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 أساسية معلومات -  أوالً

  :من االتفاقية على ما يلي ٢٧تنص املادة   -١

أ فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيـة،  ينظر مؤمتر األطراف يف وضع إجراءات وآليات مؤسسية حلل املسائل اليت قد تنش   "
  ."ويعتمد هذه اإلجراءات واآلليات

وهي تشكل حماولـة    . يدة نسبياً من مسات االتفاقيات البيئية     واألحكام من هذا النوع تعترب، بوجه عام، مسة جد          -٢
عتقد أن هذه وُي. الستباق وجتنب حدوث مواجهة قد تؤدي إىل اللجوء إىل إجراءات ذات طابع رمسي أكثر حلل املنازعات        

التنفيـذ الفعـال    كثرية يف االهتمـام ب    أطراف  األحكام مناسبة، بوجه خاص، للنظم البيئية العاملية اليت تشترك يف إطارها            
  .ألهداف االتفاقية

وقد بدأ هنج الوقاية والتراضي يصبح املمارسة املتبعة يف بعض املعاهدات البيئية اجلديدة، خاصة عندما يكون عدم                   -٣
وملا كانت إجراءات حل املسائل تبقى من اختـصاص         . التنفيذ نامجاً عن االفتقار إىل القدرة أو عندما يكون غري مقصود          

رة االتفاقية، فهي تعترب بوجه عام وسيلة لتمكني األطراف يف االتفاقية من مناقشة تنفيذها بطريقة بّناءة وتعاونيـة                  هيئة إدا 
  .لضمان إجياد حلول ودية

  :  وفيه٨-م أ/٢١املقرر متر األطراف، يف دورته الثامنة، واعتمد مؤ  -٤

دعو من جديد يف دورته التاسعة، فريق  من االتفاقية، أن ي٢٨ ألغراض الوفاء بأحكام املادة قرر،  )أ(  
  :اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث ما يلي وتقدمي توصيات بشأنه

  املرفق املتعلق بإجراءات التحكيم؛  ‘١‘
  املرفق املتعلق بإجراءات التوفيق؛  ‘٢‘
ء آرائها يف املسألتني املـشار    دعا أي أطراف ومؤسسات ومنظمات مهتمة باألمر ترغب يف إبدا           )ب(  

 كانون  ٣١ أعاله إىل أن تفعل ذلك كتابةً، وأن ترسل آراءها إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز                 ١إليهما يف الفقرة    
  ؛٢٠٠٩يناير /الثاين

 جمموعة اآلراء الواردة بشأن هذه املسألة ‘١‘:  إىل األمانة أن تعد وثيقة عمل جديدة تشملطلب  )ج(  
 نصاً حمّدثاً للمرفقني الواردين يف      ‘٢‘ أعاله، و  ٢السابقة ملؤمتر األطراف واآلراء املقدمة عمالً بالفقرة        يف الوثائق   

   يعكس هذه اآلراء؛ICCD/COP(7)/9الوثيقة 
  . أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديدة اليت ستعدها األمانة أساساً ألعمالهقرر كذلك  )د(  

املشاركة يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطـراف مل تكـن    الوفود  يف املوجز أن     اخلرباء املخصص    فريقوالحظ رئيس     -٥
فيما يتعلق مبـؤمتر األمـم املتحـدة         يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق   للمرفقني اللذين   جاهزة إلجراء مناقشة متعمقة     

ها بشكل أنسب مبجرد أن يتخذ مؤمتر األطراف قراراً          ميكن مناقشت  ة القانوني ة املسأل ذهملكافحة التصحر، ألهنا شعرت أن ه     
مستقبل بشأن   و )٢٠١٨-٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية        للسنوات العشر  نياخلطة وإطار العمل االستراتيجي   بشأن  
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هـذين  ، سيكون من املستصوب تأجيل النظـر يف         ومن مثَّ . اللجنة الستعراض تنفيذ االتفاقية كهيئة تابعة ملؤمتر األطراف       
  أن كل مسألة ينبغي أن تكون موضوع مقرر منفصليُرئوباإلضافة إىل ذلك،   . البندين إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف     
  .وموضوع تقرير منفصل ملؤمتر األطراف

القواعد  وهي تقدم بوجه خاص معلومات حالية عن      . ICCD/COP(8)/8وتدمج هذه املذكرة وتستكمل الوثيقة        -٦
كوهنـا  أو البيئـة،    /حملكمة التحكيم الدائمة من أجل التحكيم والتوفيق يف املنازعات املتعلقة باملوارد الطبيعية و            االختيارية  

ميكـن استنـساخ    ال   للشروط املتعلقة بشكل تقارير األمم املتحدة وتقـدميها،          ونظراً .٢٠٠٧التطور ذا الصلة منذ عام      
بيـد أن   . ٨-م أ /٢١املقـرر   ابقة ملؤمتر األطراف على النحو املطلوب يف        التقارير الس املقترحات اليت قدمتها األطراف يف      

  . للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف تيسريا للرجوع إليها، عند االقتضاء) أ(األمانة ستستنسخ هذه التقارير

 تتـضمن  و ٨-م أ /٢١تتعلق بـاملقرر    األول هو مقدمة    الفصل  . مخسة فصول ومرفقني  وتتألف هذه الوثيقة من       -٧
 أما اجلزء   .األطرافقدمتها  ويتألف اجلزء الثاين من مقترحات مكتوبة       . معلومات أساسية عن إجراءات التحكيم والتوفيق     

القواعد االختيارية حملكمة التحكيم الدائمـة مـن أجـل       فهو حيتوي على معلومات حمدثة عن التطورات يف جمال          الثالث  
فصل الرابع من سلسلة من األسئلة اليت ينبغي        ويتألف ال   .أو البيئة /وارد الطبيعية و  التحكيم والتوفيق يف املنازعات املتعلقة بامل     

الفـصل  ويقـدم  .  وخصائـصها طبيعة اتفاقية مكافحة التصحرمع تناسب مبا ياإلجراءات فيها كي ُتصمَّم هذه     نظر  أن يُ 
عن  نيمقارنحمدَّثني   نيقرير جدول وأخريا، يشمل هذا الت   . اخلامس استنتاجات وتوصيات وإجراءات مقترحة يف هذا الشأن       

الـواردة يف   من املـشورة والتعليقـات   نياجلدولوُيستفاد يف . إجراءات التحكيم والتوفيق، على التوايلاملتعلقة ب رفقات  امل
  .١٩٩٩، منذ عام تعددة األطرافاملبيئية التفاقات االالتقدم احملرز يف املتعلقة باملعلومات من األطراف وعروض 

   عروض األطراف- ثانياً
ر فيهـا األطـراف     األمانة مذكرة شفوية تـذكِّ    رسلت  أ،  ٢٠٠٩يناير  /نوفمرب وكانون الثاين  /يف تشرين الثاين    -٨

مـايو  /أيار ١٥يف  و .اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق     بشأن املرفقات آرائها  إبداء  املعنية ب واملؤسسات واملنظمات   
املـسألة  بـشأن  ستراليا وترينيداد وتوباغو وكولومبيا واململكة العربية السعودية ، تلقت األمانة أربعة عروض من ا      ٢٠٠٩

على موقـع االتفاقيـة علـى       على النحو املقدم إىل األمانة،      ،  بالكاملهذه املقترحات اخلطية    وُتستنسخ  . املذكورة أعاله 
  .www.unccd.int :اإلنترنت

  :الية، النقاط التيطوقدم أحد األطراف يف اقتراحه اخل  -٩

  هذه اإلجراءات؛دراسة ينبغي أن يواصل فريق اخلرباء املخصص   )أ(  
املناطق وينبغي أن تسمي    . التوزيع اجلغرايف داخل فريق اخلرباء املخصص عادال ومنصفا       جيب أن يكون      )ب(  

  مؤمتر األطراف؛من اجتماعات  يف بداية كل اجتماع اواجملموعات ممثليه

                                                      

 ,ICCD/COP(2)/10, ICCD/COP(3)/18, ICCD/COP(4)/8, ICCP/COP(5)/8, ICCD/COP(6)/7الوثائق   )أ(

ICCD/COP(7)/9, ICCD/COP(8)/8.  
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عرب اليت أُ األطراف  عدها األمانة، وجهات نظر     تأن  اليت يتعني   ديدة،  اجلعمل  الوثيقة  ينبغي أن تتضمن      )ج(  
السيما واالتفاقيات البيئية األخرى يف هذا املوضوع،       املكتسبة من   ربات  اخلعنها يف االجتماعات السابقة ملؤمتر األطراف و      

  .املناختغري ب املتعلقةاتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

أي نظام   تتكرر يف    الّأ من االتفاقية ينبغي     ٢٨تسوية املنازعات الواردة يف املادة      األطراف أن أحكام    أحد  ورأى    -١٠
  .حل عن طريق التحكيمُيينبغي أن وتنفيذها طرف آخر أن أي نزاع يتعلق بتفسري االتفاقية ويعتقد . امتثال

 حكيم والتوفيقبإجراءات التاملتعلقة آخر التطورات  -  ثالثاً

 القواعد االختيارية حملكمة التحكيم الدائمة من أجل التحكيم         -  ألف
 أو البيئة/تعلقة باملوارد الطبيعية واملنازعات املوالتوفيق يف 

هذه احملكمة  نشئت  أُو. ١٠٩يبلغ عدد دوهلا األعضاء     الدائمة هي منظمة حكومية دولية      التحكيم  حمكمة    - ١١
تطورت حىت أصبحت مؤسسة حكيم وغريه من أشكال حل املنازعات بني الدول، وقد   لتسهيل الت  ١٨٩٩يف عام   
يف اخلاص القانون الدويل بني القانون الدويل العام و  نقطة االلتقاء   اآلن  وهي تشكل   وجه  حديثة ومتعددة األ  حتكيم  
خدمات لتسوية املنازعـات  ا وتوفر احملكمة حالي. لتسوية الرتاعاتاجملتمع الدويل السريعة التزايد  احتياجات  تلبية  

  .، وكيانات حكومية ومنظمات حكومية دولية وأطراف خاصة خمتلفةاليت تنطوي على مزيج من دول

مدت القواعد االختيارية حملكمة التحكيم الدائمة من أجل التحكيم يف املنازعات املتعلقة باملوارد             قد اعتُ و  - ١٢
لقواعد االختيارية حملكمة التحكيم الدائمة من أجل التوفيـق يف          ااعتمدت  ، و ٢٠٠١أو البيئة يف عام     /الطبيعية و 

وهي متاحة من حيث املبدأ لكي      . ٢٠٠٢يف عام   ) القواعد البيئية (أو البيئة   /ة باملوارد الطبيعية و   قلعاملنازعات املت 
هات الفاعلة اجلهات اخلاصة على السواء وميكن بالتايل أن تستخدمها مجيع اجلمن تستخدمها األطراف من الدول و

  . يف منازعات بيئيةاليت قد تكون أطرافاً

املكتـب  يعكـف   قضايا تنطوي على عنصر بيئي      ، هناك عدة    ICCD/COP(8)/8كما ذُكر يف الوثيقة     و  - ١٣
أن أدارها، مبا فيها أربع قضايا تتعلق باتفاقية األمم          لـه   سبقأنه   أو   ،إدارهتاعلى   الدويل حملكمة التحكيم الدولية   

تفاقية ابتتعلق اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي، وواحدة   بلقانون البحار، وواحدة    املتحدة  
هـذا  و. نطوي على عقود خاصة  عدة قضايا ت  عاهدة ثنائية، و  محاية هنر الراين من التلوث بالكلوريدات، واثنتان مب       

  .ي للمحكمةيبني فائدة قواعد احملكمة وإمكانية تطبيقها والدور التيسري

أُدرجت قواعد التحكيم البيئية التابعة حملكمة التحكيم الدائمة يف بروتوكول جلنة األمم عالوة على ذلك،   - ١٤
املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن املسؤولية املدنية اخلاص باتفاقية املمرات املائية واتفاقية اآلثار العابرة للحـدود               

 املشار إليهما يف عقود عدة مت وضعها على أساس بروتوكول كيوتو بشأن االجتار        املترتبة على احلوادث الصناعية،   
نبعاثات، ويتم النظر يف هذه القواعد يف إطار املادة املتعلقة باملسؤولية والتعويض يف بروتوكول              االبرخص إطالق   

  .ية املتعددة األطراف األخرىالسالمة البيولوجية امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي والعديد من االتفاقات البيئ
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وميكن أن تشكل هذه القواعد، عند االقتضاء، مصدراً مرجعياً مفيداً التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة                  - ١٥
التصحر نظراً ألهنا تسعى إىل تدارك الفجوات القائمة يف حل املنازعات البيئية، والسيما يف املسائل املتصلة بتشكيل 

. اء، والسرية، والتدابري املؤقتة، وسرعة اإلجراءات التحكيمية، والقدرة على تنفيذ احلكم          حمكمة التحكيم، واخلرب  
وقد يود املندوبون النظر يف اعتماد مرجع للمجموعة احلالية من القواعد أو تعديلها، من قبيل قواعد التحكـيم                  

كيم يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة املتعلقة بالبيئة التابعة حملكمة التحكيم الدائمة، ليكون مبثابة إجراءات حت     
دة متاماً ـة جديـاوض على جمموعـوي عليها التف ـالتصحر، مما يوفر على املندوبني الوقت والتكاليف اليت ينط        

  .من اإلجراءات

ل استعمابالنظر إىل احتمال أن تكون هذه القواعد مناسبة وفعالة، قد ينظر مؤمتر األطراف يف اعتمادها بو  - ١٦
  :الصيغة التالية

أو البيئة التابعة حملكمـة التحكـيم       /تكون القواعد االختيارية للتحكيم يف املنازعات املتعلقة باملوارد الطبيعية و         "
 من االتفاقيـة، وتكـون القواعـد        ٢٨من املادة   ) أ(٢الدائمة مبثابة املرفق املتعلق بالتحكيم كما توخته الفقرة         

أو البيئة التابعة حملكمة التحكيم الدائمة مبثابة املرفـق         /عات املتصلة باملوارد الطبيعية و    االختيارية للتوفيق يف املناز   
  ".ة من االتفاقي٢٨ من املادة ٦املتعلق بالتوفيق كما توخته الفقرة 

   اعتبارات ذات صلة-  رابعاً
 اليت تتضمن إجراءات األولية لوضع صيغة املرفقات األسئلةتناول بعض يأن فريق اخلرباء املخصص قد يود   - ١٧

وينبغي أن تساعد هذه األسئلة يف حتديد اإلطار القانوين واالحتياجات احملددة التفاقية األمـم              . التحكيم والتوفيق 
  :املتحدة ملكافحة التصحر بغية اعتماد املرفقات

 التنفيذ   واستعراض ٢٧ما هي العالقة بني اإلجراءات واآلليات املؤسسية املوضوعة عمالً باملادة             )أ(  
سال املعلومات عمـالً    ، فضالً عن األحكام ذات الصلة املتعلقة بإر       ٢٢مـن جانب مؤمتر األطراف عمالً باملادة       

  ؟٢٦باملادة 
 وإجراءات تسوية ٢٧ما هي العالقة بني اإلجراءات واآلليات املؤسسية املنصوص عليها يف املادة     )ب(  
تستبعد إحدامها األخرى، أي هل مينع اللجـوء إىل اإلجـراءات           هل  و؟  ٢٨ املنصوص عليها يف املادة      املنازعات

  لجوء إىل إجراءات مبوجب املادة األخرى؟ال إحدى املادتنياملنصوص عليها يف 
ؤسـسية  ما هي أنواع أو جمموعة املسائل اليت ميكن أن تثار مبوجب اإلجـراءات واآلليـات امل                 )ج(  

  ؟٢٧املوضوعة عمال باملادة 
؟ هـل يكفـي أن      ٢٧ اإلجراءات واآلليات املؤسسية للمادة      تنظمئ اليت ينبغي أن     ما هي املباد    )د(  

  تكون ذات طابع بسيط وشفاف وتيسريي وغري قائم على املواجهة؟
؟ هل ينبغي قصر    ٢٧ اآلليات املؤسسية املتوخاة يف املادة       وتكوينكيف ستكون بالضبط طبيعة       )ه(  

 دور للخرباء مثل اخلرباء القانونيني أو االقتصاديني توخيينبغي هل  أم العضوية واالشتراك فيها على ممثلي األطراف
  أو االجتماعيني أو التقنيني املعينني على أساس شخصي؟
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ارة أخرى، هل ميكن لكيانات غري األطراف أن تلجـأ إىل           ـ؟ بعب ٢٧مادة  ـ بال أن حيتج له   من  )و(  
ة؟ األمانة؟ اهليئات الفرعيـة التفاقيـة       ـغري احلكومي ات  ـة؟ املنظم ـات احلكومية الدولي  ـاملنظمك،  ٢٧املادة  

  مكافحة التصحر؟
هل ينبغي أن تكون اإلجراءات واآلليات عامة ومفتوحة العضوية أم خاصة؟ ما هـي درجـة                  )ز(  

  ها؟توّخيالشفافية واملرونة اليت ينبغي 
 واآلليـات   أن يطالب بتطبيق اإلجـراءات    من األطراف   مىت ومبقتضى أية شروط ميكن لطرف         )ح(  

  ؟٢٧املؤسسية عمالً باملادة 
ما هو اإلطار الزمين لتطبيق هذه اإلجراءات واآلليات من اللحظة اليت يبدأ فيهـا تطبيقهـا إىل                   )ط(  

  اللحظة اليت يتم فيها التوصل إىل استنتاجات؟
يعة املراحل ما هي الطرائق اليت ستتوصل هبا هذه اإلجراءات واآلليات إىل استنتاجاهتا؟ وما هي طب  )ي(  

  املختلفة اليت ستمر هبا؟
  ما هو األثر القانوين، إن ُوجد، الذي سيترتب على استنتاجات هذه اإلجراءات واآلليات؟  )ك(  
  ما هي التدابري اليت ينبغي اختاذها العتماد اإلجراءات واآلليات املؤسسية؟  )ل(  

 االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة -  اًخامس

إجـراءات التحكـيم    تـصميم    الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، أن    خالل   ، رئيس فريق اخلرباء املخصص    ذكر  -١٨
ال جمال أنه ددا بدقة يف صكوك قانونية سابقة ووالتوفيق ومضموهنا مبقتضى أحكام االتفاقات البيئية املتعددة األطراف قد ُح

  .أساساًفنية للجدال بشأهنا؛ وأن مهمة وضع هذه اإلجراءات هي مهمة 

اجلداول املقارنة املرفقة هبـذا     ويف هذا الصدد، ميكن لألطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة استخدام            - ١٩
وتنتج هذه اجلداول عن تطور هذه اإلجراءات على امتداد الدورات الـيت عقـدها مـؤمتر                . التقرير وثائق عمل  

بيئية األخرى، واملقترحات الكتابية املقدمة من األطـراف      األطراف، والتطورات اجلديدة اليت شهدهتا الوكاالت ال      
  . واملؤسسات واملنظمات املهتمة

إجراءات التحكـيم والتوفيـق     ان  تضمني، يف اعتماد مرفقني     التاسعةوقد يود مؤمتر األطراف النظر، أثناء دورته          -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

 أن يعتمد ويعدِّل املرفقني املتضمنني إلجراءات التحكيم والتوفيق الواردة يف مرفقي هذا التقرير؛   )أ(  

 ١٩البيئـة املؤرخـة   أو /ملوارد الطبيعية و أن يعتمد القواعد االختيارية للتحكيم يف املنازعات املتعلقة با          )ب(  
 ١٦أو البيئـة املؤرخـة      /ة بـاملوارد الطبيعيـة و     تعلق، والقواعد االختيارية للتوفيق يف املنازعات امل      ٢٠٠١يونيه  /حزيران
  .، التابعة حملكمة التحكيم الدائمة٢٠٠٢أبريل /نيسان
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املزيد من التعليقـات بـشأن      باألمر  هتمة  أن يلتمس من األطراف وغريها من املؤسسات واملنظمات امل          )ج(  
 مشروعي املـرفقني    مج مبساعدة األمانة، بد   ،أن يطلب إىل فريق اخلرباء املخصص القيام       و العناصر الواردة يف هذه املذكرة    

 صلة   أحكام االتفاقية استناداً إىل العمل الذي أُجنز يف إطار اتفاقات دولية أخرى ذات             يفبشأن إجراءات التحكيم والتوفيق     
 . باألمروإىل املسامهات الواردة من األطراف وغريها من املؤسسات واملنظمات املهتمة

جتماع ملدة ثالثة أيـام أثنـاء       الاويقرر دعوة الفريق إىل     والية فريق اخلرباء املخصص     أن ميّدد     )د(  
أن يتاح  ينبغي  و. عباء املالية  بني الدورتني، بغية ختفيف األ     جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   االجتماعات اليت تعقدها    

املقترح وقت كاف لتحليل ومناقـشة وصـياغة   فريق اخلرباء املخصص  من املشاركني يف اجتماع     اللوفود وغريه 
إجراءات التحكيم والتوفيق اللذين ميكن أن يستعرضهما فريق اخلرباء املخصص مرة ثانيـة يف              ب  املتعلقنيرفقني  امل

التزاماهتا لوفاء ب اعتماد هذين املرفقني ملساعدة األطراف يف اذا األخريف لكي يتسىن هل   الدورة التاسعة ملؤمتر األطرا   
  .مبوجب االتفاقية
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  املرفق األول

  )جدول مقارن(مشروع املرفق املتعلق بإجراءات التحكيم 
 املنقحمشروع النص  املادة املوضوع  )أ()١٩٩٩(مشروع النص األول، الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف   املادة

   الغرض . من االتفاقية٢٨يعرض هذا املرفق إجراءات التحكيم املشار إليها يف املادة  ١

نزاعاً للتحكيم  الطرفني حييالن   خيطر الطرف املدعي األمانة الدائمة بأن        -١ ٢
وحيدد اإلخطار موضوع التحكيم ويتضمن،     .  من االتفاقية  ٢٨عمالً باملادة   

  .اليت يكون تفسريها أو تطبيقها موضوع الرتاعبوجه خاص، مواد االتفاقية 
حمكمـة  رئـيس   تعـيني   قبل  اع  رتموضوع ال على  الطرفان  مل يتفق   إذا   -٢

  .املوضوعيف احملكمة تبت ، ٣التحكيم عمالً باملادة 
ـ          -٣ و إىل مجيـع    حتيل األمانة الدائمة املعلومات اليت تلقتها على هذا النح

 .األطراف يف االتفاقية

ـ  نيطرفلخيطر الطرف املدعي األمانة الدائمة بأن ا        -١   نازعاتاإلخطار بامل  نزاعـاً   النيحي
  :ما يليوحيدد اإلخطار .  من االتفاقية٢٨للتحكيم عمالً باملادة 

  ؛موضوع التحكيم  ) أ(   
  النـزاع؛أو تطبيقها موضوع يكون تفسريها مواد االتفاقية اليت   ) ب(   
   لالدعاء؛بياناً بالوقائع املؤيدة  ) ج(   
  . التعويض أو سبيل االنتصاف امللتمس  )د  ( 
موضوع الرتاع قبـل تعيني رئـيس      على   انرفطتفـق ال يمل  إذا    -٢

  .املوضوعيف احملكمة تبت ، ٣حمكمة التحكيم عمالً باملادة 
حتيل األمانة الدائمة املعلومات اليت تلقتها على هذا النحو إىل مجيـع        -٣

 .األطراف يف االتفاقية

يف حالة املنازعات اليت تنشأ بني طرفني، تشكّل حمكمة مؤلفة من ثالثـة              -١  ٣
احملكمان املعينان على هـذا     ويعني  ويعني كل طرف يف الرتاع حمكماً       . أعضاء

وال جيوز  . النحو، باالتفاق املشترك، احملكم الثالث الذي يكون رئيس احملكمة        
رتاع، وال أن يكون مكـان      أن يكون احملكم األخري من مواطين أحد طريف ال        

إقامته املعتادة يف إقليم أحد هذين الطرفني وال أن يكون مستخدماً لـدى أي              
  .منهما، وال أن يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى

      تعيني احملكمني

  ــــــــــــ
 .ICCD/COP(3)/7انظر الوثيقة   )أ(  
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 مشروع النص املنقح املادة املوضوع  )أ()١٩٩٩(طراف مشروع النص األول، الدورة الثالثة ملؤمتر األ  املادة

يف حالة املنازعات اليت تنشأ بني أكثر من طرفني، تعني األطراف اليت هلا              -٢  
  .نفس املصلحة، باالتفاق املشترك، حمكماً واحداً

  .شاغر بالطريقة احملددة فيما يتعلق بالتعيني األويلمنصب جيري ملء أي  -٣

   

ن رئيس احملكمة يف غضون شهرين من تعيني احملكم الثـاين،           يَّعإذا مل ي   -١ ٤
يقوم األمني العام لألمم املتحدة، بناء على طلب أحد األطـراف، بتعـيني             

  .الرئيس يف غضون فترة شهرين أخرى
الرتاع حمكماً يف غضون شـهرين مـن تلقـي          طريف  إذا مل يعني أحد      -٢

م لألمم املتحدة، الذي عليه أن    الطلب، جيوز للطرف اآلخر إبالغ األمني العا      
 .يقوم بالتعيني يف غضون فترة شهرين أخرى

الفشل يف تعـيني    
حمكم أو يف تعـيني     

 الرئيس

  

   أساس القرارات .تصدر احملكمة قراراهتا وفقاً ألحكام هذه االتفاقية والقانون الدويل ٥

 علـى   طرفا النــزاع  تفق  ينظامها الداخلي، ما مل     التحكيم  تقرر حمكمة    ٦
 .خالف ذلك

   النظام الداخلي

جيوز للمحكمة أن تدير التحكيم بالطريقة اليت تراها مناسبة، شريطة أن            ٦  إدارة اإلجراءات    
تعامل الطرفني معاملة متساوية وأن تتيح لكل طرف يف أي مرحلة مـن             

 .إلجراءات فرصة كاملة لعرض قضيتهمراحل ا

، أن توصي بالتدابري األساسية     رفنيالطجيوز للمحكمة، بناء على طلب أحد        ٧
 .املؤقتة للحماية

ــة  ــدابري املؤقت الت
 للحماية

، أن توصي بالتـدابري    نيطرفل على طلب أحد ا    جيوز للمحكمة، بناءً   -١ 
  .األساسية املؤقتة للحماية

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

لدى اسـتخدام   ا، بوجه خاص،    م أعمال احملكمة وعليه   طرفا النـزاع يسر  ي  ٨
  : مبا يلياقوميا، أن مكافة الوسائل املتاحة هل

  تزويدها جبميع الوثائق واملعلومات والتسهيالت ذات الصلة؛   )أ(   
 .متكينها، عند الضرورة، من استدعاء شهود وخرباء وتلقي شهاداهتم   )ب(   

   مل احملكمة تيسري ع
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 مشروع النص املنقح املادة املوضوع  )أ()١٩٩٩(مشروع النص األول، الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف   املادة

سرية أي معلومات يتلقوهنـا خـالل   على الطرفني واحملكّمني واجب محاية       ٩
 .إجراءات احملكمة

   سرية املعلومات

نصبة متـساوية، مـا مل تقـرر        الرتاع تكاليف احملكمة بأ   طرفا  تحمل   ي -١ ١٠
  .احملكمة خالف ذلك بسبب الظروف اخلاصة للقضية

بيانـاً هنائيـاً    الطرفني  حتتفظ احملكمة بسجل جبميع تكاليفها وتقدم إىل         -٢
 .هبذه التكاليف

   تكاليف احملكمة

يف موضـوع   طابع قانوين   ه مصلحة ذات    ـجيوز ألي طرف يف االتفاقية تكون ل       ١١
 .ر باحلكم يف القضية، أن يتدخل يف اإلجراءات مبوافقة احملكمةالرتاع قد تتأث

   التدخل يف اإلجراءات

جيوز للمحكمة أن تنظر وتبت يف ادعـاءات مـضادة ناشـئة مباشـرة عـن                 ١٢
 .موضوع الرتاع

   االدعاءات املضادة

الرتاع أمام احملكمة أو عدم قيامه بالـدفاع عـن          طريف  يف حالة عدم مثول أحد       ١٣
ته، جيوز للطرف اآلخر أن يطلب إىل احملكمة مواصلة اإلجـراءات وإصـدار          قضي

وال يشكل غياب طرف أو عدم قيام طرف بالدفاع عن قضيته عائقـاً             . حكمها
وجيب على احملكمة، قبل إصدار قرارها النهائي، أن تقتنع بأن          . يوقف اإلجراءات 

 .االدعاء يستند إىل أساس قوي من حيث الواقع والقانون

م مثـول أحـد     عد
 األطراف

  

األغلبية فيما خيـص     .تتخذ احملكمة قراراهتا بشأن كل من اإلجراءات واملوضوع بأغلبية أصوات أعضائها ١٤
 القرار

   

تصدر احملكمة حكمها النهائي يف غضون مخسة أشهر من التاريخ الـذي مت فيـه          ١٥
ة ال ينبغي أن تتجاوز     إكمال تشكيلها، ما مل جتد ضرورة لتمديد املهلة الزمنية لفتر         

 .مخسة أشهر

املهلة الزمنية اخلاصة   
 باختاذ القرار النهائي

  

يقتصر القرار النهائي للمحكمة على موضوع الرتاع ويذكر األسباب اليت يستند             ١٦
ويتضمن القرار أمساء األعضاء الذين اشتركوا يف إصدار القـرار النـهائي            . إليها

ضو يف احملكمة أن يرفق رأياً منفصالً عن القرار         وجيوز ألي ع  . وتاريخ هذا القرار  
 .هـالنهائي أو خمالفاً ل

   القرار النهائي
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 مشروع النص املنقح املادة املوضوع  )أ()١٩٩٩(مشروع النص األول، الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف   املادة

طرفـا   كنيويكون غري قابل لالستئناف ما مل       . الرتاعلطريف  يكون احلكم ملزماً     ١٧
 . مسبقاً على إجراء استئنايفاالرتاع قد اتفق

ويكـون غـري قابـل      .  الرتاع طريفل يصدر احلكم كتابة ويكون ملزماً       -١ ١٨ قوة احلكم
  . مسبقاً على إجراء استئنايفا الرتاع قد اتفقاكن طرفيلالستئناف ما مل 

  . يتعهد الطرفان بتنفيذ احلكم بال إبطاء-٢
 . النهائي على عامة اجلمهور إال مبوافقة كال الطرفني ال جيوز إعالن القرار-٣

جيوز ألي من طريف الرتاع، يف حالة نشوء خالف بينهما فيما يتعلق بتفسري القرار               ١٨
 .النهائي أو طريقة تنفيذه، أن حييله إىل احملكمة اليت أصدرته

ــشأن   ــالف ب اخل
 التفسري أو التنفيذ

ستني يوماً من تلقي القرار النـهائي،       غضون  جيوز ألي من طريف الرتاع، يف        ١٩
وبعد إخطار الطرف اآلخر، أن يطلب إىل احملكمة تقدمي تفسري للقرار النهائي            

 .أو طريقة تنفيذه

يف هذه اإلجراءات ألغـراض مرجعيـة       مائلة  أُدرجت العناوين املطبوعة حبروف      ١٩
 .وجيب جتاهلها عند تفسري اإلجراءات. فقط

العناوين املطبوعـة   
 ف مائلةحبرو
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  املرفق الثاين

  )جدول مقارن(مشروع املرفق املتعلق بإجراءات التوفيق 
 مشروع النص املنقح املادة املوضوع  )أ()١٩٩٩(مشروع النص األول، الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف   املادة

   الغرض . من االتفاقية٢٨يعرض هذا املرفق إجراءات التوفيق املشار إليها يف املادة  ١

الرتاع وفقـاً ألحكـام     طريف  ُتنشأ جلنة للتوفيق بناء على طلب أي من          ٢
 . من االتفاقية٢٨ من املادة ٦الفقرة 

 الرتاع وفقـاً    ُتنشأ جلنة للتوفيق بناء على طلب أي من طريف         -١   إنشاء جلنة التوفيق
  . من االتفاقية٢٨ من املادة ٦ألحكام الفقرة 

ل الطرف اآلخـر الـدعوة إىل        تبدأ إجراءات التوفيق مىت قب     -٢
  .وإذا قُدم القبول شفوياً، فمن املستحسن تأكيده كتابةً. التوفيق

 . ال تقام إجراءات التوفيق إذا رفض الطرف الدعوة-٣

تشكّل اللجنة، ما مل يتفق الطرفـان علـى غـري ذلـك، مـن                -١  ٣
ثنان يعينهما كل طرف معين، ورئيس خيتـاره هـؤالء          ا: مخسة أعضاء 

  .ء جمتمعنياألعضا
يف حالة املنازعات اليت تنشأ بني أكثر من طرفني، تعني األطـراف             -٢

ويف حالـة   . اليت هلا نفس املصلحة أعضاءها يف اللجنة باالتفاق املشترك        
أكثر من األطراف أو يف حالة وجود        وجود مصاحل منفصلة الثنتني أو      

ـ             يني خالف على ما إذا كانت هلا نفس املصلحة، تقوم األطـراف بتع
  .أعضائها كل على حدة

تكــوين اللجنــة وتعــيني 
  األعضاء

  

يف غـضون   الطـرفني   إذا مل تتم أي تعيينات يف هذا الصدد من جانب            ٤
شهرين من تاريخ طلب إنشاء جلنة للتوفيق، يقوم األمني العام لألمـم            
املتحدة، إذا طلب منه ذلك الطرف الذي قدم الطلب، بـإجراء هـذه             

 .ترة شهرين أخرىالتعيينات يف غضون ف

عدم تعـيني األعـضاء يف      
 غضون املهلة الزمنية

  

  ــــــــــــ
  .ICCD/COP(3)/7انظر الوثيقة   )أ(  
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 مشروع النص املنقح املادة املوضوع  )أ()١٩٩٩(مشروع النص األول، الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف   املادة

 من تاريخ تعـيني     رئيس للجنة التوفيق يف غضون شهرين     تعيني  إذا مل يتم     ٥
آخر أعضاء اللجنة، يقوم األمني العام لألمم املتحدة، إذا طلب منه ذلـك             

 .أحد األطراف، بتعيني رئيس يف غضون فترة شهرين أخرى

تعـيني الـرئيس يف   عـدم  
 غضون املهلة الزمنية

  

الـرتاع علـى    طرفـا   تفق  يحتدد جلنة التوفيق إجراءاهتا اخلاصة هبا ما مل          ٦
 .خالف ذلك

   إلجراءاتا

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

يتحمل الطرفان التكاليف مناصفةً ما مل ينص اتفاق التسوية على           ٨  تكاليف اإلجراءات    
 .تقسيمها بصورة خمتلفة

لطرفني تقـدمي    تطلب جلنة التوفيق، فور تعيينها، إىل كل من ا         -١ ٩  تقدمي البيانات    
. بيان مكتوب يصف الطبيعة العامة للرتاع والنقاط املختلف عليها        

  .ويرسل كل من الطرفني نسخة من بيانه إىل الطرف اآلخر
 للجنة التوفيق أن تطلب إىل كل من الطرفني تقـدمي بيـان             -٢

مكتوب آخر عن موقفه وعن الوقائع واألسباب املؤيـدة هلـذا           
.  وأدلة أخرى يراها الطرف مناسـبة      املوقف، مشفوعاً بأي وثائق   

  . نسخة من بيانه إىل الطرف اآلخرويرسل كل من الطرفني
 تساعد جلنة التوفيق الطرفني بصورة مستقلة وغري متحيزة يف          -١ ١٠  دور جلنة التوفيق    

  .سعيهما إىل إجياد تسوية ودية لرتاعهما
 تراهـا    للجنة التوفيق أن تدير إجراءات التوفيق بالطريقة اليت        -٢

مناسبة، آخذةً يف اعتبارها ظروف القضية، والرغبات اليت ميكـن          
أن يبديها الطرفان، مبا يف ذلك أي طلب بشأن ضرورة التعجيـل            

  .يف تسوية النـزاع
 للجنة التوفيق، يف أي وقت من إجراءات التوفيق، أن تقـدم            -٣

 .اقتراحات لتسوية النـزاع
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 مشروع النص املنقح املادة املوضوع  )أ()١٩٩٩(الثة ملؤمتر األطراف مشروع النص األول، الدورة الث  املادة

يتعاون الطرفان مع جلنة التوفيق ويسعيان بصفة خاصة إىل االمتثال            ١١  التعاون مع جلنة التوفيق    
 .لطلبات اللجنة بتقدمي مواد خطية وأدلة وحضور اجللسات

املوضوع بأغلبية أصوات   تتخذ قرارات جلنة التوفيق املتعلقة باإلجراءات و        ٨
 .أعضائها

  ١٢ األغلبية املطلوبة للقرارات

 تقدم جلنة التوفيق اقتراحاً حلل النـزاع ينظر فيـه الطرفـان            -١ ١٣ اقتراح حل الرتاع .حبسن نيةالطرفان نظر فيه يتقدم جلنة التوفيق اقتراحاً حلل الرتاع  ٩
  .حبسن نية

اتفاق بـشأن تـسوية     يقوم الطرفان، يف حالة توصلهما إىل        -٢
وجيوز للجنة  . النـزاع، بتحرير اتفاق تسوية كتابة ويوقعان عليه      

التوفيق فيما لو طلب إليها الطرفان ذلك، حترير اتفـاق التـسوية        
 .أو مساعدة الطرفني على حتريره

يف هذه اإلجـراءات ألغـراض      مائلة  أدرجت العناوين املطبوعة حبروف      ١٠
 . عند تفسري اإلجراءاتوجيب جتاهلها. مرجعية فقط

العناوين املطبوعة حبـروف    
 مائلة

١٤  
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