و ) ب(١٣البندان 

 البنود املعلقة

 سية حلل املسائــل املتصلة بالتنفيذ،النظـر يف اإلجراءات واآلليات املؤس
  من االتفاقية، بغية البت يف كيفية املضي قدماً يف هذا الشأن٢٧وفقاً للمادة 

 النظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق، 
 من االتفاقية ٢٨من املادة  ٦و)أ(٢وفقاً للفقرتني 

 مذكرة من إعداد األمانة

 ملخص

 : الذي مبوجبه٦-م أ/٢٢ األطراف يف دورته السادسة املقرر اعتمد مؤمتر -١

أن يدعو من جديد فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة [...] يقرر  •
حبث اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل مسائل التنفيذ، واإلجراءات املتعلقة بالتحكيم والتوفيق، 

 شأن؛وتقدمي توصيات يف هذا ال

، وأياً من األطراف واملؤسسات املعنية ٢٧يدعو أياً من األطراف الراغبة يف إبداء آرائها يف املادة  •
 من االتفاقية، أن تفعل ذلك كتابة وأن ترسل آراءها إىل           ٢٨الراغـبة يف إبداء آرائها يف املادة        

 ؛٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣١األمانة يف موعد ال يتجاوز 

نـة أن تعد وثيقة عمل جديدة استناداً إىل تقارير األطراف الواردة يف الوثائق              يطلـب إىل األما    •
ICCD/COP(4)/8و  ICCD/COP(5)/8وICCD/COP(6)/7   واآلراء املقدمـة مـن األطراف ،
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 ICCD/COP(4)/8واملؤسسات واملنظمات املعنية، وصيغة مستوفاة للمرفقات الواردة يف الوثيقة          
 تعكس هذه اآلراء؛

 . أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديدة اليت ستعدها األمانة أساساً ألعمالهيقرر أيضاً •

، أعدت األمانة تقريراً يتضمن آراء األطراف واملؤسسات واملنظمات املعنية          ٦-م أ /٢٢ووفقـاً للمقرر     -٢
 تتضمن إجراءات التحكيم    بشأن اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل مسائل التنفيذ، وكذلك بشأن املرفقات اليت          

 ويستوفيها بتقدمي معلومات حديثة تتعلق بالسوابق ذات        ICCD/COP(6)/7وهو يضم بذلك الوثيقة     . والتوفـيق 
 .الصلة املشار إليها يف تلك الوثيقة، ومعلومات عن التطورات اجلديدة

ات واآلليات املؤسسية حلل ويقدم الفصل األول معلومات أساسية ويعرض التقدم احملرز يف دراسة اإلجراء -٣
 من االتفاقية، والنظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق وفقاً            ٢٧مسـائل التنفيذ وفقاً للمادة      

 .  من االتفاقية٢٨ من املادة ٦و) أ(٢للفقرتني 

راءات واآلليات  ويلقي الفصل الثاين الضوء على السوابق ذات الصلة والتطورات اجلديدة للنظر يف اإلج             -٤
ويبحث الفصل الثالث يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق اليت           . املؤسسـية حلل مسائل التنفيذ    

ويعرض الفصل الرابع   . تـلخص السوابق ذات الصلة والتطورات اجلديدة اليت قد تشكل جوهر املناقشات املقبلة            
يف حني يقدم   . يشتمل املرفق األول على قائمة بالوثائق املرجعية      و. االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة   

املرفقان الثاين والثالث جدوالً مقارناً ملشاريع املرفقات الناجتة عن تطور هذه اإلجراءات على امتداد الدورات اليت 
 الكتابية املقدمة من عقدها مؤمتر األطراف، والتطورات اجلديدة اليت شهدهتا الوكاالت البيئية األخرى، واملقترحات

 .األطراف واملؤسسات واملنظمات املعنية

وجتدر اإلشارة إىل أنه تبعاً للتعليمات اجلديدة املتعلقة بطول الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، مل يتسن تنفيذ التوصية                  -٥
 .انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطرافاليت قدمها رئيس الفريق بأن تقوم األمانة بإعداد وثيقتني منفصلتني للنظر فيهما أثناء 
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٥ ٥-  ١ .......................................................معلومات أساسيـة -أوالً

 ٦ ٣٩-  ٦ .......النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ -ثانياً

 ٦ ٢٠-  ٦ ................................................السوابق ذات الصلة -ألف 

 ٦ ٩-  ٨ .املستنفدة لطبقة األوزونبروتوكول مونتريال املتعلق باملواد  -١  
 ٦ ١٣-١٠ ....االتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود -٢  
 ٧ ١٤   ..............اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ -٣  
 اتفاقـية بـازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب           -٤  
 ٧ ١٧-١٥ ......................................احلدود والتخلص منها   
 اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة -٥  
 ٨ ٢٠-١٨ ................................................باالنقـراض   
 ٩ ٣٩-٢١ .................................................التطورات اجلديدة -باء 

 بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن -١  
 ٩ ٢٥-٢١ ...................................................تغري املناخ   
 ئية لالتفاقية بـروتوكول قرطاجـنة املتعلق بالسالمة األحيا       -٢  
 ١٠ ٣١-٢٦ ...................................املتعلقة بالتنوع البيولوجي   
 اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن احلصول        -٣  
 على املعلومات، واملشاركة العامة يف صنع القرارات والوصول   
 ١١ ٣٤-٣٢ .................................إىل القضاء يف املسائل البيئية   
 سبقة عن علم بالنسبة لبعض    االتفاقـية بشـأن إجراء املوافقة امل       -٤  
 املـواد الكيميائـية ومبيدات اآلفات اخلطرة املتداولة يف التجارة            
 ١١ ٣٧-٣٥ ............................................................الدولية   
 ١٢ ٣٩-٣٨ ....................................اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة -٥  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ١٢ ٤٧-٤٠ .................النظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق -ثالثاً
 ١٢ ٤٧-٤٠ ......................................السوابق ذات الصلة وآخر التطورات 

 اتفاقـية بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن علم بالنسبة لبعض املواد           -١  
 ١٢ ٤٣-٤٠ ...الكيميائية ومبيدات اآلفات اخلطرة املتداولة يف التجارة الدولية   

 يمالقواعـد االختـيارية حملكمة التحكيم الدائمة من أجل التحك          -٢  
 ١٣ ٤٧-٤٤ ...................أو البيئة/يف منازعات متعلقة باملوارد الطبيعية و   

 ١٤ ٥٤-٤٨ ..................................................االستنتاجات والتوصيات -رابعاً

 ١٤ ٥١-٤٨ ........................................حل املسائل املتعلقة بالتنفيذ -ألف 
 ١٤ ٥٤-٥٢ .........................................إجراءات التحكيم والتوفيق -باء 

 املرفقات

 ١٦ .........................................................................الوثائق املرجعية -األول

 ١٧ ................................جدول مقارن: بإجراءات التحكيممشروع املرفق املتعلق  -الثاين
 ٢١ ................................جدول مقارن: مشروع املرفق املتعلق بإجراءات التحكيم -الثالث
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  معلومات أساسية-أوالً 
، ملخصاً عن التطور احلاصل يف حل املسائل املتصلة بالتنفيذ، ICCD/COP(6)/7قدمت األمانة، يف الوثيقة  -١

وقد ساعد هذا التقرير    . كيم والتوفيق، والتقدم احملرز يف هذا الشأن      وكذلك املرفقات اليت تتضمن إجراءات التح     
فـريق اخلـرباء املخصص يف حبث وتقدمي توصيات يف ضوء تقدم املفاوضات اليت تناولت نفس املسائل يف إطار                   

 .رات أخرىاتفاقيات بيئية أخرى ذات صلة، مع مراعاة الوثائق اليت أعدهتا األمانة لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دو

 من اتفاقية األمم املتحدة     ٢٨ و ٢٧، قرر مؤمتر األطراف، وفقاً للمادتني       ٦-م أ /٢٢ومبوجـب املقـرر      -٢
ملكافحـة التصـحر، أن يدعو من جديد أثناء دورته السابعة، فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل                  

ئل التنفيذ، واملرفقات املتعلقة بإجراءات التحكيم      االنعقـاد ملواصلة حبث اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل مسا        
 . والتوفيق، وتقدمي توصيات يف هذا الشأن

 :، قرر مؤمتر األطراف ما يلي٦-م أ/٢٢ومبوجب املقرر  -٣

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، أن يدعو من          ٢٨ و ٢٧ألغـراض الوفـاء بأحكام املادتني        )أ( 
عة، فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث اإلجراءات واآلليات             جديـد أثناء دورته الساب    

 املؤسسية حلل مسائل التنفيذ، واملرفقات املتعلقة بإجراءات التحكيم والتوفيق، وتقدمي توصيات هبذا الشأن؛

 األمانة يف ضوء    أن يـتخذ فـريق اخلرباء املخصص كأساس ألعماله وثيقة عمل جديدة تعدها             )ب( 
والعروض املقدمة من األطراف واملؤسسات ، ICCD/COP(6)/7وICCD/COP(5)/8 ، وICCD/COP(4)/8الوثائق 

 واملنظمات املعنية على التوايل؛

أن يدعو أياً من األطراف واملؤسسات واملنظمات املعنية اليت ترغب يف أن تقدم لألمانة آراءها يف  )ج( 
، وأن يطلب إىل    ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٣١ن تفعل ذلك كتابة، يف موعد ال يتجاوز         ، إىل أ  ٢٨ و ٢٧املادتني  

 .األمانة أن تدرج هذه اآلراء يف وثيقة العمل اجلديدة كي ينظر فيها فريق اخلرباء املخصص

. ، مل تتلق األمانة أية اقتراحات مكتوبة بشأن املسائل املشار إليها أعاله  ٢٠٠٥يوليه  / متـوز  ١٥وحـىت    -٤
 . ICCD/COP(6)/7، أعدت األمانة اآلن تقريراً يستويف الوثيقة ٦-م أ/٢٢ووفقاً للمقرر 

، ٦-م أ/٢٢ بناء على طلب قدمه مؤمتر األطراف يف مقرره     وتيسرياً لإلحالة والفهم، تتضمن هذه الوثيقة،      -٥
رفقات الوارد يف الوثيقة    حتلـيالً مقارنـاً ملشـروع إجـراءات التحكيم والتوفيق، يدمج املشروع األول هلذه امل              

ICCD/COP(3)/7       واملشروع املنقح الوارد يف الوثيقة ICCD/COP(4)/8    ومن املفروض  .  يف جدولني على التوايل
أن يسـاعد هـذان اجلدوالن يف إعطاء فكرة أفضل ونظرة أوضح عن مشاريع املرفقات حسبما اقترحته األمانة                  

 .ح املرفقات وبالتايل حتسينهاواآلراء املقدمة من األطراف عن كيفية تنقي
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  النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ-ثانياً 

 السوابق ذات الصلة -ألف 

 من اتفاقية مكافحة التصحر ٢٧كما كان عليه احلال يف التقرير السابق، تشمل أوثق السوابق صلة باملادة  -٦
، وبروتوكول عام )بروتوكول مونتريال (ملتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون       ا ١٩٨٧بروتوكول مونتريال لعام    

 ١٩٧٩امللحق باتفاقية عام    ) الربوتوكول الثاين املتعلق بالكربيت   ( املتعلق بزيادة خفض انبعاثات الكربيت       ١٩٩٤
تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،      من اتفاقية األمم امل    ١٣املتعلقة بالتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود، واملادة         

واالتفاقية بشأن التجارة ) اتفاقية بازل(واتفاقية بازل بشأن مراقبة نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها 
 .الدولية باحليوانات والنباتات الربية املهَددة باالنقراض

راسة سوابق وخربات الوكاالت البيئية     وخيتلف توازن االلتزامات من معاهدة إىل أخرى، مما يستوجب د          -٧
. وهلذا السبب، ينبغي أن تصمم اإلجراءات واآلليات املؤسسية مبا يتمشى وكل معاهدة على حدة             . األخرى حبذر 

ففيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، جيب أن تنفذ إجراءات فعالة ملكافحة التصحر والتخفيف من  
وينبغي مراعاة خصوصيات كل مرفق من مرفقات التنفيذ .  استراتيجيات وطنية وإقليمية  آثـار اجلفاف من خالل    

ومن مث، ينبغي أن يؤخذ ذلك      . اإلقليمي ملعاجلة أية مسألة تتعلق بتفسري أو تطبيق االتفاقية، والتوصل إىل تسويتها           
 .يف االعتبار عند دراسة السوابق ذات الصلة الواردة أدناه

 يال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزونبروتوكول مونتر -١

، اجتمعت جلنة التنفيذ بشأن عدم االمتثال وقدمت الجتماع األطراف توصيات عدة بشأن ٢٠٠٤يف عام  -٨
 طرفاً يف اجملموع    ٣٩ومن بني   . وضع االمتثال وذلك باالستناد إىل املعلومات املقدمة من كل طرف من األطراف           

 طرفاً يف جدول أعمال االجتماع الثالث والثالثني من أجل هنوض           ٢١اسة، مت إدراج    تقـرر أن تكون موضع در     
اللجـنة بواجب رصد حالة االمتثال من جانب تلك األطراف، فيما ال يوجد لدى األطراف املتبقية قضايا معلقة                  

 مع التقدير يف نص ووافقت اللجنة على عدم مناقشة حالة هذه األطراف بالتفصيل، بل اإلحاطة علماً   . للنظر فيها 
 .تقرير االجتماع باجلهود اليت بذلتها للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول

وفيما يتصل بالتوصيات اليت تتناول خطط عمل األطراف اليت هي يف حالة عدم امتثال، أشري أيضاً إىل أن  -٩
ولقد وافقت  . ائع يف القانون الدويل العام    ، وهو املبدأ الش   "االتفاق البناء "بـروتوكول مونتريال يعمل وفقاً ملبدأ       

األطراف، بتوافق اآلراء، على أن متضي إىل ما هو أبعد من تدابري الرقابة الصارمة املنصوص عليها يف الربوتوكول                  
 .من أجل معاجلة عدم االمتثال بطريقة عملية، وهي طريقة ثبت أهنا فعالة بدرجة كبرية يف التطبيق

  بالتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدوداالتفاقية املتعلقة -٢

، تلقت اهليئة التنفيذية التفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود من جلنة التنفيذ              ٢٠٠٤يف عـام     -١٠
وكانت اللجنة قد   . الـتابعة هلـا التقرير السابع بشأن امتثال األطراف اللتزاماهتا مبوجب بروتوكوالت االتفاقية            

 . تتعلق بعدم االمتثال ووضعت توصية بشأهنااستعرضت حاالت
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واسترعى رئيس اللجنة االنتباه إىل استعراض اللجنة السنوي المتثال األطراف اللتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ،  -١١
لق وال تزال هناك أيضاً عدة حاالت تتع      . مفيداً أن أطرافاً عدة ال متتثل اللتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ عن االنبعاثات          
 . بعدم االمتثال لربوتوكوالت عديدة بصدد األهداف احملددة لالنبعاثات

واستناداً إىل توصيات جلنة التنفيذ، اعتمدت اهليئة التنفيذية عدداً من املقررات املتصلة بعدم امتثال أطراف  -١٢
نة بنشاطها، عاد بعض    ويف السنوات اليت كانت تضطلع فيها اللج      . حمددة اللتزاماهتا مبوجب بروتوكوالت خمتلفة    

الـبلدان إىل االمتـثال اللـتزاماهتا، يف حني أخذت بلدان أخرى تتحرك يف االجتاه الصحيح ويتوقع أن تعود إىل        
إال أن هناك بلداناً قليلة يبدو أهنا مل تتوصل إىل الوفاء بالتزاماهتا، وقد أعربت اهليئة التنفيذية عن . االمتـثال قريباً  

وقد طلبت اهليئة التنفيذية إىل هذه البلدان على وجه اخلصوص أن تقدم للجنة التنفيذ              . االتانشغاهلا إزاء هذه احل   
معلومات إضافية تبني فيها التقدم احملرز على درب حتقيق االمتثال وتعرض فيها جدوالً زمنياً حيدد السنة اليت تتوقع 

حملددة اليت اختذهتا أو تعتزم اختاذها للوفاء بالتزاماهتا        أن تتوصل فيها إىل الوفاء بالتزاماهتا، وكذلك قائمة بالتدابري ا         
 .باحلد من االنبعاثات

 بشأن ١٩٩٨وأشار رئيس جلنة التنفيذ أيضاً إىل أن اللجنة شرعت يف استعراضها املتعمق لربوتوكول عام  -١٣
ها عن هذا االستعراض    ، وأن اللجنة ستقدم تقرير    ٢٠٠٣امللوثات العضوية الثابتة، الذي دخل حيز النفاذ يف عام          

 . ٢٠٠٥يف عام 

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ -٣

 من اتفاقية األمم املتحدة     ١٣إن اللجـنة االستشارية الدائمة املتعددة األطراف اليت أنشئت وفقاً للمادة             -١٤
يت يتمثل دورها يف منع نشوب منازعات بني ، وال)تسوية املسائل املتعلقة بعدم االمتثال(اإلطارية بشأن تغري املناخ 

وحسب ما ورد يف التقرير السابق، يعزى هذا بصفة رئيسية إىل           . ٢٠٠٣األطـراف، مل حترز أي تقدم منذ عام         
 . اخلالفات املتصلة بتشكيل اللجنة

 اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها -٤

وطلب مؤمتر  . ، أنشأ مؤمتر األطراف آلية لتعزيز تنفيذ اتفاقية بازل، واالمتثال ألحكامها          ٢٠٠٤يف عام    -١٥
األطراف أيضاً تعيني مرشحني لعضوية اللجنة ُتسند إليهم مهمة إدارة هذه اآللية، وكلَّف الفريق العامل املفتوح                 

ص صالحيات هذه اآللية، يف مجلة أمور وتن. باب العضوية بانتخاب أول أعضاء للجنة بالنيابة عن مؤمتر األطراف  
تقدم اللجنة تقريراً إىل كل اجتماع عادي يعقده مؤمتر األطراف عما قامت به من أعمال               : "أخرى، على ما يلي   

 ".أو لينظر فيه/ألداء وظائفها لعلم مؤمتر األطراف به و

كما تنص صالحيات   . طرافوتتكون اللجنة من مخسة عشر عضواً يعينهم األطراف وينتخبهم مؤمتر األ           -١٦
اآللية على أن يقوم أعضاء اللجنة بواجباهتم مبوضوعية وبالشكل الذي يؤمن مصاحل االتفاقية على أفضل وجه، وأن 
تكون لديهم اخلربة ذات الصلة مبوضوع االتفاقية، مبا يف ذلك يف امليادين العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية 

متر األطراف مخسة أعضاء، على أساس عضو من كل إقليم، لفترة والية واحدة، وعشرة              وينتخب مؤ . والقانونية
وبعد ذلك، ينتخب مؤمتر األطراف، يف كل اجتماع       . أعضـاء، على أساس عضوين من كل إقليم، لفترة واليتني         
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م للوظيفة، أو   عـادي يعقده ولفترة واليتني كاملتني، أعضاء جدداً ليحلوا حمل األعضاء الذين انتهت فترة شغله              
 . وال حيق لألعضاء أن خيدموا ألكثر من واليتني متتاليتني. على وشك أن تنتهي

أو /وتقـدم اللجنة أيضاً تقريراً لكل اجتماع عادي من اجتماعات مؤمتر األطراف عن أية استنتاجات و                -١٧
يا العامة املتعلقة باالمتثال    توصـيات تضـعها بشأن اقتراحاهتا بأي عمل قد يلزم القيام به مستقبالً بشأن القضا              

يتعني على  " إجراء تيسري "وتنص صالحيات اللجنة على     . والتنفـيذ، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويوافق عليها        
اليت " التدابري اإلضافية "وتقدم اللجنة توصية ملؤمتر األطراف عن       . اللجنة اتباعه عند نظرها يف أي تقرير يرد إليها        

نتهاء من إجراء التيسري كلما اعتربت اللجنة أن هذه التدابري ضرورية ملعاجلة الصعوبات  جيـب اختاذهـا عقب اال     
، تسمح للجنة باستعراض القضايا     "استعراض عام "وتنص صالحيات اللجنة أيضاً على عملية       . املتصـلة باالمتثال  

 .طرافالعامة املتعلقة باالمتثال والتنفيذ مبوجب االتفاقية، وفقاً لتوجيهات مؤمتر األ

 اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض -٥

) ٢٠٠٤مارس /املعقود يف جنيف، سويسرا، يف آذار(أنشـأت اللجنة الدائمة لالتفاقية يف اجتماعها اخلمسني        -١٨
ية لالمتثال لالتفاقية، وذلك فـريقاً مفـتوح العضـوية عامالً بني الدورات وعملية إلجناز جمموعة مبادئ توجيه      

واتفق على أن ). SC50 Doc.27, Annex 3انظر الوثيقة (باالستناد إىل مشروع النص املنقح الذي أعدته األمانة 
غري أن اللجنة   . (SC53)يقـدم الفـريق العامل املعين باالمتثال تقريراً إىل اللجنة يف اجتماعها الثالث واخلمسني               

رف أن حييل قضية املبادئ التوجيهية املتعلقة باالمتثال للمناقشة يف االجتماع الثالث            اقترحـت بأنه ميكن ألي ط     
 CoP 13 Doc.25وهذا ما مت من خالل الوثيقة . ٢٠٠٤ املعقود يف بانكوك يف عام (CoP 13)عشر ملؤمتر األطراف 

 .اليت قدمتها آيرلندا بالنيابة عن الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية

ـ  -١٩ د الفريق العامل اجتماعات عدة على هامش مؤمتر األطراف الثالث عشر، شارك فيها ممثلون عن               وعق
أستراليا وإكوادور وأملانيا وبروين دار السالم ومجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وسانت           : األطـراف التايل ذكرهم   

حدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     لوسيا والسويد وسويسرا والصني وكندا وماليزيا واملكسيك واململكة املت        
وقد حضرت األمانة مجيع . ونيوزيلندا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان  ) اليت ترأس الفريق  (والنرويج  

وفُتح باب املشاركة أيضاً يف أحد هذه االجتماعات للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري             . االجـتماعات 
واختذ الفريق العامل . وقد شاركت يف هذا االجتماع ست منظمات.  ُتعرب عن آرائها يف املوضوع احلكومية كي 

، ٣، املرفـق SC50 Doc.27مشـروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باالمتثال لالتفاقية، بصيغتها املنقحة، الواردة يف الوثيقة  
 مشروعاً جديداً يأخذ يف االعتبار التعليقات املقدمة خالل         وقبل انعقاد االجتماع األخري، عمم الرئيس     . كأساس ملناقشاته 

وقد قرر الفريق العامل مواصلة املناقشات      . املناقشات وبعض املالحظات املكتوبة الرامية إىل تبسيط بنية املبادئ التوجيهية         
 .عن طريق الربيد اإللكتروين حىت انعقاد االجتماع الثالث واخلمسني للجنة الدائمة

، )٢٠٠٥يوليه  / متوز ١ -يونيه  / حزيران ٢٧جنيف،  ( للجنة الدائمة    ٥٣ول موعد انعقاد االجتماع     وحبل -٢٠
 موجز عن التقدم الذي أحرزه الفريق SC 53 Doc.30ويرد يف الوثيقة . مل يكـن الفريق العامل قد أهنى مداوالته 

وعقد الفريق  . ٢٠٠٤أكتوبر  /العـامل حىت اآلن، ونسخة من مشروع النص املقدم من الرئيس يف تشرين األول             
وقد اختذ كأساس . العامل منذ ذلك التاريخ عدة اجتماعات على هامش االجتماع الثالث واخلمسني للجنة الدائمة
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يتضمن تعليقات قدمها أعضاء     (٢٠٠٥يونيه  /ملناقشـاته مشـروعاً منقحاً أعده رئيس الفريق العامل يف حزيران          
لرئيس يف تقريره الشفوي إىل اللجنة الدائمة أن الفريق العامل أحرز تقدماً ال        وأعلن ا ). الفـريق العامل إلكترونياً   

وأوضح أنه بالنظر إىل زخم أعمال الفريق، ميكن إجراء  . بـأس بـه ولكـنه حيتاج إىل مهلة إضافية إلجناز عمله           
 متفق عليه مفاوضـات أخرى عن طريق الربيد اإللكتروين، وذلك يف الوقت احملدد كي يتسىن تقدمي مشروع نص       

 ).٢٠٠٦أكتوبر /جنيف، مبدئياً يف تشرين األول(لتنظر فيه اللجنة الدائمة يف اجتماعها الرابع واخلمسني 

 التطورات اجلديدة -باء 

 بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ -١

 املناخ تشكل حمور العمل احلكومي الدويل يف جمال         ال تـزال اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري          -٢١
فرباير / ودخوله حيز النفاذ يف شباط١٩٩٧ومن املنجزات املوازية، بروتوكول كيوتو يف عام . مكافحة تغري املناخ 

، مـع مـا يتضمنه من أهداف ملزمة قانوناً بالنسبة للبلدان الصناعية فيما يتعلق بإطالق االنبعاثات، وما      ٢٠٠٥
 . ذلك من قواعد تتعلق بالتنفيذأعقب

ويكمـل بروتوكول كيوتو االتفاقية ويعززها بتوفري إطار عمل الختاذ إجراءات عالجية ووقائية للتغلب               -٢٢
ويقوم . وجيوز ألطراف االتفاقية وحدها االنضمام إىل الربوتوكول      . عـلى اآلثـار الضارة الناجتة عن تغري املناخ        

ليت بنيت عليها االتفاقية، وله نفس هدفها النهائي فضالً عن طريقة جتميع البلدان             الربوتوكول على نفس املبادئ ا    
وقد فتح بروتوكول كيوتو آفاقاً     . ويتقاسم معها أيضاً املؤسسات، مبا يف ذلك هيئاهتا الفرعية واألمانة         . وتصنيفها

فة، وآلية االجتار برخص إطالق     آلية التنفيذ املشترك، وآلية التنمية النظي     (جديـدة بفضـل ثالث آليات ابتكارية        
لتعزيز كفاءة تكاليف التخفيف من آثار تغري املناخ بفسح اجملال أمام األطراف خلفض االنبعاثات، أو               ) االنبعاثات

 . تعزيز مصارف الكربون، وذلك بتكاليف أقل يف اخلارج مما هي عليه يف الداخل

ألحكام ) طرف املرفق األول  (ة يف املرفق األول باالتفاقية      ويف سبيل تقييم امتثال كل طرف من األطراف املدرج         -٢٣
الربوتوكول، ال بد أن تتوفر معلومات بشأن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ الربوتوكول وعن إنبعاثاهتا خالل الفترة املشمولة                 

 .، ومعامالهتا يف إطار اآلليات٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨بااللتزام من 

وإضافة إىل ذلك،   . ز النفاذ إىل تعديل الشروط املتعلقة باإلبالغ واالستعراض       وقـد أدى دخول الربوتوكول حي      -٢٤
يشـترط اآلن من كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول إحراز تقدم ميكن أن يثبت به وفاءه بالتزاماته مبوجب                     

 املعلومات اإلضافية يف بالغاته     ، وإدراج ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١الـربوتوكول، وتقدمي تقرير عن هذا التقدم حبلول         
وينبغي أن تقدم هذه املعلومات اإلضافية كجزء من البالغات الوطنية          . الوطنية إلثبات وفائه بالتزاماته مبوجب الربوتوكول     

 .األوىل املستحقة مبوجب الربوتوكول، إثر دخول الربوتوكول حيز النفاذ

ويف ). فرع التيسري وفرع اإلنفاذ   (ومة من هيئة عامة ومكتب وفرعني       وتتألف جلنة االمتثال املنشأة يف إطار املنظ       -٢٥
حـال مل يتوصـل طرف إىل حتقيق اهلدف احملدد لـه إلطالق االنبعاثات، عليه أن يعوض الفرق، فضالً عن دفع غرامة                     
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متثال، وُتعلَُّق يف األثناء وجيب على الطرف أيضاً أن يضع خطة عمل لال. نسبتها ثالثون يف املائة، خالل فترة االلتزام الثانية       
 .أهلية ذلك الطرف لبيع أية أرصدة يف إطار االجتار برخص إطالق االنبعاثات

 بروتوكول قرطاجنة املتعلق بالسالمة األحيائية لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي -٢

مية الدولية لربوتوكول قرطاجنة  من االتفاقية، ومراعاة لعمل وتوصيات اللجنة احلكو     ٣٤وفقـاً ألحكـام املادة       -٢٦
املتعلق بالسالمة األحيائية، فإن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول، اعتمد يف اجتماعه األول                
إجـراءات وآليات تتعلق باالمتثال، وأنشأ جلنة امتثال لتعزيز االمتثال، ومعاجلة حاالت عدم االمتثال، وتقدمي املشورة أو                 

 ). BS-I/7املقرر (ملساعدة ا

وتـتألف جلنة االمتثال من مخسة عشر عضواً يعينهم األطراف وينتخبهم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                 -٢٧
وجيب . األطراف يف الربوتوكول على أساس ثالثة أعضاء من كل فريق من األفرقة اإلقليمية اخلمسة التابعة لألمم املتحدة                

 . يعملوا مبوضوعية ويتصرفوا بصفتهم الشخصيةعلى أعضاء اللجنة أن

أي طرف فيما يتعلق    ) أ: (وتـتلقى اللجـنة، مـن خالل األمانة، التقارير املتعلقة باالمتثال من األطراف التالية              -٢٨
وجيوز للجنة أن تتخذ عدداً من . أي طرف، متأثر أو حيتمل أن يتأثر، فيما يتعلق بطرف آخر     ) ب(بأوضـاعه الذاتـية؛ و    

تقدمي املشورة أو املساعدة  ) أ: (وتشمل هذه التدابري ما يلي    . دابري بغـية تعزيز االمتثال ومعاجلة حاالت عدم االمتثال        الـت 
تقدمي توصيات ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فيما يتعلق بتقدمي املساعدة املالية             ) ب(للطـرف املعين؛ و   

مطالبة أو مساعدة الطرف املعين لوضع     ) ج(ب، وغري ذلك من تدابري بناء القدرات؛ و       والتقنية، ونقل التكنولوجيا، والتدري   
 .خطة عمل متكنه من التوصل إىل االمتثال ألحكام الربوتوكول يف إطار زمين حيدد باالتفاق بني اللجنة والطرف

ثتال، أن يقرر اختاذ تدبري أو      وجيوز ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، بناء على توصيات جلنة االم            -٢٩
 أن يوجـه تنبـيهاً للطرف املعين؛       ) ب(أن يقـدم املسـاعدة املالـية والتقنـية؛          ) أ: (أكـثر مـن الـتدابري التالـية       

) د(أن يطلب إىل األمني التنفيذي نشر حاالت عدم االمتثال يف مركز تبادل املعلومات املتعلقة بالسالمة األحيائية؛ و         ) ج(و
االمتثال املتكررة، أن يتخذ التدابري اليت قد يقررها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               يف حـاالت عدم     

 .اجتماعه الثالث

وكانت املهمة الرئيسية   . ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٦ إىل   ١٤وعقـدت جلنة االمتثال اجتماعها األول يف الفترة من           -٣٠
 فيما بعد ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف للموافقة          للجـنة تتمـثل يف وضع نظامها الداخلي الذي قدمته         

واعتمدت أيضاً خطة عمل تشمل الفترة حىت موعد استعراض اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال حسبما هو               . علـيه 
تعلق بالسالمة األحيائية   وارد يف املـادة السابعة من اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال يف إطار بروتوكول قرطاجنة امل              

 .BS-I/7)املرفق، املقرر (

مايو إىل / أيار٣٠ونظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف اجتماعه الثاين، املعقود يف الفترة من             -٣١
 ووافق عليه ، يف النظام الداخلي الجتماعات جلنة االمتثال وفقاً القتراح االجتماع األول للجنة،       ٢٠٠٥يونيه  / حزيـران  ٣
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وتشـمل القواعد، يف مجلة أمور، بنوداً تتعلق مبواعيد االجتماعات واإلشعارات بعقدها، وجدول             . BS-II/1يف املقـرر    
األعمال، وتوزيع املعلومات والنظر فيها، ونشر الوثائق واملعلومات، واألعضاء، وأعضاء املكتب، واالشتراك يف مداوالت              

 .ومل حتسم بعد قضايا قليلة تتعلق بالتصويت. ويتاللجنة، وتصريف األعمال، والتص

اتفاقـية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن احلصول على           -٣
املعلومات، واملشاركة العامة يف صنع القرارات والوصول إىل القضاء         

 يف املسائل البيئية

الوطنية بشأن التنفيذ، مما أتاح لكافة األطراف       اسـتعرض االجتماع الثاين لألطراف اجملموعة األوىل من التقارير           -٣٢
ويف إطار االختبار األول آللية االمتثال      . املعنية إمكانية التحقق من تطبيق أهداف االتفاقية تطبيقاً فعلياً وكيفية القيام بذلك           

ف ألحكام معينة يف    لالتفاقـية، نظـر االجـتماع أيضاً يف استنتاجات جلنة االمتثال وأكد عدم امتثال ثالثة بلدان أطرا                
وآلية االمتثال، فريدة من نوعها إذ إهنا     . كما تطرق إىل القضايا العامة املتعلقة باالمتثال املطروحة يف تقرير اللجنة          . االتفاقية

جتيز ألي فرد من أفراد اجلمهور، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، تكون لديه شواغل بشأن امتثال طرف ما ألحكام                    
 .ة، طلب إجراء عملية استعراض رمسي من جانب اللجنةاالتفاقي

وكانت جلنة االمتثال، اليت أنشئت خالل االجتماع األول لألطراف يف االتفاقية، قد عقدت مثانية اجتماعات قبل  -٣٣
خر وقد استعرضت اللجنة حىت اآلن تقريراً قدمه أحد األطراف بشأن امتثال طرف آ            . انعقـاد االجتماع الثاين لألطراف    

ونظـرت يف مقبولـية ثالثة عشر بالغاً ورد من اجلمهور، اعتربت ثالثة منها غري مقبولة، ونظرت يف األسس املوضوعية                   
 .خلمسة بالغات، وهي يف الوقت الراهن بصدد النظر يف مخسة بالغات

، وحضور اجلمهور ووضعت اللجنة أيضاً جمموعة قواعد تنظم طريقة عملها، وتتعلق جبملة أمور منها صنع القرار           -٣٤
 .ومشاركة املراقبني، ونشر مداوالت االجتماعات والوثائق، واللغات، وتضارب املصاحل

االتفاقـية بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن علم بالنسبة لبعض املواد            -٤
 الكيميائية ومبيدات اآلفات اخلطرة املتداولة يف التجارة الدولية

، من جديد   ٢٠٠٣نوفمرب  /دولية، يف دورهتا العاشرة املعقودة يف تشرين الثاين       دعـت جلنة التفاوض احلكومية ال      -٣٥
الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين باالمتثال، الذي أنشئ يف دورهتا التاسعة، إىل االنعقاد وطلبت إليه أن يستعرض                  

وفحص الفريق العامل   . مذكرة األمانة مشـروع النص الذي أعده رئيسه، وكذلك مشروع املقرر واالستبيان املبينني يف             
وقررت . بدقـة مشروع نص الرئيس واقترح نصاً منقحاً ملشروع آليات وإجراءات االمتثال قدمه رئيس الفريق إىل اللجنة    

 .اللجنة إحالة مشروع النص إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه يف اجتماعه األول

، واعتمد مقرره   ٢٠٠٤سبتمرب  /جتماعه األول املعقود يف أيلول    وتطـرق مؤمتر األطراف إىل هذا املوضوع يف ا         -٣٦
RC-1/10 .             من االتفاقية إدراكاً منه أن اإلجراءات واآلليات        ١٧وقـد أشـار مؤمتـر األطراف يف هذا املقرر إىل املادة 

عدة وتقدمي املشورة   املنصوص عليها يف تلك املادة ستساعد يف معاجلة قضايا عدم االمتثال، وذلك بوسائل منها تيسري املسا               
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والحظ مؤمتر األطراف مع التقدير األعمال التحضريية اليت اضطلعت هبا فعالً جلنة            . لألطراف اليت تواجه مشاكل االمتثال    
، وال سيما تلك األعمال اليت      ١٧الـتفاوض احلكومية الدولية بشأن وضع اإلجراءات واآلليات املنصوص عليها يف املادة             

جتماع األول للمؤمتر واليت ترد يف مذكرة األمانة بشأن اإلجراءات واآلليات املؤسسية لتحديد عدم              قامـت هبا حتضرياً لال    
وعلى هذا األساس، قرر مؤمتر األطراف      . االمتثال ألحكام االتفاقية، والتعامل مع األطراف اليت يثبت عدم امتثاهلا لالتفاقية          

 قبل اجتماعه الثاين مباشرة، وذلك من       ١٧وية ومعين باملادة    الدعـوة إىل عقد اجتماع لفريق عامل خمصص مفتوح العض         
 .أجل اإلعداد هلذه القضية واملضي قُدماً يف املداوالت املتصلة هبا

سبتمرب / يف أيلول  ١٧وعمـالً هبذا املقرر، سيعقد اجتماع للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين باملادة               -٣٧
وصل إليها الفريق العامل على مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين املقرر عقده يف نفس   وسـتعرض النـتائج اليت يت     . ٢٠٠٥

 .٢٠٠٥سبتمرب /املكان يف أيلول

 اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة -٥

، SC-1/14، املقرر   ٢٠٠٥مايو  /اعـتمد مؤمتـر األطراف يف اتفاقية ستكهومل، يف دورته األوىل املعقودة يف أيار              -٣٨
 مبوجبه أن يقوم فريق عامل خمصص مفتوح باب العضوية يعىن بعدم االمتثال بعقد اجتماع لفترة يومني أو ثالثة                   الذي قرر 

 .أيام مباشرة قبل انعقاد الدورة الثانية ملؤمتر األطراف

ودعـا مؤمتر األطراف، يف املقرر نفسه، احلكومات واألطراف والدول غري األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل                 -٣٩
وطُلب إىل األمانة أن تقدم إىل      . تقـدمي آرائهـا واقتراحاهتا بشأن إنشاء آلية تعىن حباالت عدم االمتثال يف إطار االتفاقية              

الفـريق العامل املخصص جتميعاً هلذه اآلراء وأن تصوغ مشروع نص عن اإلجراءات واآلليات املؤسسية املتعلقة حباالت                 
تفاقية، مبا يعكس اآلراء املعرب عنها واملمارسات اجلارية يف إطار االتفاقات البيئية             من اال  ١٧عدم االمتثال مبوجب املادة     
 .املتعددة األطراف األخرى

  النظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق-ثالثاً 

 السوابق ذات الصلة وآخر التطورات

بعض املواد الكيميائية   اتفاقـية بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن علم بالنسبة ل          -١
 ومبيدات اآلفات اخلطرة املتداولة يف التجارة الدولية

 من االتفاقية على أنه جيوز ألي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، أن              ٢٠ من املادة    ٢تنص الفقرة    -٤٠
 لتسوية املنازعات إزاء أي طرف      يعلن يف صك خطي عن اعترافه بإحدى الوسيلتني التاليتني أو كلتيهما على سبيل اإللزام             

 :يقبل نفس االلتزام

التحكـيم وفقاً لإلجراءات اليت سوف يعتمدها مؤمتر األطراف يف مرفق يف أقرب وقت ممكن      )أ"( 
 عملياً؛ و
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 ".عرض النـزاع على حمكمة العدل الدولية )ب( 

علقة بلجنة التوفيق يف مرفق يعتمده مؤمتر       تدرج اإلجراءات اإلضافية املت   " من نفس املادة على أن       ٦وتنص الفقرة    -٤١
 ".األطراف يف موعد ال يتجاوز انعقاد االجتماع الثاين للمؤمتر

ونظـرت جلـنة التفاوض احلكومية الدولية يف إجراءات التحكيم وكذلك اإلجراءات املتعلقة بلجنة التوفيق يف                 -٤٢
ا العاشرة على مشروع قواعد التحكيم ومشروع قواعد  ووافقت اللجنة يف دورهت   . دوراهتـا الثامـنة والتاسـعة والعاشرة      

 .التوفيق، وقررت إحالة املشروعني إىل مؤمتر األطراف للنظر فيهما يف اجتماعه األول

، اعتماد املرفق السادس باالتفاقية الذي يعرض      RC-1/11وقرر مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول، مبوجب مقرره          -٤٣
 من  ٢٠ من املادة    ٦ من االتفاقية، وإجراء التوفيق ألغراض الفقرة        ٢٠من املادة   ) أ(٢رة  إجـراء التحكـيم ألغراض الفق     

 .االتفاقية، حسبما وردا يف مرفق هذا املقرر

القواعد االختيارية حملكمة التحكيم الدائمة من أجل التحكيم يف منازعات  -٢
 أو البيئة/متعلقة باملوارد الطبيعية و

 الدائمة يف الهاي القواعد االختيارية للتحكيم يف املنازعات املتعلقة باملوارد الطبيعية            اعـتمدت حمكمة التحكيم    -٤٤
أو البيئة يف   /، والقواعد االختيارية للتوفيق يف املنازعات املتصلة باملوارد الطبيعية و         ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٩أو البيئة يف    /و

القضايا اليت قد تنشأ يف إطار تسوية املنازعات البيئية،          هذه القواعد لتتمشى مع      وقد أعدت . ٢٠٠٢أبريل  / نيسـان  ١٦
وهي مفتوحة للدول وجهات أخرى غري الدول على حد سواء، وبذلك ميكنها أن تشمل قضايا القانون التجاري والقانون 

 . الدويل العام

فرقة خرباء خمتصني   وميكـن لألطراف اليت تستعمل هذه القواعد أن تشكل حمكمة التحكيم أو جلنة التوفيق من أ                -٤٥
وعالوة على ذلك، . بقانون البيئة وعلم البيئة ترشحهم حكومة بلدهم مبا يكفل للمحكمة اخلربة املطلوبة لتسوية املنازعات  

ففي اجملاالت املعقدة على وجه     . جيوز للمحكمة أن تطلب هي نفسها احلصول على مشورة أفرقة اخلرباء يف املسائل التقنية             
هذا فضالً عن أن    . تصحر، قد تكون اخلربة مبوضوع املنازعات ضرورية لتسويتها بشكل فعال         اخلصـوص، كمجـال ال    

 .احملكمة اليت تتألف من خرباء قد تكون يف وضع أفضل لتسوية املنازعات بطريقة تشجع األطراف على تنفيذ احلكم

وتوكول جلنة األمم املتحدة االقتصادية     وقـد أُدرجت قواعد التحكيم البيئية التابعة حملكمة التحكيم الدائمة يف بر            -٤٦
ألوروبا بشأن املسؤولية املدنية اخلاص باتفاقية املمرات املائية واتفاقية اآلثار العابرة للحدود املترتبة على احلوادث الصناعية،    

ويتم النظر املشـار إليهما يف عقود عدة مت وضعها على أساس بروتوكول كيوتو بشأن االجتار برخص إطالق اإلنبعاثات،   
يف هـذه القواعـد يف إطـار املادة املتعلقة باملسؤولية والتعويض يف بروتوكول السالمة البيولوجية امللحق باتفاقية التنوع                   

 .البيولوجي والعديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر نظراً وميكن أن تشكل هذه القواعد، عند االقتضاء، مصدراً مرجعياً مفيداً ال      -٤٧
ألهنـا تسعى إىل تدارك الفجوات القائمة يف حل املنازعات البيئية، وال سيما يف املسائل املتصلة بتشكيل حمكمة التحكيم،                   
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ندوبون النظر يف   وقد يود امل  . واخلرباء، والسرية، والتدابري املؤقتة، وسرعة اإلجراءات التحكيمية، والقدرة على تنفيذ احلكم          
اعـتماد مرجع للمجموعة احلالية من القواعد أو تعديلها، من قبيل قواعد التحكيم املتعلقة بالبيئة التابعة حملكمة التحكيم                  
الدائمـة، لـتكون مبـثابة إجـراءات حتكيم يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ليوفر على املندوبني الوقت          

 .وي عليها التفاوض على جمموعة جديدة متاماً من اإلجراءاتوالتكاليف اليت ينط

  االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة-رابعاً 

 حل املسائل املتعلقة بالتنفيذ -ألف 

قـد يـود مؤمتـر األطراف النظر أثناء دورته السابعة يف املعلومات األساسية ذات الصلة باإلجراءات واآلليات                 -٤٨
 .  املسائل اليت قد تنشأ عن تنفيذ االتفاقية، بغية مساعدة األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيةاملؤسسية حلل

ويف اجـتماعات سـابقة لفريق اخلرباء املخصص، اُتفق أوالً على أن أية إجراءات أو أية آلية مؤسسية لتسوية                    -٤٩
ريي وغري قائمة على املواجهة، وأن يكون الغرض منها، ثانياً،          املسـائل املـتعلقة بالتنفيذ ينبغي أن تكون ذات طابع تيس          
 .مساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

، اليت ميكن فهمها على أهنا تتصل إما مبشاكل التنفيذ اليت           ٢٧وسيقتضـي األمـر مواصلة النظر يف نطاق املادة           -٥٠
 . باملصاعب اليت يواجهها فرادى األطراف عند الوفاء بالتزاماهتمأو/ُيواجهها األطراف يف االتفاقية ككل، و

ويف هـذا الصـدد، ينـبغي الـنظر يف القضـايا املشـار إليها أعاله، وكذلك القضايا اليت تتضمنها الوثيقة                      -٥١
ICCD/COP(6)/7)       ة ، ونطاق آلي٢٨ و٢٧ و٢٦ واملواد ٢٢ من املادة    ٢، والعالقـة بني الفقرة      ٢٧أي نطـاق املـادة

 :حىت يتسىن ملؤمتر األطراف، يف حال يقرر ذلك، القيام مبا يلي) استشارية متعددة األطراف، وواليتها ووظائفها وتشكيلها

 التماس املزيد من التعليقات من األطراف حول العناصر الواردة يف هذه املذكرة؛  �

وع منوذجي آللية تتناول مسائل     ودعوة فريق اخلرباء املخصص، إىل القيام مبساعدة األمانة، بوضع مشر          �
 .التنفيذ اليت مل يتم حلها

 إجراءات التحكيم والتوفيق -باء 

قـد يـود مؤمتر األطراف النظر أثناء دورته السابعة يف املعلومات األساسية ذات الصلة باملرفقات اليت تتضمن                   -٥٢
 )أ(٢ة بانتظام، وخباصة الفقرتني     إجـراءات التحكـيم والتوفـيق ملسـاعدة املؤمتـر يف اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـي                

 . ٢٨ من املادة ٦و

وقـد يود مؤمتر األطراف أيضاً النظر يف التقرير الذي أعدته األمانة والذي تبني فيه السوابق ذات الصلة وأحدث      -٥٣
ابق ذات الصلة   وال تزال املعلومات املتعلقة بالسو    . الـتطورات يف الوكاالت البيئية األخرى أهم العناصر يف عملية التنفيذ          

، ذات فائدة ICCD/COP(4)/8من الوثيقة " واو"وبأحدث التطورات، وال سيما عدد من األسئلة األولية الواردة يف الفرع     
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 من اتفاقية األمم    ٢٨لغرض مساعدة املؤمتر يف إجراء مداوالته بشأن وضع اإلجراءات واآلليات املنصوص عليها يف املادة               
ويتبني من مقارنة مشروع النص األول للمرفقات، الذي أُعد أثناء الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف              . املتحدة ملكافحة التصحر  

، أن التغيريات ذات الصلة اليت      ٢٠٠٥، باملشروع الذي أُعد أثناء الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف يف عام            ١٩٩٩يف عـام    
ومن املسلم به على    . ق بشأن مشروع إجراءات موحدة    أُدخلت على النص ال تشكل عقبات رئيسية أمام التوصل إىل اتفا          

نطاق واسع يف القانون الدويل أن هناك سوابق جيدة وال جدال فيها بشأن تصميم ومضمون إجراءات التحكيم والتوفيق                  
 . فمهمة وضع هذه اإلجراءات هي أساساً مهمة. املنصوص عليها يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

 :مؤمتر األطراف، عقب نظره يف القضايا املشار إليها أعالهوقد يود  -٥٤

أن يلـتمس من األطراف وغريها من املؤسسات واملنظمات املهتمة املزيد من التعليقات بشأن العناصر                �
 الواردة يف هذه املذكرة؛

 إجراءات  أن يطلب إىل فريق اخلرباء املخصص، القيام مبساعدة األمانة، بتوحيد مشروع املرفقات بشأن             �
التحكـيم والتوفيق مع أحكام االتفاقية استناداً إىل العمل الذي أُجنز يف إطار اتفاقات دولية أخرى ذات     

 صلة وإىل املسامهات الواردة من األطراف وغريها من املؤسسات واملنظمات املهتمة؛ أو

 ١٩طبيعية والبيئة املؤرخة    أن يعـتمد القواعـد االختـيارية للتحكيم يف املنازعات املتعلقة باملوارد ال             �
أو البيئة  /، والقواعد االختيارية للتوفيق يف املنازعات املتصلة باملوارد الطبيعية و         ٢٠٠١يونيه  /حزيـران 
 .، التابعة حملكمة التحكيم الدائمة٢٠٠٢أبريل / نيسان١٦املؤرخة 
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 املرفق األول

 الوثائق املرجعية

 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف

 ICCD/COP(6)/11/Add.1  اإلجراءات املتخذة-ر األطراف عن دورته السادسة تقرير مؤمت

 النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ،          -البنود املعلقة   
 - من االتفاقية، بغية البت يف كيفية املضي قدماً يف هذا الشأن             ٢٧وفقـاً لـلمادة     

 ٦و) أ(٢من إجراءات التحكيم والتوفيق وفقاً للفقرتني       والنظر يف املرفقات اليت تتض    
  من االتفاقية٢٨من املادة 

ICCD/COP(6)/7 

 ICCD/COP(5)/11/Add.1  اإلجراءات املتخذة-تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة 

 النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ،          -البنود املعلقة   
 - من االتفاقية، بغية البت يف كيفية املضي قدماً يف هذا الشأن             ٢٧فقـاً لـلمادة     و

 ٦و) أ(٢والنظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق وفقاً للفقرتني           
  من االتفاقية٢٨من املادة 

ICCD/COP(5)/8 

 ICCD/COP(4)/11/Add.1  اإلجراءات املتخذة-تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة 

 النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ،          -البنود املعلقة   
 - من االتفاقية، بغية البت يف كيفية املضي قدماً يف هذا الشأن             ٢٧وفقـاً لـلمادة     

 ٦و) أ(٢والنظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق وفقاً للفقرتني           
  من االتفاقية٢٨ن املادة م

ICCD/COP(4)8 

 ICCD/COP(3)/20/Add.1  اإلجراءات املتخذة-تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة 

 النظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق، وفقاً          -البـنود املعلقـة     
 . من االتفاقية٢٨ من املادة ٦و) أ(٢للفقرتني 

ICCD/COP(3)/7 

 النظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة           �نفيذ االتفاقية   ت
 مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام

ICCD/COP(3)/17 

 النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ،          -البنود املعلقة   
 ية البت يف كيفية املضي قدماً يف هذا الشأن من االتفاقية، بغ٢٧وفقاً للمادة 

ICCD/COP(3)/18 

 ICCD/COP(2)/14/Add.1  اإلجراءات املتخذة-تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية 

 من االتفاقية، يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل         ٢٧النظر، عمالً باملادة    
 ية، هبدف اعتماد تلك اإلجراءات واآللياتاليت قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ االتفاق

ICCD/COP(2)/10 

 ICCD/COP(1)/11/Add.1  اإلجراءات املتخذة-تقرير مؤمتر األطراف عن دورته األوىل 
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 املرفق الثاين

 جدول مقارن: مشروع املرفق املتعلق بإجراءات التحكيم
 مشروع النص املنقح، الدورة الرابعة 

 املوضوع املادة )٢()٢٠٠٠(ملؤمتر األطراف 
 مشروع النص األول، الدورة الثالثة 

 املادة )١()١٩٩٩(ملؤمتر األطراف 
يعرض هذا املرفق إجراءات التحكيم املشار إليها يف املادة        الغرض  

 . من االتفاقية٢٨
١ 

 نيطرفلخيطـر الطرف املدعي األمانة الدائمة بأن ا         -١
ـ  .  من االتفاقية  ٢٨ نـزاعاً للتحكيم عمالً باملادة       النيحي

 :ما يليوحيدد اإلخطار 
 ؛موضوع التحكيم)  أ  (
مـواد االتفاقية اليت يكون تفسريها أو تطبيقها        )  ب  (

 النـزاع؛موضوع 
 بياناً بالوقائع املؤيدة لالدعاء؛)  ج  (
 .التعويض أو سبيل االنتصاف امللتمس)  د  (
 علــى موضوع الرتاع انرفطتفـق اليإذا لــم   -٢

تبت ،  ٣ تعيني رئيس حمكمة التحكيم عمالً باملادة        قبـل
 .املوضوعيف احملكمة 

حتيل األمانة الدائمة املعلومات اليت تلقتها على هذا          -٣
 .النحو إىل مجيع األطراف يف االتفاقية

الطريفني خيطـر الطرف املدعي األمانة الدائمة بأن          -١ اإلخطار باملنازعات 
.  من االتفاقية  ٢٨ باملادة   نزاعاً للتحكيم عمالً  حيـيالن   

وحيدد اإلخطار موضوع التحكيم ويتضمن، بوجه خاص، 
مـواد االتفاقية اليت يكون تفسريها أو تطبيقها موضوع         

 .الرتاع
علــى موضوع الرتاع الطرفان تفـق يإذا لــم   -٢

تبت ،  ٣قبـل تعيني رئيس حمكمة التحكيم عمالً باملادة        
 .املوضوعيف احملكمة 

 األمانة الدائمة املعلومات اليت تلقتها على هذا        حتيل  -٣
 .النحو إىل مجيع األطراف يف االتفاقية

٢ 

 ــــــــــــ
 .ICCD/COP(3)/7انظر الوثيقة  )١( 
 .ICCD/COP(4)/8انظر الوثيقة  )٢( 
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يف حالة املنازعات اليت تنشأ بني طرفني، تشكّل حمكمة   -١ تعيني احملكمني  
ويعني كل طرف يف الرتاع حمكماً      . أعضاءمؤلفة من ثالثة    

احملكمان املعينان على هذا النحو، باالتفاق املشترك،       ويعني  
وال جيوز أن يكون . احملكم الثالث الذي يكون رئيس احملكمة

احملكـم األخري من مواطين أحد طريف الرتاع، وال أن يكون           
مكـان إقامته املعتادة يف إقليم أحد هذين الطرفني وال أن           
يكـون مستخدماً لدى أي منهما، وال أن يكون قد تناول           

 .القضية بأي صفة أخرى
يف حالة املنازعات اليت تنشأ بني أكثر من طرفني، تعني   -٢

األطـراف اليت هلا نفس املصلحة، باالتفاق املشترك، حمكماً      
 .واحداً

جيـري مـلء أي منصب شاغر بالطريقة احملددة فيما            -٣
 .يليتعلق بالتعيني األو

٣ 

الفشـل يف تعيني حمكم أو يف         
 تعيني الرئيس

إذا مل يّعـني رئـيس احملكمة يف غضون شهرين من تعيني              -١
احملكـم الثاين، يقوم األمني العام لألمم املتحدة، بناء على طلب           

 .أحد األطراف، بتعيني الرئيس يف غضون فترة شهرين أخرى
غضون شهرين من   الرتاع حمكماً يف    طريف  إذا مل يعني أحد       -٢

تلقـي الطلـب، جيوز للطرف اآلخر إبالغ األمني العام لألمم           
املـتحدة، الـذي عليه أن يقوم بالتعيني يف غضون فترة شهرين           

 .أخرى

٤ 

 ٥ .تصدر احملكمة قراراهتا وفقاً ألحكام هذه االتفاقية والقانون الدويل أساس القرارات  
طرفا تفق  يمها الداخلي، ما مل     نظاالتحكيم  تقـرر حمكمة     النظام الداخلي  

 . على خالف ذلكالنـزاع
٦ 

جيـوز للمحكمة أن تدير التحكيم بالطريقة اليت تراها مناسبة،          
شريطة أن تعامل الطرفني معاملة متساوية وأن تتيح لكل طرف          
.يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته

 

   إدارة اإلجراءات ٦
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، أن  نيطرفل على طلب أحد ا    مة، بناءً جيـوز للمحك    -١
 .توصي بالتدابري األساسية املؤقتة للحماية

 .  ُتتخذ هذه التدابري املؤقتة يف شكل حكم مؤقت-٢
 .  للمحكمة أن تطلب ضمانة عن تكاليف هذه التدابري-٣

، أن توصي   الطرفنيجيـوز للمحكمة، بناء على طلب أحد         التدابري املؤقتة للحماية 
 . األساسية املؤقتة للحمايةبالتدابري

٧ 

ا، بوجه خاص،   م أعمال احملكمة وعليه   طرفا النـزاع يسر  ي تيسري عمل احملكمة   
: مبا يلياقوميا، أن مكافة الوسائل املتاحة هللدى استخدام 

تزويدها جبميع الوثائق واملعلومات والتسهيالت ذات        )أ(  
 الصلة؛

دعاء شهود وخرباء   متكينها، عند الضرورة، من است      )ب(  
 .وتلقي شهاداهتم

٨ 

سرية أي معلومات   عـلى الطرفني واحملكّمني واجب محاية        سرية املعلومات  
 .يتلقوهنا خالل إجراءات احملكمة

٩ 

الرتاع تكاليف احملكمة بأنصبة متساوية، ما مل       طرفا  تحمل    ي  -١ تكاليف احملكمة  
 .قضيةتقرر احملكمة خالف ذلك بسبب الظروف اخلاصة لل

حتـتفظ احملكمـة بسجل جبميع تكاليفها وتقدم إىل           -٢
 .بياناً هنائياً هبذه التكاليفالطرفني 

١٠ 

طابع ه مصلحة ذات    ـجيوز ألي طرف يف االتفاقية تكون ل       التدخل يف اإلجراءات  
يف موضوع الرتاع قد تتأثر باحلكم يف القضية، أن         قـانوين   

 .يتدخل يف اإلجراءات مبوافقة احملكمة

١١ 

جيـوز للمحكمة أن تنظر وتبت يف ادعاءات مضادة ناشئة           االدعاءات املضادة  
 .مباشرة عن موضوع الرتاع

١٢ 

الرتاع أمام احملكمة أو عدم     طريف  يف حالـة عدم مثول أحد        عدم مثول أحد األطراف  
قيامه بالدفاع عن قضيته، جيوز للطرف اآلخر أن يطلب إىل          

وال يشكل  . وإصدار حكمها احملكمـة مواصلة اإلجراءات     
غـياب طرف أو عدم قيام طرف بالدفاع عن قضيته عائقاً           

وجيب على احملكمة، قبل إصدار قرارها      . يوقف اإلجراءات 
الـنهائي، أن تقتنع بأن االدعاء يستند إىل أساس قوي من           

 .حيث الواقع والقانون
 
 
 

١٣ 
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 كل من اإلجراءات واملوضوع     تتخذ احملكمة قراراهتا بشأن    األغلبية فيما خيص القرار  

 .بأغلبية أصوات أعضائها
١٤ 

املهلـة الزمنية اخلاصة باختاذ       
 القرار النهائي

تصـدر احملكمة حكمها النهائي يف غضون مخسة أشهر من          
الـتاريخ الـذي مت فيه إكمال تشكيلها، ما مل جتد ضرورة      
 .لتمديد املهلة الزمنية لفترة ال ينبغي أن تتجاوز مخسة أشهر

١٥ 

يقتصر القرار النهائي للمحكمة على موضوع الرتاع ويذكر        القرار النهائي  
ويتضمن القرار أمساء األعضاء    . األسـباب اليت يستند إليها    

. الذين اشتركوا يف إصدار القرار النهائي وتاريخ هذا القرار        
وجيوز ألي عضو يف احملكمة أن يرفق رأياً منفصالً عن القرار 

 .هـفاً لالنهائي أو خمال

١٦ 

.  الرتاع طريفل  يصـدر احلكم كتابة ويكون ملزماً         -١
 ا الرتاع قد اتفقاكن طرفيويكون غري قابل لالستئناف ما مل 

 .مسبقاً على إجراء استئنايف
 .  يتعهد الطرفان بتنفيذ احلكم بال إبطاء-٢
  ال جيـوز إعالن القرار النهائي على عامة اجلمهور إال            -٣

 .فنيمبوافقة كال الطر

ويكون غري قابل   . الرتاعلطـريف   يكـون احلكـم ملـزماً        قوة احلكم ١٨
 مسبقاً على   االرتاع قد اتفق  طرفا  كن  يلالسـتئناف مـا مل      

 .إجراء استئنايف

١٧ 

غضون ستني يوماً من تلقي     جيوز ألي من طريف الرتاع، يف       
القرار النهائي، وبعد إخطار الطرف اآلخر، أن يطلب إىل          

 .فسري للقرار النهائي أو طريقة تنفيذهاحملكمة تقدمي ت

اخلـالف بشـأن التفسري أو       ١٩
 التنفيذ

جيـوز ألي من طريف الرتاع، يف حالة نشوء خالف بينهما           
فيما يتعلق بتفسري القرار النهائي أو طريقة تنفيذه، أن حييله          

 .إىل احملكمة اليت أصدرته

١٨ 

العـناوين املطـبوعة حبروف       
 مائلة 

يف هذه اإلجراءات   مائلة  ن املطبوعة حبروف    أُدرجت العناوي 
وجيـب جتاهلها عند تفسري     . ألغـراض مرجعـية فقـط     

 .اإلجراءات

١٩ 
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 املرفق الثالث

 جدول مقارن: مشروع املرفق املتعلق بإجراءات التوفيق
 مشروع النص املنقح، الدورة الرابعة 

 املوضوع املادة )٢()٢٠٠٠(ملؤمتر األطراف 
  الدورة الثالثة مشروع النص األول،

 املادة )١()١٩٩٩(ملؤمتر األطراف 
يعرض هذا املرفق إجراءات التوفيق املشار إليها يف املادة          الغرض  

 . من االتفاقية٢٨
١ 

 ُتنشـأ جلـنة للتوفيق بناء على طلب أي من طريف            -١
. من االتفاقية٢٨ من املادة ٦الرتاع وفقاً ألحكام الفقرة 

وفيق مىت قبل الطرف اآلخر الدعوة   تبدأ إجراءات الت-٢
وإذا قُـدم القبول شفوياً، فمن املستحسن   . إىل التوفـيق  
 .تأكيده كتابةً

 .  ال تقام إجراءات التوفيق إذا رفض الطرف الدعوة-٣

الرتاع طريف  ُتنشـأ جلنة للتوفيق بناء على طلب أي من           إنشاء جلنة التوفيق 
 .االتفاقية من ٢٨ من املادة ٦وفقاً ألحكام الفقرة 

٢ 

ــن اللجــنة وتعــيني    تكوي
 األعضاء

تشكّل اللجنة، ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك،           -١
ثنان يعينهما كل طرف معين، ورئيس      ا: من مخسة أعضاء  

 .خيتاره هؤالء األعضاء جمتمعني
يف حالـة املنازعات اليت تنشأ بني أكثر من طرفني،            -٢

 أعضاءها يف اللجنة    تعني األطراف اليت هلا نفس املصلحة     
ويف حالة وجود مصاحل منفصلة الثنتني      . باالتفاق املشترك 

أو أكـثر من األطراف أو يف حالة وجود خالف على ما        
إذا كانـت هلـا نفـس املصلحة، تقوم األطراف بتعيني           

 .أعضائها كل على حدة

٣ 

 ــــــــــــ
 .ICCD/COP(3)/7انظر الوثيقة  )١( 
 ICCD/COP(4)/8انظر الوثيقة  )٢( 
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الفشـل يف تعيني األعضاء يف        

 غضون املهلة الزمنية 
الطرفني إذا مل تتم أي تعيينات يف هذا الصدد من جانب           

يف غضـون شهرين من تاريخ طلب إنشاء جلنة للتوفيق،          
يقـوم األمـني العام لألمم املتحدة، إذا طلب منه ذلك           
الطـرف الـذي قدم الطلب، بإجراء هذه التعيينات يف          

 .ن فترة شهرين أخرىغضو

٤ 

الفشـل يف تعـيني الرئيس يف       
 غضون املهلة الزمنية

رئيس للجنة التوفيق يف غضون شهرين من       تعيني  إذا مل يـتم     
تـاريخ تعـيني آخر أعضاء اللجنة، يقوم األمني العام لألمم           
املـتحدة، إذا طلب منه ذلك أحد األطراف، بتعيني رئيس يف           

 .غضون فترة شهرين أخرى

٥ 

الرتاع طرفا  تفق  يحتدد جلنة التوفيق إجراءاهتا اخلاصة هبا ما مل          اإلجراءات  
 .على خالف ذلك

٦ 

 ٧ .تبت جلنة التوفيق يف أي خالف بشأن اختصاصها القرارات املتعلقة باالختصاص  

يـتحمل الطرفان التكاليف مناصفةً ما مل ينص اتفاق التسوية          
 .على تقسيمها بصورة خمتلفة

   إلجراءاتتكاليف ا ٨

  تطلـب جلـنة التوفـيق، فور تعيينها، إىل كل من             -١
الطرفني تقدمي بيان مكتوب يصف الطبيعة العامة للرتاع        

ويرسل كل من الطرفني نسخة     . والنقاط املختلف عليها  
 .من بيانه إىل الطرف اآلخر

  للجنة التوفيق أن تطلب إىل كل من الطرفني تقدمي           -٢
 وعن الوقائع واألسباب    بـيان مكـتوب آخر عن موقفه      

املؤيـدة هلـذا املوقف، مشفوعاً بأي وثائق وأدلة أخرى        
ويرسل كل من الطرفني نسخة من      . يراها الطرف مناسبة  

 .بيانه إىل الطرف اآلخر
 
 

   تقدمي البيانات ٩
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  تساعد جلنة التوفيق الطرفني بصورة مستقلة وغري متحيزة -١
 .عهمايف سعيهما إىل إجياد تسوية ودية لرتا

  للجـنة التوفيق أن تدير إجراءات التوفيق بالطريقة اليت           -٢
تـراها مناسبة، آخذةً يف اعتبارها ظروف القضية، والرغبات         
الـيت ميكـن أن يبديها الطرفان، مبا يف ذلك أي طلب بشأن             

 .ضرورة التعجيل يف تسوية النـزاع
  للجـنة التوفيق، يف أي وقت من إجراءات التوفيق، أن            -٣

 . اقتراحات لتسوية النـزاعتقدم

   دور جلنة التوفيق ١٠

يتعاون الطرفان مع جلنة التوفيق ويسعيان بصفة خاصة إىل         
االمتثال لطلبات اللجنة بتقدمي مواد خطية وأدلة وحضور        

 .اجللسات

   التعاون مع جلنة التوفيق ١١

ة باإلجراءات واملوضوع   تـتخذ قـرارات جلنة التوفيق املتعلق       األغلبية املطلوبة للقرارات ١٢ 
 .بأغلبية أصوات أعضائها

٨ 

  تقـدم جلـنة التوفيق اقتراحاً حلل النـزاع ينظر فيه          -١
 .الطرفان حبسن نية

  يقـوم الطرفان، يف حالة توصلهما إىل اتفاق بشأن           -٢
. تسوية النـزاع، بتحرير اتفاق تسوية كتابة ويوقعان عليه

ها الطرفان ذلك،   وجيـوز للجنة التوفيق فيما لو طلب إلي       
 .حترير اتفاق التسوية أو مساعدة الطرفني على حتريره

الطرفان نظر فيه   يتقـدم جلنة التوفيق اقتراحاً حلل الرتاع         اقتراح حل الرتاع ١٣
 .حبسن نية

٩ 

يف هذه اإلجراءات   مائلة  أدرجـت العناوين املطبوعة حبروف       العناوين املطبوعة حبروف مائلة ١٤ 
 .وجيب جتاهلها عند تفسري اإلجراءات. قطألغراض مرجعية ف

١٠ 

- - - - - 


