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إتفاقيـة حـول حمايـة وأستخـدام المجـاري المائيـة العابـرة للحـدود والبحيـرات الدوليـة   

 الديبـاجـة

 إن االطراف المشاركة في هذه االتفاقية،

بأن حماية وأستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هي من المهام تضع في إعتبارها 

 فقط ضمان تحقيق ذلك بشكل فعال عن طريق تعزيز التعاون.الملحة والمهمة، ويمكن 

على وجود وتهديد اآلثار السلبية الخاصة بالتغيرات الحاصلة في اوضاع المجاري المائية العابرة تركز 

( ECEللحدود والبحيرات الدولية على البيئة واالقتصاد ورفاهية دول اعضاء اللجنة االقتصادية الوربا )

 ر والبعيد.على المدى القصي

على الحاجة الى تدابير وطنية ودولية فعالة لمنع والسيطرة والحد من أطالق المواد الخطرة في البيئة  تؤكد

المائية ووضع حد للنضوب والحوامض وكذلك تلوث البيئة البحرية وباالخص المناطق الساحلية من 

 المصادر البرية.

لجنة االقتصادية الوروبا لتعزيز التعاون على المستويين التي أتخذتها مسبقا حكومات التثني على الجهود 

الثنائي والمتعدد االطراف لمنع والسيطرة وتقليل تلوث المياه العابرة للحدود وإدارة المياه المستديمة 

 والمحافظة على الموارد المائية والحماية البيئية. 

ل البيئة البشرية، والقانون الختامي للمؤتمر االحكام والمبادئ المتعلقة بإعالن مؤتمر ستوكهولم حوتستلهم 

(، والوثائق الختامية الجتماعات مدريد وفيينا لممثلي الدول ESCEحول االمن والتعاون في أوروبا )

المشاركة في مؤتمر االمن والتعاون في أوروبا، واالستراتيجية االقليمية للحماية البيئية وترشيد أستخدام 

 0222الدول االعضاء للجنة االقتصادية الوروبا والتي تغطي الفترة حتى عام الموارد الطبيعية في 

 والسنوات التي تليها.

دور اللجنة االقتصادية ألوربا التابعة لالمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي لمنع والسيطرة وتقليل تدرك 

دود، وهي بهذا الصدد تستلهم إعالن تلوث المياه العابرة للحدود واالستخدم المستديم للمياه العابرة للح

منهجية اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن منع والسيطرة على تلوث المياه والتي تشمل التلوث العابر للحدود، 

إعالن منهجية اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن ترشيد استخدام المياه، مبادئ اللجنة االقتصادية ألوروبا 
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المياه العابرة للحدود، ميثاق اللجنة االقتصادية ألوروبا حول إدارة المياه  والتي تخص التعاون في مجال

 الجوفية، قانون التصرف حيال التلوث العرضي للمياه الداخلية العابرة للحدود.

( التي تبنتها اللجنة االقتصادية ألوروبا في جلستيها الثانية واالربعين 22)  I( وقرار 20)  Iقرار تشير الى

واالربعون، على التوالي، ونتائج أجتماع  مؤتمر االمن والتعاون في أوروبا حول حماية البيئة  واالربعة

 .6191تشرين الثاني  3تشرين االول الى  61بلغاريا للفترة من  -والذي عقد في صوفيا

صورة على أن التعاون بين الدول االعضاء فيما يخص حماية وأستخدام المياه العابرة للحدود تنفذ بتؤكد 

اولية من خالل وضع االتفاقيات بين الدول المشتركة بالمياه، وخصوصاً بأن مثل هذه االتفاقيات لم يتم 

 التوصل اليها لحد االن.

 على مايلي: وقد إتفقت األطراف أعاله

 المـادة  رقـم )6(

فـالتعاري  

 المستخدمة في هذه االتفاقية،

سطحية أو جوفية  تحدد، تعبر أو تقع على الحدود بين دولتين أو "المياه العابرة للحدود" وتعني أي مياه  -6

أكثر وتنتهي المياه العابرة للحدود، التي تصب من أي  مكان مباشرة في البحر، عند خط مستقيم  نحو  

 مصباتها بين نقاط تقع على خط المياه المنخفضة لضفافها.

وخطر على البيئة  ينتج عن التغيير في أوضاع  "تأثير المياه العابرة للحدود"  وتعني أي تأثير سلبي  -0

المياه العابرة للحدود والذي يسببه نشاط بشري، والتي يقع مصدرها الطبيعي كلياً أو جزئياً ضمن منطقة 

خاضعة للسلطة القضائية لطرف ما، وضمن منطقة خاضعة للسلطة القضائية لطرف آخر. ومثل هذه 

ت على صحة وسالمة االنسان، االحياء النباتية، والحيوانات، التربة، التأثيرات على البيئة تشمل التأثيرا

المياه، المناخ، الطبيعة واآلثار التأريخية أو  المباني المادية االخرى أو التفاعل بين هذه العوامل، إضافة 

لتي تطرأ الى التأثيرات على المخزون الثقافي أو االوضاع االجتماعية االقتصادية الناتجة عن التغييرات ا

 على هذه العوامل.

 "الطرف" وتعني الطرف المتعاقد في هذه االتفاقية ما لم يدل النص على خالف ذلك.   -3
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 "االطراف المتشاطئة" وتعني  االطراف التي تحدها نفس المياه العابرة للحدود. -2

ى مناسبة "الهيئة المشتركة" وتعني أي لجنة ثنائية أو متعددة االطراف أو إجراءآت مؤسساتية اخر -5

 لتحقيق التعاون بين االطراف المتشاطئة.

"المواد الخطرة" وتعني المواد السامة والمسرطنة  والمسببة للطفرة الجينية والمسببة للتشوه  -1

 وباالخص عندما تكون مستمرة.

 ( من هذه االتفاقية(.6"أفضل تكنلوجيا متاحة" )تعريفها وارد في ملحق رقم ) -7

زء االولـالج  

رافـة االطـة بكافـالمتعلقام ـاالحك  

 المـادة رقـم )0(

ةـام  العامـاالحك  

 تتخذ االطراف كافة التدابير المناسبة لمنع والسيطرة وتقليل أي تأثير عابر للحدود. -1

 تتخذ االطراف كافة التدابير المناسبة وباالخص التالي:  -2

 التأثير العابر للحدود.منع والسيطرة وتقليل تلوث المياه المسببة  أو التي ربما تسبب  -أ

تؤكد بأن المياه العابرة للحدود تستخدم لهدف مؤثر في البيئة، وإلدارة المياه بصورة رشيدة،  -ب

 والحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة.

تؤكد بأن المياه العابرة للحدود تستخدم بطريقة معقولة ومتساوية، آخذين  بنظر االعتبار وعلى وجه  -ت

ية المياه العابرة للحدود في حال القيام بالنشاطات والتي تسبب أو التي  ربما الخصوص خصوص

 تسبب التأثير العابر للحدود.

 تؤكد حماية االنظمة البيئية وأنعاشها عند الضرورة. -ث

 تتخذ االجراءات لمنع والسيطرة والحد من تلوث المياه عند المصدر إن أمكن ذلك. -3

 باشرة أو غير مباشرة إلى إنتقال التلوث الى أجزاء أخرى من البيئة.أن التؤدي هذه االجراءات بصورة م -4

( من هذه المادة، على االطراف أن تسترشد بالمبادئ 0( و )6إلتخاذ االجراءات المشار اليها في الفقرة ) -5

 التالية:
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العابرة للحدود اليمكن تأجيل مبدأ االجراء الوقائي، والذي بموجبه يتم إتخاذ االجراءات لتجنب االثار  - أ

المحتمل حصولها من جراء إطالق المواد الخطرة وذلك على أساس أن البحث العلمي لم يثبت تماماً 

 العالقة السببية بين تلك المواد من جهة واالثار العابرة للحدود المحتمل حدوثها من جهة أخرى،

 طرة والحد من التلوث.مبدأ الدفوعات للملوث، والذي بموجبه يتحمل الملوث تكاليف منع والسي - ب

يتم إدارة الموارد المائية لغرض تلبية إحتياجات الجيل الحالي دون القيام بالمساومة على قدرة  - ت

 االجيال المستقبلية لتلبية أحتياجاتها الخاصة.

تقوم االطراف المتشاطئة بالتعاون فيما بينها على أساس المساواة والمعاملة بالمثل وخصوصاً من خالل   -6

القيام باالتفاقيات الثنائية والمتعددة االطراف وذلك من أجل وضع سياسات وبرامج وإستراتيجيات منسقة 

الى منع والسيطرة وتقليل تأثير تغطي مناطق تجميع المياه ذات العالقة أو أجزاءاً منها وهي بذلك تهدف 

 المياه العابرة للحدود وحماية بيئتها أو البيئة المتأثرة بهذه المياه والتي تتضمن البيئة البحرية.

 اليؤدي تطبيق هذه االتفاقية إلى تدهور االوضاع البيئية وال إلى زيادة اآلثار العابرة للحدود. -7

منفردة أو مجتمعة في تبني وتنفيذ أجراءات أكثر  صرامة  التؤثر أحكام هذه االتفاقية على حق االطراف -8

 من تلك المنصوص عليها في هذه االتفاقية.

 المـادة رقـم )3(

لـرة والتقليـع والسيطـالمن  

من أجل منع والسيطرة والحد من االثار العابرة للحدود، تقوم االطراف بتطوير وتبني وتنفيذ ووضع  -6

واالقتصادية والمالية والفنية المتوافقة ذات العالقة قدر االمكان من أجل االجراءات القانونية واالدارية 

 ضمان التالي من بين جملة االمور: 

يتم منع والسيطرة والحد من أنبعاث الملوثات عند المصدر من خالل تنفيذ جملة من االمور  من  - أ

 ضمنها التكنلوجيا القليلة والعديمة النفايات.

العابرة للحدود من التلوث من المصدر من خالل قيام السلطات الوطنية المختصة يتم حماية المياه   - ب

بإستحصال ترخيص مسبق لتصاريف مياه الفضالت ويتم مراقبة والسيطرة على تلك التصاريف 

 المرخصة.

تستند القيود الموضوعة على تصاريف مياه الفضالت والمنصوص عليها في التصاريح على أفضل   - ت

 ة خاصة بإطالقات المواد الخطرة.تكنلوجيا متاح

يتم فرض متطلبات صارمة، حتى وإن أدى ذلك الى المنع في الحاالت الفردية، عندما تتطلب نوعية   - ث

 المياه المستلمة او النظام البيئي ذلك.
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تطبق المعالجة البايولوجية او مايعادلها من العمليات على مياه الصرف الصحي  المحلية كأدنى إجراء   - ج

 ل إتباع إسلوب الخطوة بخطوة إن إقتضت الحاجة ذلك.من خال

القادمة من المصادر  المغذياتتتخذ التدابير المناسبة مثل تطبيق افضل تكنولوجيا متاحة من أجل تقليل  - ح

 الصناعية والمحلية.

القادمة والمواد الخطرة المغذيات يتم تطوير وتنفيذ التدابير المناسبة وافضل الممارسات البيئية لتقليل  - خ

من مصادر منتشرة وخصوصاً عندما تكون المصادر الرئيسية من الزراعة ) توجيهات تطوير 

 الممارسات البيئية الواردة في الملحق  الثاني من هذه االتفاقية(.

 يتم تطبيق تقييم االثر البيئي ووسائل التقييم االخرى. - د

 يق نهج االنظمة البيئية.تعزيز االدارة المستدامة للموارد المائية بما في ذلك تطب - ذ

 يتم تطوير التخطيط للطواريء. - ر

 يتم أتخاذ تدابير أضافية خاصة لمنع تلوث المياه الجوفية.  - ز

 يتم تقليل خطر التلوث العرضي.  - س

الرئيسي تحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على كل طرف وضع حدود ألنبعاثات عمليات التصريف من المصدر  -0

على  خصوصاعلى أفضل تكنلوجيا متاحة والتي تكون قابلة للتطبيق  الى المياه السطحية باالعتماد

القطاعات الصناعية الفردية والصناعات التي تنتج المواد الخطرة. إن التدابير المذكورة في الفقرة رقم 

( من هذه المادة والتي تنص على منع والسيطرة والحد من مدخالت المواد الخطرة من المصادر 6)

أو جزئي النتاج أو الرئيسية والمنتشرة في المياه قد تشمل من بين جملة االمور وضع حظر شامل 

أستخدام هذه المواد. يتم االخذ بنظر االعتبار القوائم الموجودة الخاصة بمثل هذه القطاعات الصناعية أو 

في المناطق التي التي يمكن تطبيقها في االتفاقيات الدولية والقوانين المذكورة الصناعات والمواد الخطرة 

 تغطيها هذه االتفاقية.

يتعين على كل طرف تحديد أهداف نوعية المياه وتبني معايير نوعية المياه إن  باالضافة الى ماسبق، -3

إقتضت الضرورة لغرض منع والسيطرة والحد من التأثير العابر للحدود. ترد التوجيهات العامة لتطوير 

 مثل هذه االهداف والمعايير في الملحق الثالث من هذه االتفاقية. وعلى االطراف أن تسعى لتحديث هذا

 الملحق عند الضرورة.

 (2م )ـادة رقـالم

ةـالمراقب  

 على االطراف أن تضع برامج لمراقبة أوضاع المياه العابرة للحدود.
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 (5م )ـادة رقـالم

رـث والتطويـالبح  

تتعاون االطراف في إجراء البحوث وتطوير التقنيات الفعالة لمنع والسيطرة والحد من التأثير العابر         

ولهذا الغرض، تأخذ االطراف بنظر االعتبار على اساس ثنائي او متعدد االطراف النشاطات البحثية للحدود. 

المتبعة في المحافل الدولية ذات العالقة وتسعى لبدء أو تكثيف برامج بحثية خاصة عند الضرورة  تهدف من 

 بين جملة االمور إلى:

 الملوثات.وضع طرق لتقييم ُسمية المواد الخطرة ونسبة ضرر  - أ

 تحسين المعرفة المتعلقة بإستمرارية وبتوزيع وبالتأثيرات البيئية للملوثات والعمليات ذات العالقة.  - ب

 تطوير وتطبيق التكنلوجيات السليمة بيئياً وأنماط االنتاج واالستهالك. - ت

 لغاء التدريجي أو إستبدال المواد التي من الممكن أن يكون لها تأثير عابر للحدود.اإل - ث

 رق السليمة بيئياً للتخلص من المواد الخطرة.الط - ج

 الطرق الخاصة لتحسين أوضاع المياه العابرة للحدود.  - ح

 تطوير أعمال المنشآت المياه السليمة بيئياً وتقنيات تنظيم المياه. - خ

 التقييم المادي والمالي للضرر الناتج من التأثير العابر للحدود. - د

 ( من هذه االتفاقية.1بين االطراف وفقاً للمادة  رقم )يتم تبادل نتائج هذه البرامج البحثية 

 (1م )ـادة رقـالم

اتـادل المعلومـتب  

تقوم االطراف بأقرب وقت ممكن بتبادل المعلومات المتعلقة بالقضايا التي غطتها أحكام هذه االتفاقية        

 على اوسع نطاق.

 (7م )ـادة  رقـالم

اءـل األعبـة وتحمـالمسؤولي  

تقوم االطراف بدعم الجهود الدولية المناسبة لوضع القواعد والمعايير والتدابير الخاصة بالمسؤولية        

 وتحمل األعباء.

 (9م )ـادة رقـالم

اتـة المعلومـحماي  
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التؤثر أحكام هذه االتفاقية على حقوق أو التزامات االطراف وفقاً ألنظمتها القانونية الوطنية والضوابط       

طنية المعمول بها لحماية المعلومات السرية المتعلقة بالصناعة والتجارة والتي تتضمن الملكة الفوق الو

 . القوميالفكرية أو االمن 

 

 يـزء الثانـالج

 ةـراف المتشاطئـة باألطـام المتعلقـاألحك

 ( 1م )ـادة رقـالم 

 رافـدد األطـي والمتعـاون الثنائـالتع

 على اساس االجراءآتاألطراف المتشاطئة في أتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أو غيرها من تدخل  -6

مع ماموجود، عند  تتماشى، أو لحد اآلنوالتي هي ليست موجودة  ،المساواة والمعاملة بالمثل مبدأ

وذلك لتحديد العالقات  ،التناقضات الحاصلة مع المبادئ األساسية لهذه االتفاقيةألزالة الضرورة 

 االطراف تحددالعابرة للحدود.  منع والسيطرة وتقليل اآلثاريخص الفيما  والتصرفالمتبادلة بينهم 

ات أو يهذه االتفاق تتضمن. المتعلقة بها الخاضعة للتعاون المناطقالمياه او  تجميع منطقةالمتشاطئة 

خرى والتي ترى أقضايا وكذلك أي في هذه االتفاقية  مناقشتهاالقضايا ذات الصلة والتي يتم  االجراءآت

 االطراف المتشاطئة انه من الضروري التعاون بخصوصها. 

. تأسيس الهيئات المشتركة في من هذه المادة( 6الفقرة )و اإلجراءات المذكورة في أقيات االتفاتساعد  -0

مهام هذه ومن بين جملة األمور، ومن غير اإلنحياز الى إتفاقات أو اجراءات موجودة ذات صلة فإن 

 لي:هي كالتا الهيئات المشتركة 

 ،تسبب بآثار عابرة للحدودربما لغرض تحديد مصادر التلوث والتي  البياناتجمع وتصنيف وتقييم  - أ

 ،نوعية وكمية المياهتتعلق ببرامج مراقبة مشتركة  عمل - ب

  ،من هذه المادة )أ( 0ادر التلوث المذكورة في الفقرة وتبادل المعلومات حول مص إعداد قوائم الجرد - ت

 ،وضع حد إلطالقات مياه الصرف الصحي وتقييم فاعلية برامج السيطرة - ث

 ،من هذه االتفاقية (3)المياه مع مراعاة أحكام المادة نوعية مشتركة حول وضع أهداف ومعايير  - ج

 ،عند الضرورةوتحسينها  الموجودةواقتراح التدابير ذات الصلة للحفاظ على نوعية المياه 

)البلدية على حد سواء تطوير برامج العمل المشتركة لتقليل اعباء التلوث من المصادر الثابتة  - ح

  ،)الزراعة على وجه الخصوص(والصناعية( والمصادر المنتشرة 

 ،إجراءات للتحذير واإلنذار تكوين - خ
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 والمؤسساتوالحالية استخدامات المياه المخطط لها دى لتبادل المعلومات حول تنتكون بمثابة مأن  - د

 ،برة للحدوداتتسبب بآثار عربما ذات الصلة والتي 

من هذه  63بما يتالئم مع أحكام المادة  متاحةتعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول افضل تكنلوجيا  - ذ

 ،االتفاقية وكذلك تشجيع التعاون فيما يخص برامج البحث العلمي

 القوانينبما يتالئم مع  العابرة للحدودبالمياه  الخاصةالبيئي  التأثيرالمشاركة في إجراء تقييمات  - ر

 الدولية المناسبة.

بشكل مباشر وأساسي  ةتأثرمفي هذه االتفاقية وساحلية طرفا الدولة الحاالت التي تكون فيها الفي  -3

العابرة للحدود، فبإمكان االطراف المتشاطئة اذا اتفقت باإلجماع دعوة الدولة الساحلية  بالتأثيرات

من قبل  التي تم تأسيسهاالهيئات المشتركة متعددة االطراف  نشاطاتلالنظمام بطريقة مناسبة الى 

 .عابرة للحدودالالمياه  علىاالطراف المتشاطئة 

من قبل الدول الساحلية  التي تم تأسيسهاالهيئات المشتركة وفقاً لهذه اإلتفاقية الهيئات المشتركة  تدعو  -2

 تنسيقلغرض التعاون  من اجلحماية البيئة البحرية والتي تتأثر بشكل مباشر باآلثار العابرة للحدود ل

 .ومنع وتقليل اآلثار العابرة للحدودوالسيطرة عملهم 

فعليهم السعي لتنسيق المياه  تجميعمنطقة عند وجود اثنين أو أكثر من الهيئات المشتركة في نفس  -5

 المستجمعةوالتقليل من االثار العابرة للحدود في تلك المنطقة والمنع لغرض تقوية السيطرة أنشطتهم 

 .  للمياه

 (62م )ـادة  رقـالم

 اوراتـالمش

. طرفي بناءا على طلب أ متشاطئة على اساس المعاملة بالمثل ، حسن النيةبين االطراف ال المؤتمراتعقد ت 

يتم ادارة أي من هذه المؤتمرات الى التعاون فيما يخص القضايا التي تغطيها أحكام هذه اإلتفاقية. تهدف مثل 

  إن وجدت إحداها.، من هذه االتفاقية 1وفقاً للمادة  مؤسسةهيئة مشتركة  من خالل هذه المؤتمرات

 

 (66م )ـرق ادةـالم

 ركـم المشتـة والتقييـالمراقب

تقوم المحددة،  االجراءآت من وأمن هذه االتفاقية  (1المذكور في المادة ) العامفي إطار التعاون  -6

 بما فيهابرامج مشتركة لمراقبة أوضاع المياه العابرة للحدود وتنفيذ  بتأسيساالطراف المتشاطئة 

 ثار العابرة للحدود.الجليدية واآلنجرافات اإلالفيضانات و 
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يتم مراقبة تصاريفها وتراكيزها في الملوثات والتي على معايير التلوث واالطراف المتشاطئة  تتفق -0

 المياه العابرة للحدود بصورة منتظمة. 

وضاع المياه العابرة خاصة بأ بإجراء تقييمات منسقة، وضمن فترات منتظمة، االطراف المتشاطئة تقوم -3

نتائج  وتكونالمنع والتقليل من االثار العابرة للحدود. السيطرة وللحدود وتأثير االجراءات المتبعة في 

 من هذه االتفاقية.  61بما يتفق مع االحكام المنصوص عليها في المادة عامة لمتاحة لهذه التقييمات 

نصب وتشغيل برامج المراقبة و لقوانين ال قبتنسياالطراف المتشاطئة  ألجل هذه األغراض، تقوم -2

القياس و االجهزة وتقنيات التحليل و معالجة المعلومات وإجراءات التقييم وطرق تسجيل  منظومات

 تصاريف الملوثات.  

 (60م )ـرق ادةـالم

 امـالعر ـث والتطويـالبح

 

 تتولىالمحددة،  االجراءآتو من أمن هذه االتفاقية  1طار التعاون العام المذكور في المادة في إ          

تحقيق اهداف ومعايير نوعية المياه والمحافظة ل دعماً  المعينالتطوير والبحث  نشاطاتاالطراف المتشاطئة 

 وتبنيها.  وضعهاعليها والتي تم االتفاق على 

 

 (63م )ـرق ادةـالم

 ةـراف المتشاطئـات بين االطـالمعلومادل ـتب

 

وفقا للمادة والتي هي االخرى  االجراءآتضمن إطار االتفاقيات ذات الصلة او تقوم االطراف المتشاطئة،  -6

 حول: والتي هي  ،موراالجملة بين من بتبادل المعلومات المتوفرة بإنصاف التفاقية، من هذه ا 1

 للحدود.االوضاع البيئية للمياه العابرة  - أ

 تطوير.البحث والونتائج تكنولوجيا متاحة في تطبيق وتشغيل افضل  الخبرة المكتسبة  - ب

 االنبعاث والمراقبة بيانات - ت

 والتي يعتزم اتخاذها لمنع والسيطرة والتقليل من االثار العابرة للحدود.االجراءات المتخذة  - ث

الصرف الصحي الصادرة من قبل السلطة المختصة او الهيئة مياه وقوانين تصاريف أتصاريح ال - ج

 .المناسبة

 االطراف المتشاطئة تبادل المعلومات حول قوانينهم الوطنية. تتولى، اتحدود االنبعاث تنسيقمن أجل  -0



11 
 

فيسعى من قبل طرف متشاطئ اخر غير متوفرة من طرف متشاطئ توفير بيانات او معلومات  لبإذا طُ  -3

دفع رسوم ه بمطالبة الطرف المطالب بشتراط امتثالإ يجوزلالمتثال لهذا الطلب ولكن  الطرف السابق 

 .  إن إقتضت الضرورة أو البياناتالمعلومات ومعالجة مثل هذه  معقولة لجمع

باالخص تسهيل تبادل افضل تكنلوجيا متاحة وباالطراف المتشاطئة  تقومهذه األتفاقية،  إنجازألغراض و -2

 بما فيهاتصاالت الصناعية المباشرة، التبادل التجاري للتكنلوجيا المتوفرة، التعاون واالمن خالل تعزيز: 

االطراف المتشاطئة  وتتولى. الفنيةمشتركة، تبادل المعلومات والخبرة وتوفير المساعدة المشاريع ال

 قامة برامج تدريبية مشتركة وتنظيم الندوات واالجتماعات ذات الصلة. إايضاً 

 (62م )ـرق ادةـالم

 ذارـر واإلنـالتحذي اتـمنظوم

يكون له  حساس قدإعالم بعضها البعض عن اي وضع باالطراف المتشاطئة ومن دون تأخير  تقوم         

و مشتركة أتصال منسقة وتشغيل وسائل إ بإعدادعند الضرورة  المتشاطئةاالطراف  تقوماثار عابرة للحدود. 

على اساس نقل  المنظوماتهذه تعمل نذار بهدف الحصول على المعلومات ونقلها. إتحذير وومنظومات 

 تقومواجراءات المعالجة والتسهيالت ليتم الموافقة عليها من قبل االطراف المتشاطئة. المتوافقة البيانات 

 الغرض.االتصال المحددة لهذا  وسائلو أعالم بعضهم البعض عن السلطات المختصة بإاالطراف المتشاطئة 

 (65) مـرق ادةـالم

 ةـدة المتبادلـالمساع

الطلب  بناءا علىتقديم المساعدة المتبادلة باالطراف المتشاطئة  تقوماذا حدث ونشأ وضعاً حرجاً،  -6

 من هذه المادة.  0وفقاً للفقرة  وضعهااالجراءات التي سيتم  متبعين

، من جملة والتي تعالجالمساعدة المتبادلة اجراءات  علىبتحسين والموافقة  االطراف المتشاطئة تقوم -0

 القضايا التالية: االمور االخرى، 

 تنسيق و االشراف على المساعدةالتوجيه والسيطرة وال - أ

عند ، تتضمنومن قبل الطرف الطالب للمساعدة  والتي تقدم المحلية التسهيالت والخدمات - ب

 .، تسهيالت إجراءات عبور الحدودالضرورة

أو كادره للعبور من خالل  /تعويض الطرف المساعد و/ أو وتأمين و إلحاق الضرر،دم لع ترتيباتال - ت

 ثالثة، اذا كان ذلك ضرورياً.الطراف االأراضي 

 المساعدة. خدمات طرق تسديد نفقات   - ث

 (61م )ـرق ادةـالم
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 ةـص العامـتخات ـمعلوم

واالجراءات  ،العابرة للحدودوضاع المياه الخاصة بأ المعلوماتتاحة المتشاطئة إاالطراف  تضمن -6

هذه  وفاعليةالتي يعتزم اتخاذها لمنع والسيطرة و التقليل من االثار العابرة للحدود  وأالمتخذة 

 :للعامةتاحة المعلومات التالية إاالطراف المتشاطئة  تضمن. ولهذا الغرض عامةلل االجراءات

 اهداف نوعية المياه - أ

 لبيتها.تالمطلوب  والشروطالتصاريح الصادرة  - ب

فحص النتائج  وكذلكغراض المراقبة والتقييم أل المتخذةنتائج نماذج المياه والنفايات السائلة   - ت

 شروط التصريح. وأنوعية المياه الخاضعة ألهداف 

 اتزود افرادوكما للفحص مجانا  في جميع االوقات للعامةالمعلومات توفير هذه االطراف المتشاطئة  تؤكد -0

ى نسخ من هذه المعلومات من عل للحصولبتسهيالت معقولة  رسوم مناسبة العامة مقابل دفعمن 

 . المتشاطئة االطراف

 

 ثـالثالزء ـالج

 ةـة والنهائيـام المؤسساتيـاألحك

 (67م )ـرق ادةـالم

 رافـاع االطـإجتم

حيز  االتفاقيةهذه تاريخ دخول االجتماع االول لالطراف خالل فترة ال تزيد عن سنة واحدة من بعد  يعقد -6

و خالل فترات اقصر وفقاً لما منصوص ث سنوات أعقد اجتماعات منظمة كل ثال يتم. بعد ذلك التنفيذ

حد أ اثناء على ذلكاالتفاق إذا ما تم  ااستثنائي ااالطراف إجتماعتعقد جراءات. في قوانين اال عليه

تصال يعقد خالل ستة اشهر من االو بطلب خطي من احد االطراف بشرط ان أاالجتماعات االعتيادية 

 طراف على االقل.أث قبل ثاليكون الطلب المذكور مدعوم من ، وبكافة االطراف

ذلك بنظر  بإبقاءوبإستمرار هذا المؤتمر بنود مراجعة تنفيذ باالطراف  تقوموفي هذه االجتماعات  -0

 االعتبار تقوم بالتالي:  

بهدف لدى االطراف  العابرة للحدودمراجعة السياسات والطرق المنهجية لحماية واستخدام المياه  - أ

 العابرة للحدود. تحسين حماية واستخدام المياه زيادة 
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متعددة االطراف الية وئات الثناقرار وتنفيذ االتفاقيإيخص الخبرة المكتسبة في تبادل المعلومات فيما - ب

من أو اكثر احد ومن قبل  فيما يخص حماية واستخدام المياه العابرة للحدودخرى  األجراءات اإلاو 

 االطراف ممن هم طرفاً فيها. 

 (ECE)الخاصة باوربا ، للحصول على خدمات الهيئات االقتصادية إن إقتضت الضرورةالسعي،  - ت

ذات الصلة وغيرها من الهيئات الدولية المختصة واللجان النوعية في جميع الجوانب ذات الصلة 

 لتحقيق اهداف هذه االتفاقية. 

  .إجتماعاتهمجراءات عقد إقوانين  نيبتيتم  باالجماعويؤخذ بنظر االعتبار خالل اجتماعهم االول  - ث

  .االتفاقيةهذه لتعديالت إجراء الوتبني مقترحات يتم مراعاة  - ج

 مطلوبة لتحقيق اهداف هذه االتفاقية.جراءآت االضافية التي قد تكون اإلوتولى  االخذ بنظر االعتبار - ح

 (69م )ـرق ادةـالم

 تـق التصويـح

 ت واحد.يصوتبطرف في هذه االتفاقية  يحضى كل ،من هذه المادة 0ما ذكر في الفقرة  بإستثناء -6

حقها في التصويت بعدد اصوات  االقليمي، حسب إختصاصاتها، االقتصاديالتكامل منظمات  تمارس -0

قها في حثل هذه المنظمات ال تمارس مطراف في هذه االتفاقية. أمساوي لعدد دولها االعضاء والذين هم 

  .بالعكسالعكس ما مارست دولها االعضاء حقها والتصويت اذا 

 (61م  )ـرق ادةـالم

 ةـالسكرتاري

 لمهام التالية:ا الخاصة باوربااالقتصادية  للجنةالسكرتارية التنفيذية  تؤدي

 .عداد اجتماعات االطرافإعقد و  - أ

 الى االطراف االخرى بما ينسجم مع احكام هذه االتفاقية. المستلمةنقل التقارير والمعلومات  - ب

 تحديدها من قبل االطراف. قد يتممهام اخرى  يبأالقيام  - ت

 (02م )ـرق ادةـالم

 اتـالملحق

 ملحقات هذه االتفاقية جزءاً ال يتجزا منها. تشكل

 ( 06م )ـرق ادةـالم

 ةـالت على االتفاقيـالتعدي

 قتراح تعديالت على هذه االتفاقية.إطرف  يجوز ألي -6
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 الطراف.اجتماع إ بنظر االعتبار أثناءمقترحات التعديالت على هذه االتفاقية  تؤخذ -0

يقدم نص أي تعديل مقترح على هذه االتفاقية خطياً الى السكرتارية التنفيذية للجنة االقتصادية الخاصة  -3

جميع االطراف خالل فترة تسعين يوماً على االقل قبل االجتماع الذي يتم لباوربا، والتي تقوم بتوصيلها 

 فيه تقديم التعديل ليتم تبنيه. 

الحاضرين في إجتماع ممثلي االطراف في هذه االتفاقية بإجماع لحالية اي تعديل على االتفاقية ا يتم تبني -2

هذه االتفاقية والذين وافقوا عليها في اليوم المشاركة في  ألطرافلتدخل حيز التنفيذ االطراف، و

 .ع اليهمع المودوثائق قبولهم على التعديل التسعين بعد التأريخ الذي قام فيه ثلثي هذه االطراف بأيداع 

وتدخل التعديالت حيز التنفيذ ألي طرف آخر في اليوم التسعين بعد تاريخ توديع ذلك الطرف وثائقه 

 الخاصة بقبول التعديل. 

 (00م )ـرق ادة ـالم

 اتـة النزاعـتسوي

و تطبيق هذه االتفاقية، فبأمكانهم البحث عن حل من تفسير أنزاعاً بين طرفين او اكثر حول  نشأذا إ -1

 خرى لتسوية النزاع تكون مقبولة لدى اطراف النزاع.أو اي طرق أخالل المفاوضات 

ي فيجوز ألذلك،  يلينضمام الى هذه االتفاقية او في اي وقت اإلو أقرار ، إقبول، تصديق ،عند توقيع -2

من هذه المادة، عن  6لم يٌحل وفقاً للفقرة  النزاع الذيفيما يخص لمودع اليه، أن يصرح خطيا لطرف 

 يوافقالزامي فيما يتعلق بأي طرف  كإجراءالوسائل التالية لتسوية النزاع لواحدة أو إثنان من قبوله 

 اته:على االلتزام ذ

 ،الدوليةتقديم النزاع الى محكمة العدل  -أ

 س.الخام التحكيم وفقا لالجراءات المنصوص عليها في الملحق -ب

من هذه المادة،  0ا في الفقرة مالمشار اليهكالهما اذا وافق اطراف النزاع على وسيلتي تسوية النزاع  -3

 الدولية مالم يتفق االطراف على طريقة اخرى.العدل محكمة الى فقط فيجوز تقديم النزاع 

 (03م )ـرق ادةـالم

 عـالتوقي

وبعد ذلك في مقرات  6110، ذارآ 69-67من للفترة في هلسنكي  تكون هذه اإلتفاقية متاحة للتوقيع         

 ورباالاالقتصادية  اللجنةمن قبل الدول االعضاء في  6110، أيلول 69االمم المتحدة في نيويورك لغاية 

من قرار المجلس  9عمالً بما جاء في الفقرة هذه اللجنة وكذلك الدول التي تتمتع بوضع استشاري لدى 

االقليمية االقتصادية التي التكامل ومنظمات  6127، ذارآ 09( في 5) 31جتماعي رقم االقتصادي واال
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والتي قامت الدول االعضاء فيها بنقل  ورباالتشكلها الدول االعضاء ذات السيادة في اللجنة االقتصادية 

اهليتها اليها في االمور التي تُحكمها هذه االتفاقية بضمنها صالحية ابرام المعاهدات فيما يتعلق بهذه 

 المسائل.

 (02م )ـرق ادةـلما

 هـودع اليـالم

 المودع اليه في هذه االتفاقية.منصب العامة لالمم المتحدة  األمانة تمثل

 (05)م ـرق ادةـالم

 امـنضمرار واإلـاإلق ول،ـق،القبـالتصدي

االقتصادي التكامل االقرار من قبل الدول الموقعة ومنظمات  هذه االتفاقية للتصديق والموافقة أو تخضع -1

 .االقليمي

 .03من قبل الدول والمنظمات المشار اليها في الفقرة  متاحة للدخول فيهاهذه االتفاقية  تكون -2

ان يكون  غيروالتي اصبحت طرفاً في هذه االتفاقية من  03ن اي منظمة تمت االشارة اليها في الفقرة إ -3

في واالعضاء طرفاً فيها تكون ملزمة بكافة االلتزامات المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  دولهااحد 

هذه واحدة أو اكثر ممن تكون دولها االعضاء طرفا في هذه المنظمات والتي هي وجود مثل حالة 

التزاماتهم  الخاصة بهم إلنجاز المسؤولياتفي  تقوم بالبتاالعضاء  ودولهاالمنظمة  فإناالتفاقية، 

ن تمارس الحقوق المنصوص أللمنظمة والدول االعضاء  بهذه الحاالت، اليحقبموجب هذه االتفاقية. 

 الوقت.  ها في هذه االتفاقية بنفسعلي

التابعة لها لتصديق والموافقة واالقرار أواالنضمام ا في وثائق االقليمي االقتصاديالتكامل منظمات تعلن  -4

المودع بإعالم هذه المنظمات وتقوم فيما يتعلق باالمور التي تحكمها هذه االتفاقية.  مدى صالحيتهاعن 

 .سعة صالحيتهااليه باي تعديل جوهري على 

 (01م )ـرق ادةـالم

 ذـز التنفيـول حيـالدخ

الوثيقة السادسة عشر الخاصة ايداع تاريخ بعد من هذه االتفاقية حيز التنفيذ في اليوم التسعين  تدخل -6

 لتصديق أوالموافقة أواالقرار اواالنضمام.با

االقليمي التكامل فإن اي وثيقة يتم ايداعها من قبل منظمة  ،من هذه المادة 6الغراض ما جاء في الفقرة  -0

 هذه المنظمة.لاالقتصادي ال تضاف الى الوثائق التي اودعت من قبل الدول االعضاء 
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والتي صادقت على هذه االتفاقية أو وافقت عليها أوأقرتها  03لكل دولة او منظمة اشير اليها في المادة  -3

اإلقرار أو االنضمام،  لتصديق أو الموافقة أوالوثيقة السادسة عشر الخاصة باأو إنضمت اليها بعد ايداع 

فإن االتفاقية تدخل حيز التنفيذ في اليوم التسعين بعد تأريخ إيداع وثائق التصديق او الموافقة او االقرار 

 او االنضمام الخاصة بالدولة او المنظمة. 

 (07م )ـادة رقـالم

 ابـاإلنسح

، يخص طرف معين مافيفي اي وقت بعد ثالث سنوات من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ          

فيجوز لذلك الطرف االنسحاب من اإلتفاقية عن طريق تقديم إخطار خطي الى المودع اليه. يكون مثل هذا 

  االنسحاب نافدا في اليوم التسعين بعد تاريخ إستالمه من قبل المودع اليه. 

 (09م )ـادة رقـالم

 ةـوص االصليـالنص

المتفق هذه االتفاقية والتي تكون نصوصها االنكليزية والفرنسية والروسية النسخ االصلية لودع ت        

 لدى االمانة العامة لالمم المتحدة. عليها 

 هذه االتفاقية.وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المخولون حسب األصول لهذه الرسالة، بالتوقيع على 

 ألف وتسعمائة وإثنان وتسعون.  للعامالسابع عشر من آذار  في اليومأنجزت في هلسنكي، 

 ق األولـالملح

 ة" ـا متاحـف مصطلـح " أفضـل تكنولوجيـتعريـ

المقصود بمصطلح " أفضل تكنولوجيا متاحة " هو المرحلة االخيرة لتطوير العمليات، الوسائل او طرق  .6

التشغيل التي تبين المالئمة العملية للقيام بإجراء معين للحد من اإلطالقات، االنبعاثات والهدر. وفي حالة 

أفضل تكنولوجيا متاحة في  تحديد ما اذا كانت مجموعة من العمليات، الوسائل، وطرق التشغيل تشكل

 الحاالت العامة والفردية، فينبغي أن تولى أهمية خاصة للتالي:  

 العمليات المماثلة، وسائل أو طرق التشغيل والتي تم مؤخرا إختبارها بنجاح، - أ

 التقدم التكنولوجي والتغيرات في المعرفة والفهم العلمي،  - ب

 ،دراسة الجدوى االقتصادية لمثل هذه التكنولوجيا - ت

 الحدود الزمنية  ألجراء التنصيب  في المحطات القائمة والجديدة على حد سواء،  - ث

 طبيعة وحجم االطالقات  والنفايات السائلة ذات العالقة.  - ج

 التكنولوجيا القليلة والعديمة النفايات.   - ح
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لتقدم ويترتب على ذلك بأن "أفضل تكنولوجيا متاحة"  لعملية معينة ستتغير بمرور الوقت  على ضوء ا .0

التكنولوجي، العوامل االقتصادية واالجتماعية، وكذلك على ضوء التغيرات الحاصلة في المعرفة والفهم 

 العلمي.

 يـق الثانـالملح

 ات البيئيـة ـات لتطويـر افضـل الممارســتوجيه

في اإلختيار للحاالت الفردية فإن مجموعة االجراءآت االكثر مالئمة والتي قد تشكل افضل ممارسة بيئية   .6

 ينبغي أن تأخذ بنظر االعتبار مجموعة من التدابير المدرجة ادناه: 

توفير المعلومات والتعليم لعامة الناس وللمستخدمين حول العواقب البيئية الناجمة عن إختيار   - أ

 انشطة ومنتجات معينة، وإستخدامها والتخلص منها نهائيا، 

 تطوير وتطبيق قوانين الممارسات البيئية الجيدة والتي تغطي جميع جوانب عمر المنتج،  - ب

طار البيئية المتعلقة بالمنتج، وإستخدامه والتخلص منه العالمات التي توضح للمستخدمين االخ - ت

 نهائيا، 

 منظومات التجميع واإلتالف المتاحة للعامة ،  - ث

 إعادة التدوير، اإلصالح و إعادة االستخدام، - ج

 تطبيق االدوات االقتصادية على النشاطات، المنتجات او مجاميع المنتجات،  - ح

 يود والحظر. نظام  الترخيص والذي يتضمن  مجموعة من  الق - خ

وفي حالة تحديد ماهي مجموعة االجراءآت التي تشكل افضل الممارسات البيئية، في الحاالت العامة أو  .0

 الفردية، فينبغي أن تولى أهمية خاصة للتالي:  

 الخطر البيئي لما يلي:    - أ

 المنتج، -

 إنتاج المنتج، -

 إستخدام المنتج، -

 التخلص النهائي من المنتج،  -

 ت او مواد اقل تلويثا،االستبدال بعمليا - ب

 مستوى االستخدام،  - ت

 االستفادة البيئية الممكنة  او مضار استخدام المواد او النشاطات البديلة.   - ث

 التطورات والتغيرات في المعرفة والفهم العلمي،    - ج
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 الحدود الزمنية للتنفيذ،   - ح

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية.  - خ

ويترتب على ذلك بأن أفضل الممارسات البيئية  لمصدر معين ستتغير بمرور الوقت  على ضوء التقدم  .3

التكنولوجي، العوامل االقتصادية واالجتماعية، وكذلك على ضوء التغيرات الحاصلة في المعرفة والفهم 

 العلمي.  

 

 ثـق الثالـالملح

 اهـة الميـر نوعيـداف ومعاييـر  أهـات لتطويـتوجيه

 إن أهداف ومعايير نوعية المياه هي كالتالي:

 تأخذ بنظر االعتبار هدف المحافظة على وتحسين نوعية المياه الحالية إن إقتضت الحاجة،   - أ

تهدف الى تقليل معدل مقدار التلوث )باالخص  المواد الخطرة( الى درجة معينة ضمن فترة معينة من  - ب

 الزمن،

 ة لنوعية المياه )المياه الخام ألغراض الشرب، االرواء، الخ.(، تأخذ بنظر االعتبار متطلبات محدد - ت

تأخذ بنظر االعتبار متطلبات محددة تتعلق بالمسطحات المائية الحساسة وباالخص المسطحات  - ث

 المحمية وبيئتها، على سبيل المثال البحيرات وموارد المياه الجوفية، 

شرات الكيمياوية على المدى المتوسط أن تستند على تطبيق طرق التصنيف اآليكولوجي والمؤ - ج

 والطويل المستخدم إلستعراض طريقة تحسين وصيانة نوعية المياه.

تأخذ بنظر االعتبار الدرجة التي تصلها االهداف  والتدابير الوقائية اإلضافية، معتمدة على حدود  - ح

 االنبعاثات والتي قد تكون مطلوبة في الحاالت الفردية. 

 عـق الرابـالملح

 مـالتحكيـ

( من هذه االتفاقية، يقوم الطرف 0(، فقرة )00في حالة عرض النزاع لغرض التحكيم بشأنه وفقا للمادة ) .1

او االطراف بإشعار السكرتارية المختصة بموضوع التحكيم واالشارة الى مواد هذه االتفاقية على وجه 

رتارية بإعادة إرسال المعلومات الخصوص والتي تفسر أو تطبق وفقا للمادة محل النزاع. وتقوم السك

 المستلمة الى جميع االطراف في هذه االتفاقية.

تتألف هيئة التحكيم من ثالث أعضاء، يقوم كل من الطرف أو االطراف المدعية والطرف أو االطراف محل  .2

ليكون  النزاع بتحديد حكم له، ويقوم الحكمان الذين تم تعيينهما بتحديد حكم ثالث عن طريق إتفاق مشترك 
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رئيسا لهيئة التحكيم. وعلى االخير أن اليكون من رعايا أحد األطراف محل النزاع، وأن ال يكون مكان 

إقامته المعتاد في منطقة أحد هذين الطرفين، وان لم يتم توظيفه من قبل أي من االطراف، وأن ال يكون قد 

 تناول القضية بأي صفة أخرى. 

لتحكيم في غضون شهرين من تاريخ تعيين الحكم الثاني، فيقوم السكرتير إذا لم يتم تعيين الرئيس لهيئة ا .3

التنفيذي للجنة االقتصادية ألوربا، بناءا على طلب أي من االطراف محل النزاع،  بتعيين الرئيس في 

 غضون فترة شهرين آخرين. 

، يجوز للطرف إذا لم يقوم أحد االطراف محل النزاع بتعيين حكم في غضون شهرين من إستالم الطلب .4

اآلخر إشعار السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية ألوربا، والذي بدوره يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم  

في غضون فترة شهرين آخرين.  بناءا لتعيينه، يقوم رئيس هيئة التحكيم  بمطالبة الطرف الذي لم يحدد 

بالقيام بذلك في غضون تلك الفترة، يقوم حكما بالقيام بذلك  في غضون شهرين. واذا فشلت المساعي 

الرئيس بإشعار  السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية ألوربا  لتقوم  بإجراء التعيين خالل فترة شهرين 

 آخرين. 

 تقدم هيئة التحكيم قرارها وفقا للقانون الدولي وأحكام هذه االتفاقية.  .5

 نصوص عليها في هذا الملحق  تقوم بوضع قوانينإن أي هيئة تحكيم تم تشكيلها بموجب األحكام  الم .6

 اإلجراءات الخاصة بها.

 إن قرارات هيئة التحكيم على االجراءآت و المادة، تؤخذ بتصويت اغلبية اعضاءها.  .7

 قد تتخذ الهيئة كافة التدابير المناسبة  إلثبات الوقائع.  .8

يقوم االطراف محل النزاع بتسهيل عمل هيئة التحكيم و بإستخدامها كافة الوسائل المتاحة فإنها تقوم  .9

 بالتالي: 

 تزويدها بكافة الوثائق ذات العالقة، والتسهيالت والمعلومات،  - أ

 تمكينها، إن إستدعت الضرورة، من إستدعاء الشهود أو الخبراء وإستالم إفادتهم.  - ب

م بحماية سرية  أي معلومات يستلمونها بسرية اثناء سير اجراءآت هيئة يقوم االطراف والحكا .11

 التحكيم.

قد تقوم هيئة التحكيم، بناءا على طلب احد االطراف، بإعطاء توصيات بالتدابير المؤقتة الخاصة  .11

 بالحماية.  
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فيجوز إذا لم يمثل احد االطراف محل النزاع امام هيئة التحكيم أو عجز عن الدفاع عن  قضيته،   .12

للطرف اآلخر الطلب من المحكمة مواصلة  االجراءآت وإصدار قرارها النهائي. غياب  الطرف أو عجزه 

 عن الدفاع عن قضيته  ال يشكل عائقا أمام استمرار اإلجراءات. 

يجوز لهيئة التحكيم  أن تسمع وأن تبت في االدعاءات المضادة الناشئة مباشرة من موضوع   .13

 النزاع. 

المحكمة خالف ذلك بسبب ظروف معينة متعلقة بالقضية، فإن نفقات الهيئة، بما فيها  مالم تقرر  .14

أتعاب اعضاءها، يتحملها االطراف محل النزاع  بحصص متساوية . وتحتفظ الهيئة بسجل لكافة 

 مصاريفها وتقدم كشف نهائي بذلك الى االطراف. 

يجوز  ألي طرف مشارك في االتفاقية ممن لديه مصلحة ذات طابع قانوني  في موضوع هذا النزاع   .15

 والذي قد يتأثر بقرار في القضية أن يتدخل في االجراءآت بموافقة الهيئة.  

تصدر هيئة التحكيم حكمها القضائي في غضون خمسة اشهر  من تاريخ فتح القضية، مالم تجد انه من  .16

 تمدد الحد الزمني لفترة الينبغي ان تتجاوز الخمسة اشهر.  الضروري ان 

يرافق الحكم القضائي لهيئة التحكيم كشفا باالسباب. ويكون نهائيا وملزما لجميع االطراف محل النزاع.  .17

وسيتم إرسال الحكم القضائي إلى االطراف محل النزاع من قبل هيئة التحكيم إلى السكرتارية.  وستقوم 

 إعادة إرسال المعلومات المستلمة الى االطراف المشاركة في االتفاقية. السكرتارية ب

أي نزاع قد ينشأ بين االطراف فيما يتعلق بتفسير او تنفيذ الحكم  يجوز تقديمه من قبل اي طرف الى  .18

 هيئة التحكيم التي اصدرت الحكم الى هيئة اخرى شكلت لهذا الغرض في نفس السياق كما في االولى. 


