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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  الزئبقعاملي ملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

 * من جدول األعمال املؤقت٤ البند
  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  مشاريع األحكام النهائية

  مذكرة من األمانة

وافق الفريق العامل املفتوح العضوية للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بالزئبق   - ١
، على ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٢٣  إىل١٩ يف اجتماعه الذي انعقد يف بانكوك خالل الفترة من

وقد طُلب إىل األمانة . قائمة باملعلومات اليت ستقدمها األمانة إىل اللجنة يف دورا األوىل لتسهيل عملها
املواد القياسية املتعلقة باألحكام النهائية املضمنة عادةً ... مواداً تتناول "أن تقدم، من بني أمور أخرى، 

واستجابةً لذلك الطلب أعدت األمانة مشاريع نصوص هذه ". املتعددة األطرافية يف االتفاقيات البيئ
  .وترد هذه النصوص يف املرفق ذه الوثيقة. األحكام لتنظر فيها اللجنة

وقد أُعدت مشاريع النصوص بعد األخذ يف احلسبان السوابق الواردة يف االتفاقيات الدولية   - ٢
  : يشار إليها غالباً باالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف، ويشمل ذلكاحلالية يف جمال البيئة واليت

   عرب احلدود؛التخلص منهابشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة واتفاقية بازل   )أ(
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  اتفاقية التنوع البيولوجي؛  )ب(
ية تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائاملتعلقة بتفاقية روتردام ا  )ج(

  ؛آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية ومبيدات
  اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة؛  )د(
   تغري املناخ؛بشأناتفاقية األمم املتحدة اإلطارية   )ه(
 أو/اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و  )و(

  ؛وخباصة يف أفريقيامن التصحر، 
  .اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون  )ز(

وقد استنسخت مشاريع النصوص من نص االتفاقية األساسي مع االمتناع، إىل أقصى حد   - ٣
وقد أُشري إىل أحكام .  إجراء تعديل طفيف وعدم حترير النصوصمعممكن، عن تغيري املادة، و

  .أحكام حمددة يف احلواشي اخلاصة ذه األحكاماالتفاقيات اليت استندت إليها مشاريع 
ويشار يف مشاريع األحكام إىل الصك العاملي امللزم قانوناً، الذي ستجري جلنة التفاوض   - ٤

يقصد منه احلكم  االتفاقية، وذلك فقط لسهولة الرجوع إليها والكومية الدولية مفاوضات بشأنه، باحل
  .لجنة فيما يتعلق باسم الصك الذي كُلِّفَت بإعدادهمسبقاً على القرار الذي قد تتخذه ال
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  املرفق

  مشاريع األحكام النهائية

  )١(تسوية املنازعات :___املادة

تسعى األطراف إىل تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسري أو تطبيق هذه االتفاقية عن طريق   - ١
  .التفاوض أو أي طرق سلمية أخرى ختتارها بنفسها

ق على هذه االتفاقية، أو قبوهلا، أو إقرارها، أو االنضمام إليها، أو يف أي وقت عند التصدي  - ٢
الحق، جيوز ألي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، أن يعلن يف صك خطي يقدم للوديع 

لتيهما فيما يتعلق بأي نزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق االتفاقية، عن اعترافه بإحدى الوسيلتني التاليتني أو ك
  :على سبيل اإللزام لتسوية املنازعات إزاء أي طرف يقبل نفس االلتزام

، ____ رفقاملالتحكيم وفقاً لإلجراءات اليت سوف يعتمدها مؤمتر األطراف يف   )أ(
  ؛ واجلزء األول
  .عرض الرتاع على حمكمة العدل الدولية  )ب(

أن يصدر إعالناً له نفس األثر فيما جيوز ألي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي   - ٣
  ).أ (٢يتعلق بالتحكيم وذلك وفقاً لإلجراء املشار إليه يف الفقرة 

سارياً إىل أن تنقضي فترة سريانه وفقاً  ٣ أو الفقرة ٢ يظل اإلعالن الصادر مبوجب الفقرة  - ٤
  .ألحكامه أو بعد انقضاء ثالثة أشهر من إيداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديع

يؤثر انقضاء سريان أي إعالن، أو تقدمي إشعار بالنقض أو إلصدار إعالن جديد بأي وسيلة  ال  - ٥
مل يتفق  من الوسائل يف اإلجراءات اليت تكون قيد النظر أمام أي هيئة حتكيم أو حمكمة العدل الدولية ما

  .طرفا الرتاع على خالف ذلك
عرب ، وإذا مل يتمكنا من تسوية نزاعهما ٢  للفقرةإذا مل يقبل طرفا الرتاع نفس اإلجراء وفقاً   - ٦

خالل مدة أثىن عشر شهراً بعد قيام أحد الطرفني بإخطار الطرف اآلخر  ١ الوسائل املبينة يف الفقرة
وتقدم جلنة التوفيق . بوجود نزاع بينهما، حيال الرتاع للجنة التوفيق على طلب أي من طريف الرتاع

، اجلزء ____ رفقاملد اإلجراءات اإلضافية املتعلقة بلجنة التوفيق يف روت. تقريراً يتضمن توصياا
  .الثاين

                                                   
 ؛١١ اتفاقية فيينا، املادة ؛٢٠ اتفاقية بازل، املادة ؛١٨ اتفاقية استكهومل، املادة ؛٢٠اتفاقية روتردام، املادة   )١(

 .٢٨ اتفاقية التصحر، املادة ؛٢٧ اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة ؛١٤اتفاقية تغري املناخ، املادة 
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  )٢(التعديالت على االتفاقية: ___املادة 
  .جيوز ألي طرف أن يقترح تعديالت على هذه االتفاقية  - ١
 وتبلغ األمانة نص أي تعديل مقترح. تعتمد تعديالت هذه االتفاقية يف اجتماع ملؤمتر األطراف  - ٢

كما . هلذه االتفاقية إىل األطراف قبل موعد االجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على األقل
  .تبلغ األمانة املوقعني على هذه االتفاقية بالتعديالت املقترحة وتبلغ ا كذلك الوديع للعلم

تفاقية بتوافق تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق على أي تعديل مقترح هلذه اال  - ٣
فإذا استنفدت كل اجلهود الساعية لتوافق اآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يعتمد التعديل، كحل . اآلراء

  . أصوات األطراف احلاضرة واملصوتة يف االجتماع)٣(أخري، بأغلبية ثالثة أرباع
  .يرسل الوديع التعديل إىل مجيع األطراف للتصديق عليه أو قبوله، أو إقراره  - ٤
ويبدأ نفاذ التعديل . يتم إخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل أو إقراره أو قبوله  - ٥

ني التايل لتاريخ إيداع صكوك ع بالنسبة لألطراف اليت قبلته اعتباراً من اليوم التس٣املعتمد وفقاً للفقرة 
ويبدأ نفاذ التعديل بعد . طرافيقل عن ثالثة أرباع األ التصديق عليه أو إقراره أو قبوله من قبل ما ال

ذلك بالنسبة ألي طرف آخر يف اليوم التسعني التايل إليداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا 
  .التعديل أو قبوله أو إقراره

  )٤(اعتماد وتعديل املرفقات: ___املادة 

الف ذلك، يتجزأ منها، وما مل ينص صراحة على خ تشكل مرفقات هذه االتفاقية جزءاً ال  - ١
  .تشكل أية إحالة إىل هذه االتفاقية إحالة يف الوقت ذاته إىل أية مرفقات ا

على املسائل اإلجرائية إضافية تعتمد بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ مرفقات أي  تقتصر  - ٢
  )٥(.أو العلمية أو التقنية أو اإلدارية

                                                   
 ؛٩   اتفاقية فيينا، املادة؛١٧ اتفاقية بازل، املادة ؛٢١ اتفاقية استكهومل، املادة ؛٢١قية روتردام، املادة اتفا  )٢(

 .٣٠ اتفاقية التصحر، املادة ؛٢٩ اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة ؛١٥اتفاقية تغري املناخ، املادة 
ه يف اتفاقية روتردام، واتفاقية استكهومل، اعتماد أي تعديل بأغلبية ثالثة أرباع األصوات منصوص علي  )٣(

ا هواتفاقية بازل، واتفاقية فيينا، واتفاقية تغري املناخ، بينما نصت اتفاقية التنوع البيولوجي على أن اعتماد أي تعديل في
 . األصواتييتطلب أغلبية ثلث

 ؛ باالتفاقية٣  تتعلق بتعديل املرفق، اليت تتضمن، إىل جانب ذلك، إجراءات حمددة ٢٢اتفاقية روتردام، املادة   )٤(
 اتفاقية ؛١٦  اتفاقية تغري املناخ، املادة؛١٠ اتفاقية فيينا، املادة ؛١٨ اتفاقية بازل، املادة ؛٢٢اتفاقية استكهومل، املادة 
 .٣١ اتفاقية التصحر، املادة ؛٣٠التنوع البيولوجي، املادة 

مماثلة يف االتفاقيات القائمة املشار إليها أعاله فإنه جيب عدم ىل أحكام غم أن مشاريع األحكام هذه تستند إر  )٥(
 .اعتبار كوا حكماً مسبقاً على نتائج مداوالت اللجنة املعنية ذا األمر
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  :اذ املرفقات اإلضافية هلذه االتفاقيةنفوينطبق اإلجراء التايل على اقتراح واعتماد   - ٣
تقترح مرفقات إضافية هلذه االتفاقية وتعتمد طبقاً لإلجراء املنصوص عليه يف   )أ(

  )٦(؛____ من املادة، ____ الفقرات
يستطيع قبول أي مرفق إضايف، أن خيطر الوديع كتابة بذلك يف  على أي طرف ال  )ب(

ويبلغ الوديع، دون تأخري، مجيع . ه باعتماد املرفق اإلضايفغضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبالغ
وجيوز ألي طرف ويف أي وقت، أن يسحب إعالنه السابق باالعتراض . األطراف بأي إخطار يتلقاه

  أدناه؛ و) ج( ذلك يبدأ نفاذ املرفق بالنسبة هلذا الطرف، وفقاً للفقرة الفرعية وعند إضايف، مرفق أي على
ة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضايف، عند انقضاء سن  )ج(

) ب( يصبح املرفق نافذاًَ بالنسبة جلميع األطراف اليت مل تقدم إخطاراً وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية
  .أعاله

 ة املتبعاتخيضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديالت ملرفقات هذه االتفاقية لنفس اإلجراء  - ٤
  .اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية هلذه االتفاقيةيف 
يبدأ نفاذ ذلك املرفق  إذا ارتبط أي مرفق إضايف أو أي تعديل ملرفق بتعديل هلذه االتفاقية، فال  - ٥

  .وقتما يبدأ نفاذ التعديل املتعلق ذه االتفاقية اإلضايف أو التعديل إال

  )٧( حق التصويت:___املادة 

 ٢هو منصوص عليه يف الفقرة  ن لكل طرف يف هذه االتفاقية صوت واحد، فيما عدا مايكو  - ١
  .أدناه

متارس أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، حقها يف التصويت يف املسائل اليت تدخل يف   - ٢
 نطاق اختصاصها، بإدالئها بعدد من األصوات مساو لعدد الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافاً يف

متارس هذه املنظمة حقها يف التصويت إذا كانت أي دولة عضو فيها متارس حقها يف  وال. االتفاقية
  .التصويت، والعكس بالعكس

  )٨( التوقيع:___املادة 
 جلميع الدول وملنظمات التكامل االقتصادي ،___ يف على هذه االتفاقية يفتح باب التوقيع

___  ومبقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفترة من ،___ إىل___  الفترة مناإلقليمية يف 
  )٩(.___ إىل

                                                   
 .إىل األحكام املتعلقة بالتعديالت على االتفاقيةميكن اإلشارة   )٦(

 ؛١٨  اتفاقية تغري املناخ، املادة؛١٥فاقية فيينا، املادة  ات؛٢٤ اتفاقية بازل، املادة ؛٢٣اتفاقية استكهومل، املادة   )٧(
 .٢٣   اتفاقية روتردام، املادة؛٣٢ اتفاقية التصحر، املادة ؛٣١اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة 

 ؛١٢  اتفاقية فيينا، املادة؛٢١  اتفاقية بازل، املادة؛٢٤  اتفاقية استكهومل، املادة؛٢٤اتفاقية روتردام، املادة   )٨(
 .٣٣  اتفاقية التصحر، املادة؛٣٣ اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة ؛٢٠ اتفاقية تغري املناخ، املادة
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  )١٠(التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام :___املادة 

ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب الدول واملنظمات اإلقليمية   - ١
دول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي ويفتح باب االنضمام إىل االتفاقية لل. للتكامل االقتصادي

وتودع صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو . اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها
  .االنضمام لدى الوديع

تصبح أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي طرفاً يف هذه االتفاقية، دون أي من الدول   - ٢
ويف حالة املنظمات اليت تكون واحدة أو . يها، ملزمة جبميع االلتزامات الناشئة عن االتفاقيةاألعضاء ف

أكثر من الدول األعضاء فيها طرفاً يف هذه االتفاقية، تتوىل املنظمة ودوهلا األعضاء البت يف مسؤولية 
لمنظمة والدول األعضاء جيوز ل  ويف هذه احلاالت، ال. كل منها عن الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاقية

  .فيها أن متارس، معاً ويف الوقت ذاته، احلقوق الناشئة عن االتفاقية
تعلن أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي يف صكوك تصديقها أو قبوهلا، أو إقرارها، أو   - ٣

ديع الذي انضمامها، مدى اختصاصها باملسائل اليت تنظمها هذه االتفاقية، كما ختطر هذه املنظمة الو
  . يطرأ على نطاق اختصاصهاذي صلةخيطر بدوره األطراف بأي تعديل 

  )١١(بدء النفاذ :___املادة 
 من صكوك )١٢(يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع الصك اخلمسني  - ١

  .التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام
بة ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصدق على هذه يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنس  - ٢

م إليها، بعد إيداع الصك اخلمسني من صكوك التصديق أو القبول ضاالتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تن
أو اإلقرار أو االنضمام، يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع هذه الدولة أو املنظمة اإلقليمية للتكامل 

  .قتصادي لصك تصديقها أو إقرارها أو قبوهلا أو انضمامهااال
يعترب أي صك مودع من قبِل أي منظمة إقليمية للتكامل  ، ال٢و  ١  ألغراض الفقرتني  - ٣

  .االقتصادي، صكاً إضافياً للصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة
                                                                                                                                                                    

سم املكان الذي سيتم فيه التوقيع على الصك الذي سيعتمده مؤمتر املفوضني، كما سيتم أيضاً سيتم إدراج ا  )٩(
 .حتديد الفترة اليت سيفتح خالهلا باب التوقيع

 اتفاقية فيينا، ؛٢٣ و٢٢  اتفاقية بازل، املادتان؛٢٥ اتفاقية استكهومل، املادة ؛٢٥ روتردام، املادة اتفاقية  )١٠(
 اتفاقية التصحر، املادة ؛٣٥ و٣٤ تان اتفاقية التنوع البيولوجي، املاد؛٢٢ اتفاقية تغري املناخ، املادة ؛١٤و ١٣ تاناملاد
٣٤. 

 ؛١٧ اتفاقية فيينا، املادة ؛٢٥ اتفاقية بازل، املادة ؛٢٦ستكهومل، املادة  اتفاقية ا؛٢٦اتفاقية روتردام، املادة   )١١(
 .٣٦ اتفاقية التصحر، املادة ؛٣٦ اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة ؛٢٣اتفاقية تغري املناخ، املادة 

قية روتردام العدد املطلوب من صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام الالزمة لبدء نفاذ اتفا  )١٢(
، أما العدد املطلوب من صكوك التصديق وسائر الصكوك األخرى ذات ٥٠واتفاقية استكهومل واتفاقية تغري املناخ هو 

 . على التوايل٣٠ و٢٠ و١١الصلة الالزمة لبدء نفاذ اتفاقية فيينا واتفاقية بازل واتفاقية التنوع البيولوجي فهو 
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  )١٣( التحفظات:___املادة 
  . هذه االتفاقيةجيوز إبداء حتفظات على ال

  )١٤( االنسحاب:___املادة 
جيوز ألي طرف أن ينسحب من االتفاقية يف أي وقت بعد ثالث سنوات من تاريخ بدء   - ١

  .نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار خطي إىل الوديع
ع إلخطار يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذاً بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الودي  - ٢

  .االنسحاب أو يف أي تاريخ الحق حسبما يتحدد يف إخطار االنسحاب

  )١٥( الوديع:___املادة 

  .يكون األمني العام لألمم املتحدة هو الوديع هلذه االتفاقية

  )١٦( حجية النصوص:___املادة 
 يودع أصل هذه االتفاقية الذي تتساوى نصوصه األسبانية واإلجنليزية والروسية والصينية

  .والعربية والفرنسية يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة
  . قام املوقعون أدناه، املفوضون يف ذلك قانوناً، بالتوقيع على هذه االتفاقيةوإثباتاً لذلك،

  )١٧(.، من عام ألفني وثالثة عشر________ يف اليوم، ________ حررت يف
  

                                                   
 ؛١٨ اتفاقية فيينا، املادة ؛٢٦ اتفاقية بازل، املادة ؛٢٧فاقية استكهومل، املادة  ات؛٢٧اتفاقية روتردام، املادة   )١٣(

 .٣٧ اتفاقية التصحر، املادة ؛٣٧ اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة ؛٢٤اتفاقية تغري املناخ، املادة 

 ؛١٩ اتفاقية فيينا، املادة ؛٢٧ اتفاقية بازل، املادة ؛٢٨ اتفاقية استكهومل، املادة ؛٢٨اتفاقية روتردام، املادة   )١٤(
 .٣٨ اتفاقية التصحر، املادة ؛٣٨ اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة ؛٢٥اتفاقية تغري املناخ، املادة 

 ؛٢٠ اتفاقية فيينا، املادة ؛٢٨ اتفاقية بازل، املادة ؛٢٩ اتفاقية استكهومل، املادة ؛٢٩اتفاقية روتردام، املادة   )١٥(
 .٣٩ اتفاقية التصحر، املادة ؛٤١ اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة ؛١٩خ، املادة اتفاقية تغري املنا

 ؛٢١ اتفاقية فيينا، املادة ؛٢٩ اتفاقية بازل، املادة ؛٣٠ اتفاقية استكهومل، املادة ؛٣٠اتفاقية روتردام، املادة   )١٦(
 .٤٠ اتفاقية التصحر، املادة ؛٤٢ اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة ؛٢٦اتفاقية تغري املناخ، املادة 

 .سيتم إدراج تاريخ االعتماد بعد اعتماد الصك من جانب مؤمتر املفوضني  )١٧(
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   ___املرفق

  )١٨(قواعد التحكيم  -أوالً 

تفاقية على اال من ___ من املادة) أ( ٢ ون إجراءات التحكيم يف األغراض املتعلقة بالفقرةتك
  :النحو التايل

  ١املادة 
من االتفاقية بواسطة إخطار _ __  للمادةجيوز للطرف أن يشرع يف اللجوء إىل التحكيم وفقاً  - ١

بيان ألوجه اإلدعاء، إىل جانب  بويكون اإلخطار مصحوباً. مكتوب موجه إىل الطرف اآلخر يف الرتاع
أي وثائق مؤيدة له، ويبني املوضوع املطروح على التحكيم، مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص، مواد 

  .فاقية املثار تفسريها أو تطبيقهااالت
. ___  للمادة إىل التحكيم وفقاًيقوم الطرف املدعي بإخطار األمانة بأن الطرفني حييالن نزاعاً  - ٢

ألوجه اإلدعاء والوثائق املؤيدة ويكون اإلخطار مصحوباً بإخطار مكتوب من الطرف املدعى وبيان 
وتقوم األمانة بإرسال املعلومات اليت تلقتها ذا الشأن إىل مجيع .  آنفا١ً  املشار إليها يف الفقرة

  .األطراف
  ٢املادة 

شأ هيئة حتكيم قضائية تتكون من ثالثة تن أعاله، ١ عند إحالة نزاع إىل التحكيم وفقاً للمادة  - ١
  .أعضاء

 لذلك باالتفاق فيما بينهما يعني كل طرف يف الرتاع حمكما، ويقوم احملكمان املعينان وفقاً  - ٢
يكون رئيس اهليئة القضائية من مواطين  وال.  للهيئة القضائيةبتسمية احملكم الثالث الذي يكون رئيساً

 لدى يكون مستخدماً  أي من هذين الطرفني، واليل إقامته يف أراضيكون حم بلدي طريف الرتاع، وال
  .يكون قد عاجل القضية بأي صفة من الصفات األخرى أي منهما، وال

يف املنازعات اليت تنشب بني أكثر من طرفني، تقوم األطراف اليت هلا نفس املصلحة بتعيني   - ٣
  .حمكم واحد باالتفاق فيما بينها

  .ر بالطريقة املذكورة بالنسبة للتعيني األويليتم شغل أي شاغ  - ٤
إذا مل تتفق األطراف على موضوع الرتاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية، تقوم هيئة   - ٥

  .التحكيم القضائية بتحديد املوضوع

                                                   
 اتفاقية التنوع ؛٦ اتفاقية بازل، املرفق ؛٦اتفاقية استكهومل، املرفق جيم، أنظر أيضاً اتفاقية روتردام، املرفق   )١٨(

 .١، اجلزء ٢البيولوجي، املرفق 
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  ٣املادة 
رف  خالل شهرين من التاريخ الذي يتسلم فيه الطإذا مل يعني أحد أطراف الرتاع حمكماً  - ١

املدعى عليه إخطار التحكيم، جيوز للطرف اآلخر أن خيطر األمني العام لألمم املتحدة بذلك ليقوم 
  .بالتسمية خالل فترة شهرين آخرين

إذا مل يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خالل شهرين من تاريخ تعيني احملكم الثاين،   - ٢
طلب من أحد الطرفني، بتسمية الرئيس خالل فترة شهرين يقوم األمني العام لألمم املتحدة، بناء على 

  .أخريني
  ٤املادة 

  . ألحكام االتفاقية والقانون الدويلتصدر هيئة التحكيم القضائية قراراا وفقاً
  ٥املادة 

  .مل يقرر أطراف الرتاع خالف ذلك  تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي، ما
  ٦املادة 

 القضائية أن توصي، بناء على طلب أحد األطراف، بتدابري محاية أساسية جيوز هليئة التحكيم
  .مؤقتة
  ٧املادة 

ما بوسعهم، على وجه  يسهل أطراف الرتاع عمل هيئة التحكيم القضائية، ويعملون كل
  :اخلصوص، من أجل

  تزويدها جبميع الوثائق واملعلومات واملرافق الوثيقة الصلة؛  )أ(
  .ورة، من استدعاء الشهود أو اخلرباء وتلقي شهادمومتكينها، عند الضر  )ب(

  ٨املادة 
األطراف واحملكمون ملتزمون حبماية سرية أي معلومات يتلقوا بصفة سرية أثناء سري أعمال 

  .هيئة التحكيم القضائية
  ٩املادة 

ائية يتحمل أطراف الرتاع نفقات احملكمة بالتساوي فيما بينهم، ما مل تقرر هيئة التحكيم القض
وحتتفظ اهليئة القضائية بسجل جلميع نفقاا . خالف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه اخلصوص

  . ذا الصدد إىل األطراف ائياًوتقدم بياناً
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  ١٠املادة 
جيوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوين يف موضوع الرتاع وقد يتأثر بالقرار املتخذ يف 

  .افقة هيئة التحكيم القضائيةالقضية، أن يتدخل يف الدعوى مبو
  ١١املادة 

جيوز هليئة التحكيم القضائية أن تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع الرتاع مباشرة 
  .وأن تبت فيها

  ١٢املادة 
  .تتخذ قرارات اهليئة القضائية خبصوص اإلجراءات واملوضوع بأغلبية أصوات أعضائها

  ١٣املادة 
رتاع أمام اهليئة القضائية أو عجز عن الدفاع عن دعواه، جيوز للطرف إذا مل ميثل أحد طريف ال  - ١

ولن يشكل غياب طرف ما أو . اآلخر أن يطلب من اهليئة مواصلة السري يف اإلجراءات وإصدار قرارها
  . من السري يف إجراءااعجزه عن الدفاع عن دعواه مانعاً

 إىل أن اإلدعاء قائم على أسس سليمة من على اهليئة القضائية قبل إصدار قرارها أن تطمئن  - ٢
  .احلقائق والقانون

  ١٤املادة 
تصدر هيئة التحكيم القضائية قرارها النهائي خالل مخسة أشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه 

  .تتجاوز مخسة أشهر أخرى تشكيلها، ما مل جتد أن من الضروري متديد احلد الزمين لفترة ينبغي أال
  ١٥املادة 

. لقرار النهائي للهيئة القضائية على موضوع الرتاع ويسرد املسوغات اليت قام عليهايقتصر ا
وجيوز ألي عضو يف اهليئة . وحيتوي القرار على أمساء األعضاء الذين شاركوا فيه وتاريخ القرار النهائي

  . أو خمالفاًالقضائية أن يرفق بالقرار النهائي رأيا منفصالً
  ١٦املادة 

  أيضاًويكون تفسري االتفاقية املقدم مبوجب القرار ملزماً.  لطريف الرتاعزماًيكون القرار مل
 اآلنفة بقدر ما يتصل باألمور اليت تدخل هذا الطرف بشأا ١٠ للطرف الذي تدخل مبوجب املادة

  . على إجراءات استئنافيةيقبل القرار استئنافا ما مل يتفق طرفا الرتاع مسبقاً وال
  ١٧املادة 

 أعاله، فيما يتعلق ١٦  للمادةف قد ينشأ بني أولئك امللزمني بالقرار النهائي وفقاًأي اختال
بتفسري هذا القرار أو طريقة تنفيذه، جيوز ألي منهما أن يقدمه إىل هيئة التحكيم القضائية اليت أصدرته 

  .لتبت فيه
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  )١٩(قواعد التوفيق  -ثانياً 
 من االتفاقية على غرار ما )٢٠(،___ املادة من ٦ سوف يكون إجراء التوفيق ألغراض الفقرة

  :يلي
  ١املادة 

 ،__  من املادة٦ يقدم طلب خطي من أي طرف يف نزاع إلنشاء جلنة توفيق مبوجب الفقرة  - ١
  .بذلكيف االتفاقية  األطراف  كلوتقوم األمانة فوراً بإبالغ. إىل األمانة

 يعينه واحد أعضاء، ثالثةى غري ذلك، من علالرتاع تتألف جلنة التوفيق، ما مل تتفق أطراف   - ٢
  . بصورة مشتركةهذان العضوانكل طرف ضالع ورئيس سينتخبه 

  ٢املادة 
يف حالة نشوء نزاعات بني أكثر من طرفني يقوم األطراف الذين تتالقى مصاحلهم بتعيني 

  .أعضائهم يف اللجنة بصورة مشتركة وباالتفاق
  ٣املادة 

انب األطراف خالل شهرين من تاريخ تلقي األمانة للطلب إذا مل تتم أي تعيينات من ج
، فيقوم األمني العام لألمم املتحدة بناًء على طلب من الطرف، بإجراء تلك ١  اخلطي املشار إليه يف املادة

  .التعيينات خالل فترة شهرين آخرين
  ٤املادة 

 يف اللجنة، الثاينعضو إذا مل يتم اختيار رئيس جلنة التوفيق خالل شهرين من تاريخ تعيني ال
فإن األمني العام لألمم املتحدة يقوم، بناًء على طلب من الطرف، بتعيني رئيس خالل فترة شهرين 

  آخرين
  ٥املادة 

  .تقوم جلنة التوفيق، ما مل تتفق أطراف الرتاع على خالف ذلك، بتحديد نظامها الداخلي  - ١
 معلومات يتلقوا بصورة سرية أثناء أعمال تكلف األطراف وأعضاء اللجنة حبماية سرية أية  - ٢

  .اللجنة
  ٦املادة 

  .تتخذ جلنة التوفيق قراراا بأغلبية أصوات أعضائها

                                                   
 .٢ ، اجلزء٢  اتفاقية التنوع البيولوجي، املرفق؛٦ اتفاقية روتردام، املرفق ؛كهومل، املرفق جيماتفاقية است  )١٩(

 .ميكن اإلشارة إىل األحكام املنظمة لتسوية الرتاعات  )٢٠(
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  ٧املادة 
تقدم جلنة التوفيق تقريراً بتوصيات خاصة حبسم الرتاع خالل اثىن عشر شهراً من إنشائها، 

  .ويقوم األطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا
  ٨املادة 

الة أي خالف حول ما إذا كانت جلنة التوفيق لديها الصالحية لبحث املسألة احملالة يف ح
  .إليها، فتقوم اللجنة بالبت فيه

  ٩املادة 
وحتتفظ اللجنة . تتحمل أطراف الرتاع تكاليف اللجنة حبصص يتم االتفاق عليها فيما بينهم

  .افبالسجل جلميع تكاليفها، وتقدم بياناً ائياً ا إىل األطر
__________  


