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ويقدم .  من االتفاقية٢٨ملادة من ا ٦و) أ(٢ تني للفقرالـيت ميكـن استخدامها فيما خيص تسوية املنازعات، وفقاً     
، أعدت وثيقة العمل هذه على      ٧-م أ /٢٢ للمقرر   ووفقاً.  استنتاجات وتوصيات وإجراءات مقترحة    أيضاًالتقرير  
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـقالف 

 ٣ ٧- ١ ..........................................................معلومات أساسية - أوالً

 ٤ ١٧- ٨ .......................آخر التطورات املتعلقة بإجراءات التحكيم والتوفيق - ثانياً

  القواعــد االختـيـارية حملكمـة التحكيم الدائمة من أجل         -ألف  
 ٤ ١٥- ٨ أو البيئة/التحكيم والتوفيق يف املنازعات املتعلقة باملوارد الطبيعية و  

 ٦ ١٧-١٦ .........القواعد البيئية حملكمة التحكيم الدائمة يف سياق االتفاقية -باء  

 ٧ ٢٢-١٨ ............................االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة - ثالثاً
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 أساسية معلومات - أوالً

ليها أو  عند التصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة ع        " : من االتفاقية على ما يلي     ٢٨ من املادة    ٢تنص الفقرة    -١
االنضمام إليها، أو يف أي وقت الحق، جيوز ألي طرف ال يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يعلن يف صك كتايب                     
ُيقـدم إىل الوديع أنه يعترف، فيما يتصل بأي نزاع يتعلق بتفسري االتفاقية أو تطبيقها، بإحدى أو كلتا الوسيلتني التاليتني                    

عرض ) ب(؛  ...التحكيم  ) أ( :يلتني إلزاميتني يف مواجهة أي طرف يقبل االلتزام نفسه        لتسـوية املنازعات، بوصفهما وس    
 الرتاع نفس   ًإذا مل يقبل طرفاً   " : من املادة نفسها كذلك على ما يلي       ٦وتنص الفقرة    ".النـزاع على حمكمة العدل الدولية    

 بعد قيام أحد الطرفني بإخطار ثين عشر شهراًوإذا مل يتمكنا من تسوية نزاعهما خالل مدة ا  ... اإلجـراء أو أي إجـراء       
 ...."الطرف اآلخر بوجود نزاع بينهما، ُيعرض الرتاع للتوفيق بناء على طلب أي من طريف الرتاع 

.  النص األصلي لالتفاقية   تشكل جزءاً من   يكـن باإلمكـان إدراج أحكام بشأن التحكيم والتوفيق           ومل -٢
وفقاً لإلجراءات املعتمدة من    " بأن يكون التحكيم والتوفيق      ٢٨ادة   من امل  ٦ و ٢قضت الفقرتان   فقـد   ولذلـك   

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

  )١( السابعة ملؤمتر األطراف   إىلن الثانية    م تارير عن إجراءات التحكيم والتوفيق للدور     اوقـد أعـدت األمانة تق      -٣
 يف سياق الوكاالت البيئية،     ألتني املس اتنيات أساسية، وسوابق، وآخر التطورات بشأن ه      رير معلوم االـتق هـذه   قـدم   تو
 . باألمرةهتم للمقترحات املكتوبة اليت قدمتها األطراف واملؤسسات واملنظمات امل وحتليالًاًضمن جتميعتتو

 :، قرر مؤمتر األطراف ما يلي٧-م أ/٢٢ومبوجب املقرر  -٤

 من االتفاقية، الدعوة    ٢٨يف املادة   من أحكام    دورته الثامنة، ألغراض الوفاء مبا ورد        ، يف أن يوّجه جمدداً   )أ( 
 :لفريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث املسألتني التاليتني وتقدمي توصيات بشأهنما

 التحكيم؛ بإجراءات املتعلق املرفق `١` 

 التوفيق؛ بإجراءات املتعلق املرفق `٢` 

أن يدعـو أياً من األطراف ومن املؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر الراغبة يف إبداء آرائها يف                 )ب( 
أعاله، إىل أن تفعل ذلك كتابة وأن ترسل آراءها إىل األمانة يف موعد ال           ) أ(٤املسـألتني املشار إليهما يف الفقرة       

 ؛٢٠٠٧يناير / الثاينن كانو٣١يتجاوز 

 وثيقة عمل جديدة إلدراج جمموعة اآلراء الواردة يف الوثائق          إعـداد لـب إىل األمانـة      أن يط  )ج( 
ICCD/COP(4)/8و ICCD/COP(5)/8 وICCD/COP(6)/7 وICCD/COP(7)/9ً٢ بالفقرة ، واآلراء املقدمة عمال 

  تعكس هذه اآلراء؛،ICCD/COP(4)/8للمرفقني الواردين يف الوثيقة يغة حمّدثة أعاله، وص

                                                      

 ،ICCD/COP(5)/8، وICCD/COP(4)/8، وICCD/COP(3)/7، وICCD/COP(2)/10 الوثــــائق )١(
 .ICCD/COP(7)/9، وICCD/COP(6)/7و
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 .ألعماله أساساً األمانة ستعدها اليت اجلديدة العمل وثيقة املخصص اخلرباء فريق يتخذ نأ )د( 

يف ، أحالـت األمانة مذكرة شفوية تذكر فيها األطراف بإرسال آرائها خبصوص هذه املسألة               ٢٠٠٦ويف عـام     -٥
أية مقترحات  قد تلقت   انة  األمكن  مل ت ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٥حىت   و .٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١أقصاه  موعـد   

 الوثيقة  ُتحّدث، أعدت األمانة اآلن تقريراً      ٧-م أ /٢٢ووفقاً للمقرر    .مكـتوبة عـن املسـألتني املذكورتـني أعـاله         
ICCD/COP(7)/9. 

هبدف صياغة املرفقني    ICCD/COP(7)/9وقـد يقـرر فريق اخلرباء املخصص مناقشة اجلدول الوارد يف الوثيقة              -٦
ات التحكـيم والتوفيق يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف وعرضهما على مؤمتر األطراف للنظر فيهما               إجـراء املـتعلقني ب  
ن صياغة اإلجراءات املطلوبة    بشأيف مداوالته    ألطرافاض مساعدة مؤمتر    اغرألوبالفعل، يظل اجلدول مهما     . وإقـرارمها 

 ة لتوجيه عمل فريق اخلرباء املخصص يف هذا الشأن نظراً          من االتفاقية، كما أنه ال يزال يشكل أداة مهم         ٢٨مبوجب املادة   
 يف الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف يف قُّدمألن هـذا اجلدول يقارن بني املرفق األول بشأن إجراءات التحكيم والتوفيق الذي            

أكيد على أنه مل تطرأ أية      وينبغي الت . ٢٠٠٠ والتقرير املنقح املقدم إىل الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف يف عام            ١٩٩٩عـام   
ضع آخر تقرير    عندما وُ  ٢٠٠٥التوفيق يف الوكاالت البيئية منذ عام        وأتطـورات ذات بال فيما خيص إجراءات التحكيم         

 .املسألتنيهاتني عن 

ىل الدورة السادسة   إالحظ رئيس فريق اخلرباء املخصص يف التقرير املوجز عن عمل الفريق املقدم             قـد   و -٧
راف أن طبيعة املسألة قيد البحث معقدة وشدد على ضرورة تقدمي املزيد من اآلراء من جانب األطراف     ملؤمتر األط 

 واألخرى عن   ٢٧ إحدامها عن املادة     -إعداد وثيقتني    عن ذلك    فضالًطلب الفريق إىل األمانة     و. ٢٧بشأن املادة   
 وثيقتني ئذذنموأعدت األمانة . ملؤمتر األطراف الدورة املقبلة خالل لينظر فيهما - ٢٨ من املادة ٦و) أ(٢الفقرتني 

منفصـلتني عـن املسألتني املشار إليهما؛ وترد املعلومات عن اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة                
 .ICCD/COP(8)/7بالتنفيذ يف الوثيقة 

 بإجراءات التحكيم والتوفيقاملتعلقة آخر التطورات  - ثانياً

والتوفيق  ختيارية حملكمة التحكيم الدائمة من أجل التحكيمالقواعد اال - ألف
 أو البيئة/تعلقة باملوارد الطبيعية واملنازعات امليف 

لقد اعتمدت القواعد االختيارية حملكمة التحكيم الدائمة من أجل التحكيم يف املنازعات املتعلقة باملوارد               -٨
عد االختيارية حملكمة التحكيم الدائمة من أجل التوفيق يف         القوااعتمدت  ، و ٢٠٠١أو البيئة يف عام     /الطبيعـية و  
وهي متاحة من حيث املبدأ لكي      . ٢٠٠٢يف عام   ) القواعد البيئية (أو البيئة   /ة باملوارد الطبيعية و   قلعاملنازعات املت 

الفاعلة اجلهات اخلاصة على السواء وميكن بالتايل أن تستخدمها مجيع اجلهات من تستخدمها األطراف من الدول و
 . يف منازعات بيئيةاليت قد تكون أطرافاً

أمانة (املكتب الدويل حملكمة التحكيم الدولية يعكف ومثة العديد من القضايا اليت تنطوي على عنصر بيئي  -٩
ة أن أدارها، مبا فيها أربع قضايا تتعلق باتفاقية األمم املتحد لـه سبقأنه  أو ،إدارهتا على )حمكمة التحكيم الدولية

تفاقية محاية هنر ابتتعلق اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي، وواحدة بلقانون البحار، وواحدة 
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قد بذلك ف و. نطوي على عقود خاصة   عدة قضايا ت  عاهدة ثنائية، و  الـراين مـن التلوث بالكلوريدات، واثنتان مب       
ية منازعات دولية مبقتضى اتفاقات بيئية متعددة األطراف لت حمكمة التحكيم الدائمة أو هي بصدد تسهيل تسوسّه
 .طبيعية أكثر مما سهلته أي منظمة دولية أخرىالوارد امل/اتفاقيات تنطوي على عناصر تتعلق بالبيئةأو 

تعددة األطراف املوقد بدأت حمكمة التحكيم الدائمة املشاركة يف مفاوضات األطراف يف االتفاقات البيئية  -١٠
عدد من الصكوك األخرى، من أجل على و) وبروتوكوالهتا(ث الماعاهتا، مع التركيز على اتفاقيات ريو الثويف اجت

هذه القواعد البيئية يف االتفاقات البيئية متعددة األطراف اليت تشري إىل تسوية            استخدام  إذكـاء الوعـي جبدوى      
يف حدث  أسفرت هذه اجلهود على نتائج، كما       وقد  . املنازعات ولكنها مل تعتمد بعد إجراءات لتسوية املنازعات       

ويتضمن بروتوكول جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا املتعلق        .  أوروبا من أجل كيـيف يف مؤمتـر البيـئة        
باملسـؤولية املدنـية والتعويض عن األضرار النامجة عن آثار عابرة احلدود للحوادث الصناعية على املياه عابرة                 

 جييز تسوية املنازعات اليت تنشب بني نصاً، حكماً جييز ٢٠٠٣مايو /توكول الذي اعتمد يف أياروهو الربو ،احلدود
  منوذجاً كموقد اختذ هذا احل   . أطـراف خواص على أساس قواعد التحكيم البيئية التابعة حملكمة التحكيم الدائمة           

 )نتاركتيكامعاهدة أ (لقطب اجلنويب   امعاهدة  مثل  (لتسـوية املـنازعات مبوجب نظم املسؤولية املدنية املستقبلية          
صول إىل املوارد وتقاسم املنافع مبوجب اتفاقية       و وبروتوكول السالمة البيولوجية، وال    ا،اهت ومـرفق  اوبـروتوكوهل 

 ).التنوع البيولوجي

 أمانات شىت اتفاقيات األمم املتحدة، مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية         توعـالوة على ذلك، فقد طلب      -١١
ـ   بعض قضايا تسوية    حول ومشورة خرباء    آراءأن تغـري املـناخ، من حمكمة التحكيم الدائمة تقدمي ورقات            بش

فاتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات . يف احملكمةاألعضاء بعض الدول وهو ما فعلته أيضاً املنازعات، 
القطب اجلنويب عاهدة مبهاجرة، وبروتوكول مدريد امللحق  الربية املعرضة لالنقراض، واتفاقية بون حلفظ األنواع امل       

 إىل إجراءات حمكمة التحكيم     ات هي كلها اتفاقات بيئية متعددة األطراف تتضمن إشار        )ركتـيكا انتمعـاهدة أ  (
 .تسوية املنازعاتة فيما يتصل بالدائم

، مثل   متنوعة تعلقة بقضايا بيئية  املتعددة األطراف   املخرى  األبيئية  التفاقات  الاأمانات العديد من    وتعكف   -١٢
إىل القواعد  إشاراتتغـري املـناخ والسالمة البيولوجية واملسؤولية املدنية ومصائد األمساك، على النظر يف إدراج       

من ف. تسوية املنازعات أو استخدامها على حدة يف سياق االتفاق        لالبيئـية حملكمـة التحكيم الدائمة كإجراءات        
ملعاجلة خصوصيات  املصممة   من اإلجراءات    بالفعلإيراد إشارة إىل جمموعة موجودة      ن  مفائدة  الواضـح أن مثـة      

 يف حمكمة التحكيم الدائمة عضاءمت الدول األوقد سلّ .  اجملتمع الدويل   حتظى بإقرار  اليتواملنازعات البيئية الدولية    
 واضعواعترب  كما  ،   للوقت اًهلك ومست بـأن الـتفاوض بشأن إجراءات جديدة لكل صك جديد سيكون مكلفاً           

اء سوابق إرسساهم يف ت أن امواءمة األحكام اخلاصة بتسوية املنازعات إلدراج القواعد البيئية من شأهنأن القواعد 
إجراءات مبثابة  وبالتايل، فقد ُصممت القواعد البيئية حملكمة التحكيم الدائمة لتكون          . قضائية متسقة يف هذا اجملال    
 .الوقت واملال معاًبذلك لألطراف اجها مبجرد اإلشارة إليها، فتوفر جاهزة لالستعمال ميكن إدر

يف اليت ترد   ة يف عدد اإلشارات إىل القواعد البيئية حملكمة التحكيم الدائمة           هائلواألمر األهم أن مثة زيادة       -١٣
اليت التنفيذ املشترك    يف اتفاقات آلية التنمية النظيفة و   إطار بروتوكول كيوتو و   ويف  النبعاثات  تداول أرصدة ا  عقود  

ات العامة واخلاصة اليت تشري إىل القواعد البيئية حملكمة التحكيم     كيانومثة العديد من ال   . ة املضيف انلبلدتعقـد مع ا   
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ما يتصل بذلك من    االنبعاثات و بتداول أرصدة   اخلاصة   يف عقودها    املفضلةالدائمـة باعتبارها إجراءات التحكيم      
االنبعاثات ميكن االعتماد عليهم أرصدة  بأمساء اخلرباء يف جمال االجتار بقوائمالدائمة ولدى حمكمة التحكيم . عقود

مع أمانة اتفاقية   يف عدة مناسبات    إلنشاء حمكمة للتحكيم أو االستعانة هبم كخرباء معينني، وقد تعاونت احملكمة            
 . القوائماألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ خبصوص هذه 

أو املرتبطة باملوارد   / ملعاجلة املنازعات البيئية و    نامج البيـئي حملكمة التحكيم الدائمة مناسب متاماً       والـرب  -١٤
يف  ءاعضعينني من قبل الدول األ    املوالعلوم البيئية   البيئي  لقانون  اخرباء  من  ومثة فريقان   . الطبيعية يف البلدان النامية   

 حمكمة حتكيم، أو جلنة توفيق أو تقصي        تشكل منهم دعيا لت  أن يُ   مبوجب القواعد البيئية وميكن    آ أنش ، وقد مةاحملك
 حمكمة  فإنوباإلضافة إىل ذلك،    . حقائق، أو ملساعدة هيئة من هذا القبيل، ورمبا لبناء القدرات القانونية والعلمية           

ة للمساعدة على معاجلة  كيفية اليت ميكن هبا تطوير األطر القانونية اإلقليمية للبلدان النامي         اليف  حالياً  نظر  تالتحكيم  
 ).ض التكاليف اخلارجية لتسوية املنازعاتأن خيفكن وهذا مي(للغة احمللية بااملنازعات يف منطقة بعينها و

 تكاليف  على تغطية مساعدة  لحمكمة التحكيم الدائمة، هبذا اخلصوص، صندوق للمساعدة املالية ل        لدى  و -١٥
 يف العديد من ةتبايناملن لكشتركة واملسؤوليات مبدأ املجرى إعمال  قدو. لبلدان النامية املؤهلة  لصاحل ا التحكـيم   

وقد تعرضت آلية تسوية . يف جمال تسوية املنازعاتمل يؤخذ به حىت اآلن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ولكن 
 حيول دون لفعل حاجزاًباأوجدت   قداكوهنالتابعة ملنظمة التجارة العاملية لالنتقاد ل   " املكلفـة للغاية  "املـنازعات   

 هذا النوع من احلواجز باللجوء إىل صندوق املساعدة         اوزوميكن جت .  إليها وصول البلدان النامية وأقل البلدان منواً     
 .املالية يف سياق تسوية املنازعات البيئية

  القواعد البيئية حملكمة التحكيم الدائمة يف سياق االتفاقية�باء 

يسية يف سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر خبصوص التزامات دولة          رئ مسائل عدة   تنشـأ قـد    -١٦
 :وهذه املسائل هي. بيئية وغريها من املنازعات املرتبطة بتنفيذ االتفاقيةالنازعات املأو /طرف مبقتضى االتفاقية و

 ني لتكون مبثابة املرفقن اعتماد صيغة مرجعية لإلشارة إىل القواعد البيئية حملكمة التحكيم الدائمةإ ) أ( 
 من اتفاقية األمم املتحدة     ٢٨ من املادة    ٦و) أ(٢يف الفقرتني   على النحو املتوخى    التحكـيم والتوفيق    املـتعلقني ب  

ما تنطوي عليه عملية صياغة جمموعة جديدة كلياً من          األطراف   لىمن شأنه أن يوفر ع    هو أمر   ملكافحة التصحر   
 ؛ةوقت طويل ونفقات كبريالقواعد من 

لتحكيم والتوفيق املوزعني يف    املتعلقني با املرفقني   مشروعي   ن مجيع اإلجراءات املتوخاة يف إطار     إ )ب( 
 يف القواعد البيئية حملكمة املرفقني، من مقارنة مشروعي يتبنيكما ، رد بالفعلالـدورة السـابعة ملؤمتر األطراف ت   

 ؛ تفصيالًأكثرالتحكيم الدائمة، بل إن هذه القواعد البيئية جاءت 

وهي ( يف احملكمة    ءعضاأ دول   ١٠٧ بقبول   أصالًحظيت  قد   القواعد البيئية حملكمة التحكيم الدائمة       نإ )ج( 
 ، وأدرجت يف عدد من الصكوك األخرى؛صياغة استغرقت مدة سنتنيبعد ) األمم املتحدةيف  دول أعضاء أيضاًأيضاً 
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 نظام مكافحة   الستكمال إجراءات ملموسة    فرصة الختاذ تتيح   القواعـد البيئـية للمحكمة       نإ )د( 
 .٢٨التصحر مبا خيدم غرض االتفاقية الذي نصت عليه املادة 

 القائمعديل  ت أو القواعد من جمموعة إىل لإلشارة مرجعية صيغة اعتماد املناسب من أن قُدِّر نفإ صوص،اخل هبذاو -١٧
 :التالية الصيغة استعمال دهاعنميكن  أعاله، املذكورةاحملكمة التحكيم الدائمة  البيئية كالقواعد منها،

التابعة حملكمة  ` أو البيئة /القواعد االختيارية للتحكيم يف املنازعات املتعلقة باملوارد الطبيعية و        `تكـون   "
 من االتفاقية، وتكون ٢٨من املادة ) أ(٢التحكيم كما توخته الفقرة ب املتعلقالتحكيم الدائمة مبثابة املرفق 

التابعة حملكمة التحكيم   ` أو البيئة /الختيارية للتوفيق يف املنازعات املتصلة باملوارد الطبيعية و       القواعـد ا  `
 ." من االتفاقية٢٨ من املادة ٦التوفيق كما توخته الفقرة ب املتعلقالدائمة مبثابة املرفق 

 االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة  - ثالثاً

قد  الفريق    املخصص، يف التقرير املوجز املقدم إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، أن           ذكـر رئيس فريق اخلرباء     -١٨
إجراءات التحكيم والتوفيق ومضموهنا مبقتضى     تصميم   فـيما يتعلق بوضع إجراءات التحكيم والتوفيق، إىل أن           خلـص، 

ال جمال للجدال بشأهنا؛ وأن مهمة      أنه  قة و أحكام االتفاقات البيئية املتعددة األطراف قد حددا بدقة يف صكوك قانونية ساب           
 .أساساًوضع هذه اإلجراءات هي مهمة فنية 

 الصلة، ذات التطورات وبأحدث بالسوابق املتعلقة املعلومات تزال ال ،ICCD/COP(7)/9 الوثيقة يف ذكر وكما -١٩
 لغرض فائدة ذات ،ICCD/COP(4)/8 الوثيقة من" واو " األول الفرع يف الواردة األولية األسئلة مـن  عـدد  سـيما  وال

 األمم اتفاقية من ٢٨ املادة يف عليها املنصوص واآلليات اإلجراءات وضع بشأن مداوالته إجراء يف األطراف مؤمتر مساعدة
 والتوفيق التحكيم بإجراءات املتعلقني املرفقني مشروعي فيما خيص  املقارنان اجلدوالن شأن ومن. التصحر ملكافحة املتحدة
للوقوف و املسألتني هاتني لتطور مقارن حتليل إلجراء مفيدةعمل   أداة يشكال أن ICCD/COP(7)/9 الوثيقة يف يـن الوارد
 النهائية النتيجة خبصوصوللنظر يف تلك اآلراء،      ،باألمر املهتمة واملنظمات املؤسسات من وغريها األطـراف  آراء ىعـل 
 .املرفقني هلذين

إجراءات التحكيم والتوفيق   ان  تضمني أثناء دورته الثامنة، يف اعتماد مرفقني        وقـد يـود مؤمتر األطراف النظر،       -٢٠
 .٢٨ من املادة ٦و) أ(٢ن الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، وخباصة الفقرتعلى املساعدة األطراف 

 :وقد يود مؤمتر األطراف، عقب نظره يف القضايا املشار إليها أعاله -٢١

املزيد من التعليقات   باألمر  ف وغريها من املؤسسات واملنظمات املهتمة       أن يلـتمس من األطرا     )أ( 
 بشأن العناصر الواردة يف هذه املذكرة؛

يدعو والية فريق اخلرباء املخصص إىل غاية موعد انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف وأن ميّدد  )ب( 
  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛جتماع ملدة ثالثة أيام أثناء الدورة السابعةالاالفريق إىل 
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 مشروعي املرفقني بشأن    مج مبساعدة األمانة، بد   ،أن يطلـب إىل فـريق اخلرباء املخصص القيام         )ج( 
 أحكام االتفاقية استناداً إىل العمل الذي أُجنز يف إطار اتفاقات دولية أخرى ذات          يفإجـراءات التحكيم والتوفيق     

 ؛ باألمرألطراف وغريها من املؤسسات واملنظمات املهتمةصلة وإىل املسامهات الواردة من ا

 ١٩أن يعتمد القواعد االختيارية للتحكيم يف املنازعات املتعلقة باملوارد الطبيعية والبيئة املؤرخة              )د( 
 ١٦خة  أو البيئة املؤر  /ة باملوارد الطبيعية و   تعلق، والقواعد االختيارية للتوفيق يف املنازعات امل      ٢٠٠١يونيه  /حزيران
 .، التابعة حملكمة التحكيم الدائمة٢٠٠٢أبريل /نيسان

عقده يف الفترة املقترح فريق اخلرباء املخصص  من املشاركني يف اجتماع اللوفود وغريه ميكـن أن يتاح     و -٢٢
 إجراءات التحكيم والتوفيق اللذين ميكن أن     ب  املتعلقنيرفقني  امل وقت كاف لتحليل ومناقشة وصياغة       نيالدورتبني  

 اعتماد ذا األخرييستعرضـهما فـريق اخلرباء املخصص مرة ثانية يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف لكي يتسىن هل         
 .التزاماهتا مبوجب االتفاقيةلوفاء بهذين املرفقني ملساعدة األطراف يف ا

- - - - - 


