
 گیری و دسترسی به عدالتاطالعات، مشارکت عمومی در تصمیمکنوانسیون دسترسی به 

 *در موضوعات زیست محیطی

 

 1998ژوئن  25آرهوس دانمارک، 

 

 ، این کنوانسیون طرفهای

 

 انسانی، محیط زیست یاستکهلم درباره یاصل یکم اعالمیه با یادآوری 

 

 ،محیط زیست و توسعه یی ریو دربارهاعالمیه ۱۰اصل  با یادآوریهمچنین 

 

 ۹۴-۴۵در خصوص منشور جهانی طبیعت و قطعنامه  ۱۹۸۲اکتبر  ۲۸مجمع عمومی مورخ  ۳۷ -۷قطعنامه  موکد با یادآوری

 ،افراد بهروزیسالم برای  محیط زیست تضمیندر خصوص  ۱۹۹۰دسامبر  ۱۴مورخ 

 

س اروپایی محیط زیست و سازمان جهانی نسالمت که در اولین کنفرا منشور اروپایی در خصوص محیط زیست و با یادآوری

 ،شد تصویبآلمان  فرانکفورت بهداشت در 

 

 زیست،پایدار و همساز با محیط  ت، حمایت و بهبود وضعیت محیط زیست و توسعهظانیاز به حفبا تأیید 

 

از حقوق اساسی بشر از جمله حق حیات رخورداری بشر و ب بهروزیاز محیط زیست برای  کافی این که حفاظتپذیرفتن با 

 ،ضروری است

 

وظیفه فردی و همچنین اش را دارد و رفاه و سالمتیکه هر شخص حق زندگی در محیط زیست مناسب  با این قبول همچنین با 

 ،بهبود محیط زیست به نفع نسل کنونی و آینده دارد جمعی برای حفاظت و 

 

دسترسی داشته، محق به  باید به اطالعات این حق و ایفای وظیفه مذکور،ادعای  هتقادر بودن ج شهروندان برای کهاین با مالحظه

ه این که شهروندان با اذعان ب ؛دسترسی داشته باشند عدالتو در موضوعات زیست محیطی به  ها بودهگیریمشارکت در تصمیم

 ،نیاز به کمک داشته باشندممکن است برای اجرای حقوق خود 

 

به اطالعات و مشارکت عمومی در تصمیم گیری، کیفیت و اجرای  بهینهاین که در زمینه محیط زیست دسترسی پذیرفتن با  

-ابراز دغدغهفرصت  عمومه کند، بمشارکت می موضوعات زیست محیطی نسبت به عمومدهد، در آگاهی رتقا میتصمیمات را ا

 سازد،ها توانمند میرا برای درنظرگرفتن این دغدغهعمومی  دهد، و مقاماتهایشان را می

 

 ،تصمیم گیری و تقویت حمایت عمومی از تصمیمات زیست محیطیدر و شفافیت  پاسخگوییافزایش  با هدف

 

فرایندهای این کنوانسیون در های قانونگذاری برای اجرای نهادو دعوت از  حکومتهای بخشهمه  مطلوبیت شفافیت در با پذیرفتن

 شان،قانونگذاری

 

مرتبط، دسترسی آزاد و  هایبه آگاهی از آیینهای زیست محیطی گیریعموم برای مشارکت در تصمیمکه این با پذیرفتنهمچنین 

 نیاز دارند،  هاگونگی استفاده از این آیینچ

 

  در می توانند  به سهم خود مردم نهاد و بخش خصوصی ، سازمان های ی که هر یک از شهرونداناهمیت نقش  موکد پذیرفتنبا 

 یفا کنند،حفاظت از محیط زیست ا

 

  ی گسترده های اهیطی و توسعه پایدار و تشویق آگزیست محی ش زیست محیطی به منظور افزایش درکبه ترویج آموز  با تمایل

 ،تصمیمات موثر بر محیط زیست و توسعه پایدار و مشارکت در آن تصمیمات عمومی نسبت به

*The translation of the Convention from English is made by Professor Mohsen Abdollahi, Shahid Beheshti University, Tehran. 
   صورت گرفته است. ترجمه کنوانسیون از زبان انگلیسی به فارسی توسط دکتر محسن عبدالهی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در تهران 
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 ،در این زمینه ارتباطیر ابزارهای نوین دیگغیرآن و همچنین  الکترونیکی و یهااهمیت استفاده از رسانه توجه بهبا 

  

 

به  عمومی مقامات ا نیاز متعاقب و های حکومتیگیریست محیطی در تصمیمکامل مالحظات زی کاربستاهمیت پذیرفتن با 

 روز،به درست، جامع و زیست محیطی اطالعاتدراختیارداشتن 

 

 کنند،نگهداری میعمومی اطالعات زیست محیطی را به نفع عموم  مقاماتبه این که  تصدیقبا 

 

آنها حمایت شده   مشروع فعاباشد بنحویکه من هاسازمان از جملهقضایی موثر باید در دسترس عموم  کارهایاینکه ساز مهم دانستن با 

 ،اجرا شودوقانون 

 

تری به  های آگاهانه اینکه بتوانند انتخابکنندگان به منظور مصرف  محصوالت بهمربوط به  اطالعات کافیاهمیت ارایه به  توجهبا 

 لحاظ زیست محیطی داشته باشند،

 

شفافیت بیشتر  نیاز بههای اصالح شده ژنتیکی در محیط زیست وارگانیزم های عموم درباره رهاسازی عمدینگرانیپذیرفتن با 

 خصوص، این مرتبط در  یهاگیریدر تصمیمتر گستردهومشارکت عمومی 

 

ملل متحد برای اروپا سازمان ی سیون اقتصادیکمتحت پوشش  ارتقای دمکراسی در منطقهکه اجرای این کنوانسیون به به اینباور با 

 کمک خواهد کرد،)کمیسیون اقتصادی اروپا(  

 

مزبور در  ونیس های کمیدستورالعملاز جمله د و با یادآوری کنایفا می دراین ارتباط اروپاکمیسیون اقتصادی  از نقشی که با اگاهی

مصوب  که در اعالمیه وزارتی ت زیست محیطی و مشارکت عمومی در تصمیمات زیست محیطیخصوص دسترسی به اطالعا

 تایید شد، ۱۹۹۵اکتبر  ۲۵ی بلغارستان در تاریخ وفیهدر ص «محیط زیست برای اروپاسومین کنفرانس وزارتی »

 

 تاریخ  فرامرزی که در اسپو فنالند در  در سیاق زیست محیطی اثراتکنوانسیون ارزیابی  مواد مرتبط مندرج در  ذهن داشتنبا در 

های  آبراههاستفاده از  کنوانسیون حفاظت و و وکنوانسیون تاثیرات فرامرزی حوادث صنعتی  ،تصویب شد ۱۹۹۱فوریه  ۲۵

 ، ایهای منطقهتصویب شدند و دیگر کنوانسیون ۱۹۹۲مارس  ۱۷فنالند در المللی که هر دو در هلسینگی های بینفرامرزی و دریاچه

 

هارمین به تقویت بیشتر روندهای »محیط زیست برای اروپا« و همچنین به نتایج چاین کنوانسیون  تصویباز این که  با اگاهی 

 کمک خواهد کرد، ۱۹۹۸آرهوس دانمارک  در جون  زارتیکنفرانس و

 

 :توافق کردندبر موارد زیر 

 

 

 ۱ماده 

 اهداف

، بهروزی اوو سالمتیبرای  مناسب نسل کنونی وآتی در یک محیط زیست زندگی هر شخص ازاز حق  مایتبه منظور کمک به ح

در  عدالتگیری و دسترسی به حق دسترسی به اطالعات، مشارکت عمومی در تصمیممطابق با مواد این کنوانسیون  باید عضوهر 

 تضمین کند.زمینه موضوعات زیست محیطی را 

 

 ۲ماده 

 تعاریف

 

  در راستای اهداف این کنوانسیون،
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 ؛دای دیگر مقرر کنون است مگر در مواردی که متن به گونهی وانس این کن رفهای متعاهدبه معنای هر یک از ط «عضو» -1

 ذیل است: به معنای»مقامات عمومی«  -2

 ؛ای و دیگر سطوحدر سطح ملی، منطقه حکومت -)الف(

ها یا خدمات خاص مرتبط  بر طبق قانون ملی مدیریت امور عمومی از جمله وظایف، فعالیت  که یا حقوقی اشخاص حقیقی -)ب(

 با محیط زیست را بر عهده دارند؛

خدمات عمومی را در ارتباط با  عمومی هستند یاکه دارای مسوولیت ها یا وظایف  یا حقوقی دیگری حقیقی سایر اشخاص -)ج(

 مشمول بندهای )الف( و )ب( فوق می باشند؛که هستند وتحت کنترل یک رکن یا فردی  دهندارایه میزیست  محیط

 این کنوانسیون است؛ که عضو 17ای مندرج در ماده منطقهنهادهای هر سازمان یکپارچه اقتصادی  -)د(

 شود؛کنند نمیسساتی که در حیطه قضایی یا قانونگذاری فعالیت میاین تعریف شامل آن دسته از نهادها یا مو

»اطالعات زیست محیطی« به معنای هر اطالعات نوشتاری، تصویری، شنیداری، الکترونیکی یا هر شکل مادی دیگر که   -3

 درباره موارد زیر باشد:

های طبیعی، تنوع  و جایگاه انداز زمین، چشم ا، هواسپهر، آب، خاک،وضعیت یا عناصر محیط زیست، از قبیل هو -)الف(     

 کنش میان این عناصر؛های اصالح شده ژنتیکی، و برهمرگانیزمازیستی و اجزای ان شامل 

های زیست محیطی، خط هایی مانند مواد، انرژی، صدا، تابش، وفعالیتها یا اقداماتی نظیر اقدامات اداری، توافقعامل -)ب(    

هایی که بر عناصر محیط زیست مندرج در زیر بند )الف( فوق تاثیر گذاشته یا احتمال دارد تاثیر ها و برنامهقوانین، طرحها، مشی

 گیریهای زیست محیطی؛هایی بکار رفته در تصمیمهای اقتصادی و فرض فایده یا دیگر تحلیل –هزینه  بگذارد، و تحلیل

های فرهنگی وساختارهای احداثی به میزانی که تحت تاثیر  یط زندگی انسانی، جایگاه انسان، شرا وضعیت سالمت وایمنی -)ج(   

توانند قرار بگیرند، یا از طریق عوامل، فعالیتها یا اقدامات مندرج در زیرب بند )ب( فوق عناصر محیط زیست قرار داشته یا می

 متاثر شده یا ممکن است متاثر شوند؛

ها، سازمانها یا گروههای  انجمن ،های ملیرویه  مطابق با قوانین و شخص حقیقی یا حقوقی است و »عموم« به معنای یک یا چند -4

 متعلق به چنین اشخاصی؛

در چنین  احتمال دارد متاثر بشوند، یاگیریهای زیست محیطی متاثر شده یا ذینفع« به معنای عمومی هستند که از تصمیم »مردم -5

هداف این تعریف سازمانهای مردم نهادی که حفاظت از محیط زیست را ترویج کرده وکلیه الزامات دارند. برای انفعی گیری تصمیم

 کنند باید دارای چنین نفعی درنظر گرفته بشوند.را تامین می قانون ملی

    

 ۳ماده 

 کلیمقررات 

مربوط به  مقررات الزم برای سازگاری میان اری و سایر اقدامات گذاری، مقرراتقانونگذات ضروری اقدام ، بایدهر عضو -1

ایی مناسب به اقدامات اجر  مواد این کنوانسیون، و همچنین در رکت عمومی و دسترسی به عدالت مندرج ، مشادسترسی به اطالعات

 اتخاذ کند.این کنوانسیون را  شن، شفاف و سازگار با اجرای موادچارچوبی رومنظور ایجاد و نگهداری 

هستند  دسترسی به اطالعات بدنبالمردمی که مقامات، به  ش خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که کارگزاران وتالعضو  هر  -2

را تسهیل در خصوص مسایل زیست محیطی  عدالتبه  دسترسیگیری و و مشارکت در تصمیم رهنمود الزم را ارائه کرده وکمک 

 خواهند کرد.

و بویژه چگونگی دستیابی به اطالعات زیست محیطی، زیست محیطی در میان عموم مردم  هایها وآگاهیباید آموزشعضو هر  -3 

 ی زیست میحطی و دسترسی به عدالت در موضوعات زیست محیطی را ترویج کند.هاگیریمشارکت در تصمیم

ی حفاظت از کننده یا گروهایی ترویج ها، سازمانهاحمایت از انجمن ناسایی واقدامات الزم برای ش  باید بطور مقتضی،عضو ر ه -4 

 .با این تعهد سازگار استخود که نظام حقوق ملی  یابداطمینان  و هآوردبه عمل محیط زیست را 



 

 

4 

به اطالعات، مشارکت تر دسترسی وسیع یکنندهفراهم اقدامات آغاز تداوم یا در  آن اعضاینباید به حق  مقررات این کنوانسیون -5

کنوانسیون این  کهبیشتر از آنچه  ،زیست محیطی موضوعاتدر  عدالتودسترسی وسیعتر به  گیریهاتصمیم تر در عمومی گسترده

 کند، تاثیر بگذارد.مقرر می

 گیری و اطالعات، مشارکت عمومی در تصمیم دسترسی به های موجود، در تخطی از حق نباید بهاین کنوانسیون ]اجرای[  -6

 .منجر شودزیست محیطی  اتموضوعدر زمینه  عدالتدسترسی به 

های المللی و در چارچوب سازمانهای اتخاذ تصمیمات زیست محیطی بیناصول این کنوانسیون را در روند اِعمال بایدعضو هر  -7

 .دعات مربوط به محیط زیست ترویج کنبین المللی در موضو

نباید در هیچ حالتی به  ،کننداِعمال می مقررات این کنوانسیون وفقحقوق خود را  اشخاصی که کندحاصل اطمینان  بایدعضو هر  -8

های معقول  ا برای حکم به پرداخت هزینهدادگاه اقتدار  بر . این مقرره تأثیری آزار قرار گیرند شده یا مورد اذیت و جازاتم این دلیل

 های قضایی نخواهد داشت.دادرسی در 

، عموم بدون تبعیض از نظر شهروندی، تابعیت، یا محل اقامتگاه به اطالعات  این کنوانسیونط در چارچوب مقررات مرتب -9 

در موضوعات زیست محیطی عدالت حق دسترسی به از  ها را خواهند داشت وگیریدسترسی داشته، امکان مشارکت در تصمیم

مرکز موثر  بت به اینکه درکجا به ثبت رسیده یانس اشخاص حقوقی نیز این حقوق بدون تبعیض برخوردار خواهند بود. در مورد 

 کجاست، اعمال خواهد شد. فعالیتشان

 

 ۴ماده 

 دسترسی به اطالعات زیست محیطی

طبق  محیطیاطالعات زیست  به درخواستِ پاسخ  عمومی در  اطمینان حاصل کند که مقامات این ماده وفق بندهای باید عضوهر  -1

اوی اطالعات مورد حاسناد  اصل وفق بند )ب( ذیل، کپی صورت درخواست، و در  اطالعات مزبور ، و شرایط زیر  قوانین ملی

 :را در دسترس عموم قرار خواهند دادتقاضا 

  ؛شودمیارایه  اسِت اطالعات،در درخو بدون نیاز به اثبات ذینفع بودنپاسخ  -(الف)

 آنکه: مگر شود میبه همان شکلی که درخواست شده ارا ئه پاسخ  -(ب)

بگذارد که در اینصورت دسترس شکل دیگری در  به  را معقولی داشته باشد که اطالعاتعمومی دلیل  مقام  -یک

 یا ؛مربوط به چنین تصمیمی ارائه شوند باید دالیل

 .ددر دسترس باش بطور عمومی دیگری شکلاز قبل به اطالعات  -دو

سلیم تاز حداکثر ظرف یک ماه پس  باید در اولین فرصت ممکن ویک باال  اشاره شده در بنداطالعات زیست محیطی  -2

ماه بعد از تسلیم درخواست  تا دوتمدید این مدت را  ،ر آن که حجم یا پیچیدگی اطالعات، مگدر دسترس قرار گیرند ،درخواست

 .شود مطلع آن موجهه دالیلو یزمان تمدیداز هر باید کننده توجیه کند. درخواست

 :درخواست اطالعات زیست محیطی ممکن است رد شود اگر  -3

 ؛نداشته باشد زیست محیطی مورد درخواست را، اطالعات می که از آن درخواست به عمل آمدهعمو مقام -(الف)

 ؛ یابسیار کلی تنظیم شده باشد یا به صورت عقول بودهدرخواست آشکارا غیرم -(ب)

 قامات عمومی مربوط استیا به ارتباطات داخلی م باشد که در حال تکمیل بودهوضوعاتی درخواست در ارتباط با م -(ج)

 .فع عمومی معاف از افشا هستندلحاظ نبا  یعرفرویه یا قوانین داخلی که وفق 

 اگر افشای اطالعات محیط زیستی اثر منفی بر موارد زیر داشته باشد، درخواست دسترسی به این اطالعات ممکن است رد شود: -4

 ؛باشد تجویز شدهوفق حقوق ملی  عمومی جاییکه این محرمانگی راجعهای ممحرمانه بودن آیین -(لفا)

 عمومی؛المللی، دفاع ملی یا امنیت ارتباطات بین -(ب)

امری که   یعمومی در تحقیق درباره ز دادرسی عادالنه یا توانایی مقامعدالت، توانایی فرد در برخورداری اتحقق  -(ج)

 ؛ری یا انتظامی داردماهیت کیف

طبق قانون و به منظور حفاظت از منافع   و صنعتی در مواقعی که این محرمانگی محرمانه بودن اطالعات تجاری -(د)
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 ؛خواهد شد ءفشاشود، امربوط می حفاظت از محیط زیست ا که بهانتشار گازهاطالعاِت  ،باشد. در این چارچوب مشروعاقتصادی 

 معنوی حقوق مالکیت  -(ه)

افشای اطالعات برای  بهاشخاص حقیقی در مواردی که آنها  های شخصی یا فایل های مربوط بهدادهمحرمانه بودن  -(و)

 مقرر شده باشد؛ملی  رضایت نداده باشند و این محرمانگی طبق حقوقعموم 

اند جاییکه این اشخاص بطور قانونی موظف به ارایه  ی که اطالع درخواست شده را ارایه کردهمنافع اشخاص ثالث -(ز )

 اند؛ یا مورد نظر نیز رضایت نداده به انتشار اطالعاتاطالعات مذکور نبوده و 

 .های نادر های تولید مثل گونهمحلمانند  اطالعات مربوط به محیط زیست -)ح(

 آیا لحاظ اینکه در افشا اطالعات و همچنین  عمومیِ  نفعبا در نظر گرفتن  باید ه اطالعاته برای امتناع از ارائگفتدالیل پیش

 .شوندشوند، به صورت مضیق تفسیر مربوط میمحیط زیست  انتشار گازها در به  یاطالعات درخواست

وقت  باید در اسرعمرجع این ، ر اختیار ندارددت محیطی درخواست شده را عمومی اطالعات زیس  در مواردی که مقام -5

یا درخواست را به مطلع سازد  می توان از آن درخواست کرد،اطالعات درخواستی را  کندفکر میکه درخواست کننده را از مقامی 

 کننده موضوع را اطالع دهد. آن مقام ارجاع داده و به درخواست

باید  عضوی قابل تفکیک باشند هر فوق، بدون خدشه به محرمانگ 4)ج( وبند  3اگر اطالعات معاف از افشاء به موجب بند  -6

 اطمینان حاصل کند که مقامات عمومی، باقی اطالعات زیست محیطی درخواست شده را در دسترس قرار خواهند داد.

طبق ودالیل آن را بیان  رد درخواست بایدباید کتبی باشد. درخواست  اگر درخواست کتبی بوده یا متقاضی چنین خواسته باشد، رد -7

در رد درخواست باید اطالعاتی در خصوص دسترسی به اوی اطالعاتی در خصوص دسترسی به آیین تجدید نظر باشد. ح 9ماده 

حداکثر ظرف یک  رد دادخواست باید در اولین فرصت ممکن و به درخواست کننده داده شود. ۹فرایند بررسی دوباره مطابق با ماده 

کننده از هر دید این مدت را تا دو ماه بعد از تسلیم درخواست توجیه کند. درخواستماه انجام شود، مگر آن که پیچیدگی اطالعات تم

 ی آن مطلع خواهد شد.تمدید زمانی و دالیل موجهه

ای نباید از ند اما چنین هزینهناطالعات را دریافت ک یعرضهد تا هزینه خود اجازه دهعمومی  تواند به مقاماتمی عضوهر  -8

های  هزینه فهرستی اطالعات دارند باید عرضهای را برای ن هزینهعمومی که قصد اخذ چنی معقول تجاوز کند. مقامات یمبلغ

ها دریافت یا صرفنظر باید شرایطی را که در آن ممکن است هزینه فهرست؛ این درخواست کنندگان قرار دهند اختیار مقرر را در 

 پرداخت هزینه باشد را معین خواهد کرد.به پیش شود و در مواردی که عرضه اطالعات منوط

 

 ۵ماده 

 جمع آوری و انتشار اطالعات زیست محیطی

  

 : کهکند اطمینان حاصل  باید عضوهر  -1

-روز میو این اطالعات را به در اختیار داشتهشان را مرتبط با وظایف عات زیست محیطیاطال ،عمومی مقامات -(الف)

 کنند؛

های  عمومی در خصوص فعالیت مقاماتطوری که جریان مناسب اطالعات به  ،اندهای الزام آوری ایجاد شدهسامانه -(ب)

 وجود دارد؛بر محیط زیست بگذارند  قابل توجهیو موجود که ممکن است تأثیر  پیشنهادی

خواه ناشی از  ،یای بشر هیا محیط زیست خواه در اثر فعالیتنسبت به سالمت انسان  ر موارد تهدید قریب الوقوعد -(ج)

یری یا کاهش زیان پیشگ را به اتخاذ اقداماتی برای تواند عمومکه می در نزد یک مقام عمومیموجود ، همه اطالعات علل طبیعی

 .شوندمیمنتشر  لقوه متاثر اب توانمند سازد، فورا و بدون تاخیر برای اعضای جمعیتناشی از تهدید 

س عموم عمومی اطالعات را در دستر مقاماتکه در چارچوب قوانین ملی روشی که به وسیله آن  یابدباید اطمینان  عضوهر  -2

 بوسیله: از جمله  انددر دسترس طالعات زیست محیطی به صورت موثریو ا قرار می دهند شفاف است

عمومی، شرایط  مقامات در اختیار اطالعات زیست محیطی  یحوزهعموم درباره نوع و  ارایه اطالعات کافی به -(الف)

 ؛شودتحصیل د ناطالعات می توان ،و فرایندی که طی آن ،هستند چنین اطالعاتی قابل دسترس و دریافت اساسی که طبق آنها
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 تاسیس و نگهداری ترتیبات کاربردی از قبیل: -(ب)

 های قابل دسترس عمومی؛و فایل دفاتر ثبتها، فهرست -یک

 ؛ و این کنوانسیون هستند صدد دسترسی به اطالعات به موجبکه در  مردمی مساعدت به الزام کارگزاران به -دو

 عمومی؛ وتعیین مرجع  -سه

 زیربند در  ی مندرجهافراهم آوردن دسترسی به اطالعات زیست محیطی مندرج در فهرست ها، دفاتر ثبت و یا فایل -(ج)

 .بند یک اشاره شد بدون اخذ هزینه (ب)

به  هی یافتدسترس  یتهای الکترونیکی قابلیست محیطی به تدریج به صورت دادهد که اطالعات ز حاصل کن مینانعضو باید اطهر  -3

اطالعات قابل دسترس  های ارتباطات از راه دور به سادگی در دسترس عموم قرار گیرند.از طریق شبکهطوری که آن اطالعات 

 :در این شکل باید شامل موارد زیر باشد

 ؛زیر اشاره شده است ۴ یط زیست همان گونه که در بنددرباره وضعیت محهای راجع به زارشگ -)الف(

 متون قوانین محیط زیست یا مرتبط با آن؛ -)ب(

  های یط زیست و موافقتنامه محزیست محیطی یا مرتبط با  یها ها و برنامهها، طرحمشیدر صورت اقتضا، خط -)ج(

 ؛زیست محیطی

ملی را در اجرای این کنوانسیون  حقوق سایر اطالعات تا حدی که دسترسی به چنین اطالعاتی در این شکل، اعمال  -)ج(

 .تسهیل نماید

 صورت الکترونیکی در دسترس باشد.مشروط بر اینکه چنین اطالعاتی قبال به 

گزارش ملی از وضعیت محیط زیست  نباشداز سه یا چهار سال  متجاوزدر فواصل زمانی منظم که  بایدعضو کنواسیون هر  -4

 کند.منتشر و پخش بر آن  واردکیفیت محیط زیست و فشارهای شامل اطالعات مربوط به 

 وارد زیر اتخاذ کند:از جمله م انتشار باید در چارچوب قوانین خود اقداماتی را به منظور  عضوهر  -5

ط به محیط زیست، و های اقدام مربوای و برنامهمشی، برنامهاسناد راهبردی، خطمشی از قبیل اسناد قانونی و خط -)الف( 

 شود؛ها که در سطوح مختلف حکومت تهیه میبرنامههای پیشرفت این گزارش

 در موضوعات زیست محیطی؛ و المللیبین  هایها و موافقتنامه، کنوانسیونمعاهدات -)ب( 

 ی محیط زیست.المللی در حوزهدر صورت اقتضا، سایر اسناد مهم بین -)ج( 

تشویق نماید تا به عموم در خصوص آثار  دارد بل توجهی بر محیط زیستاثر قا که فعالیتشان را باید متصدیانی عضوهر  -6

تواند در میدر صورت اقتضاء این اطالع رسانی  رسانی کنند؛اطالع به طور منظم شان بر محیط زیستو محصوالت هافعالیت

 یا سایر طرق انجام شود.داوطلبانه زیستی  حسابرسی هایطرح یا زیستی زنیبرچسبچارچوب 

 باید: عضوهر  -7

داند، مرتبط و مهم می های زیست محیطی،مشیخط عمده های طرح تصویبکه آنها را در  یوقایعو تحلیل وقایع  -)الف( 

 منشتر نماید؛

را در قلمرو این کنوانسیون است  که در ارتباط موضوعات اقداماتش نسبت به عمومراجع به  توضیحی موجودِ اسناد  -)ب( 

 منتشر کرده یا بنحو دیگری قابل دسترسی کند؛

خدمات عمومی مرتبط به محیط زیست توسط حکومت در کلیه   اطالعات مربوط به اجرای وظایف عمومی یا ارایه -)ج( 

 ارایه کند. در شکلی مقتضی  سطوح را

بطور کافی در اختیار عموم قرار  ،اطالعات مربوط به محصوالتی سازکارهایی اطمینان حاصل کند که باید با توسعههر عضو  -8

 د. های سبز توانمند کنانتخابگیرد بنحویکه مشتریان را به می

اقدام به تأسیس تدریجی یک سامانه ملی یکپارچه  -المللی های بیندر صورت اقتضاء با توجه به آیین -موظف است هر عضو،  -9

-برای عموم که بر طبق استانداردهای گزارش یدسترس  ای، و قابل های منظم، رایانهحاوی داده آلودگی ها یا دفاتر ثبت  هافهرست

طیف مشخصی از مواد  ورود، رهاسازی و انتقال اطالعات مربوط به یتواند دربردارندهمیاین سامانه  .بنماید دهی تنظیم شده باشند

محل به و  به بخش های گوناگون محیط زیستها از طیف مشخصی از فعالیتو استفاده از منابع،  ب، انرژیمل آو محصوالت شا
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 .باشدید آن و یا خارج از آن محل های مربوط به بازیافت یا دفع پسماند چه در محل تول

برای خودداری از افشای برخی از اطالعات زیست محیطی مطابق با کنوانسیون  ءاعضابه حق  تواندهیچ چیز در این ماده نمی -10

 ای وارد کند.خدشه 4ماده  4و  3بندهای 

 

 6ماده 

 مشارکت عمومی در تصمیمات مربوط به فعالیتهای خاص

 :عضوهر  -1

های پیشنهادی فهرست شده در پیوست اول تجویز فعالیت اتخاذی برای باید مقررات این ماده را نسبت به تصمیمات -الف() 

 این کنوانسیون اعمال کند؛

اعمال  هاییتصمیم در خصوص طرح انجام فعالیت ، مقررات این ماده را نسبت به اشباید طبق حقوق داخلیهمچنین  -)ب( 

کنوانسیون . بدین منظور اعضاء دنل فهرست نشده اما ممکن است اثر قابل توجهی بر محیط زیست داشته باش که در پیوست او کند

 مشخص خواهند کرد که آیا چنین فعالیتی مشمول این مقررات خواهد بود؛ و  

های  نسبت به فعالیت را مقررات این ماده بگیرد که تصمیم  اش،بطور موردی به موجب حقوق داخلی تواندمی -)ج( 

باشد اعمال مقررات این ماده اثر مخربی بر اهداف مذکور   معتقد آن عضو چنانچه  اعمال نکند  مربوط به اهداف دفاع ملی پیشنهادی

  خواهد داشت؛

  ته و اطالع یاف گیری زیست محیطیبدواً از آیین تصمیم باید  یا در صورت اقتضاء بطور فردی ابالغ عمومی با مردم ذینفع  -2

 اطالع یابند: موارد زیر از  جمله از  و موثر مناسب، بهنگام  بصورت

 گیری شود؛فعالیت پیشنهادی و درخواستی که باید در مورد آن تصمیم -)الف( 

 نویس تصمیم؛ماهیت تصمیم احتمالی یا پیش -)ب( 

 مقام عمومی مسئول اتخاذ تصمیم؛ -)ج( 

  توانند ارایه شوند شامل:اطالعات زیر می که زمانیمورد انتظار و همچنین  فرآیند -)د( 

 آغاز فرآیند؛ -یک  

 ؛فرصتهای عموم برای مشارکت -دو  

 زمان و محل هر استماع عمومی مورد انتظار؛ -سه  

که اطالعات مربوط، برای  را اخذ کرد و محلی اطالعات مربوطتوان از آن میمقام عمومی که  معرفی -چهار   

 شود؛نگهداری میارزیابی توسط عموم 

لیم کرد و دیگر که نظرات و پرسشها را می توان به آن تس مربوط یا هر نهاد رسمی مقام عمومی  معرفی -پنج  

 برای ارسال نظرات و پرسشهای مزبور؛ وجدول زمانی 

 فعالیت پیشنهادی در دسترس است؛ واعالم اینکه چه اطالعات زیست محیطی مرتبط با  -شش  

 .زیست محیطی ملی است یا فرامرزیفرآیند ارزیابی اثرات مشروط به این واقعیت که آیا فعالیت  -)ه( 

برای  مان کافی ز فوق  2مطابق بند  و  بوده،ی مشارکت عمومی باید شامل چارچوبهای زمانی معقول برای مراحل مختلف هاآیین  -3

 را اعطا کند.تصمیم گیری زیست محیطی  هنگامآمادگی و مشارکت موثر آنها در م و رسانی به عمواطالع

و مشارکت  ها هنوز در دسترس هستندکه تمامی گزینه ، زمانیفراهم کند را در مراحل اولیه کار مشارکت عمومی  باید عضوهر  -4

 .بطور موثر قابل تحقق استعمومی 

]از فعالیت مورد  ذینفععموم تشویق کند تا قبل از درخواست مجوز،  لقوه راامتقاضیان بدر صورت اقتضاء،  باید عضوهر  -5

 را به آنها ارایه نمایند.  اطالعات مربوط اهداف درخواستهایشانبا آنها بحث و تبادل نظر کرده و ، را معرفی کرده درخواست[

به محض  ، بدون اخذ هزینه ودرخواست جردبه م وفق حقوق داخلی ملزم کند که صالحیتدار را مقامات عمومی باید عضوهر  -6

گیری مندرج در این ارزیابی، به عموم ذینفع اجازه دسترسی به ارزیابی مزبور و همه اطالعات مرتبط به تصمیم قابل دسترسی شدن
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 برای خودداری از افشای برخی اعضااین تعهد بدون خدشه به حق  که در هنگام فرآیند مشارکت عمومی در اختیار هستند بدهد.ماده 

حداقل شامل موارد زیر باید ات مرتبط ، اطالع4دون خدشه به مقررات ماده ب آن است. 4و  3و بندهای  4اطالعات، مطابق با ماده 

 باشد:

 ؛تقریبیپسماندها و انتشارهای تخمین و فنی فعالیت پیشنهادی شامل  و مشخصات فیزیکی توصیف محل -)الف( 

 اثرات قابل توجه فعالیت پیشنهادی بر محیط زیست؛توصیف  -)ب( 

 ، شامل انتشارها؛توصیف اقدامات مورد انتظار برای پیشگیری و/یا کاهش اثرات -)ج( 

 ای غیرفنی از توصیفات فوق؛خالصه -)د( 

 های اصلی مطالعه شده توسط متقاضی؛ و سرفصل جایگزین -)ه( 

این ماده باید  2طبق بند قانون ملی، گزارشهای اصلی و توصیه صادره خطاب به مقام عمومی در زمانی که مطابق با  -)و( 

 رسانی شود.اطالع عموم ذینفعبه 

در صورت اقتضاء در هنگام استماع عمومی یا تحقیق از کتبی یا  بدهند که بطور های مشارکت عمومی باید به عموم اجازه آیین -7

   د.نارایه بدهداند، آن را مرتبط با فعالیت پیشنهادی میای که هر نظر، اطالعات، تحلیل یا نظریه ،متقاضی

 خواهد شد.با لحاظ نتایج مشارکت عمومی اتخاذ  ،باید اطمینان حاصل کند که تصمیم عضوهر  -8

آن  از های مقتضی ، عموم فورا مطابق با آیینگرفته شدتوسط مقام عمومی  ین حاصل کند زمانی که تصمیماطمینا باید عضوهر  -9

دالیل و مالحظاتی که تصمیم بر اساس آنها   باید متن تصمیم اتخاذی را به همراه  کنوانسیون عضوتصمیم اطالع خواهند یافت. هر 

 عموم قرار بدهد. در دسترس استاتخاذ شده 

، 1فعالیت مندرج در بند شرایط عملیاتی  هنگام بازبینی یا روزآمدسازی مقام عمومیکه  باید اطمینان حاصل کند عضوهر  -10

 خواهد کرد. اعمال رت اقتضاء و با جرح و تعدیل مناسب،در صو را این ماده 9الی  2مقررات بندهای 

به اعطای مجوز  مربوط مقتضی بر تصمیمات کن وباید مقررات این ماده را تا حد مم ،خود در چارچوب قانون ملی عضوهر  -11

 در محیط زیست اعمال کند. یافته ژنتیکیهای اصالحرهاسازی عمدی ارگانیسم

 

 7ماده 

 های مربوط به محیط زیستمشی ها و خطها، برنامهمشارکت عمومی در طرح

 و/یا سایر مقرراتها رویه، های مربوط به محیط زیستها و برنامهطرح تهیه در خاللمشارکت عمومی  تامین برایباید  عضوهر 

 8و  4، 3بندهای ، چارچوبنماید. در این اطالعات الزم را به عموم ارایه  ایجاد نموده و فانهرا در چارچوبی شفاف و منص مناسب

 اشخاصی که تمایل به مشارکت دارند رامقام عمومی مرتبط، با در نظر گرفتن اهداف این کنوانسیون،  اعمال خواهند شد. 6ماده 

های مربوط به مشیطرا برای مشارکت عموم در تهیه خالزم  تا حد مناسب باید تالش کند تا فرصتهای عضوهر معرفی خواهد کرد. 

 محیط زیست فراهم نماید.

 

 8ماده 

 قابل اعمال هستندعام آوری که بطور و/ یا اسناد هنجاری قانونا الزام اجرایی هنگام تهیه مقرراتمشارکت عمومی 

توانند اثر  میکه  توسط مقامات عمومی آور و دیگر قواعد قانونا الزام تالش خواهد کرد تا در هنگام تهیه مقررات اجرایی عضوهر 

مفتوح هستند،  ها همچنان مناسب و تا زمانیکه گزینه ایمی را در مرحله، مشارکت عموقابل توجهی بر محیط زیست داشته باشند

 های زیر باید اتخاذ شوند:امور، گای این منظ بر  ترویج نماید.

 مهلت زمانی مناسب برای مشارکت موثر بایست تعیین شود؛ -)الف( 

  شده باید منتشر یا بنحو دیگری بطور عمومی در دسترس قرار گیرند؛ و نویسپیشقواعد  -)ب( 

  فرصت اظهار نظر داده شود. ،دارای نمایندگی نهادهای مشورتیِ بطور مستقیم یا از طریق  باید به عموم -)ج( 

 نتایج مشارکت عمومی باید تا حد ممکن مد نظر قرار گیرند.
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 9ماده 

 دسترسی به عدالت

عات به موجب اطال کسب ش برایدرخواستکه هر شخصی  ینان حاصل کندمنین ملی خود، اطدر چارچوب قوا باید عضوهر  -1

 بنحو دیگری با او مطابق با مقررات آن کال یا جزئاً پاسخ کافی داده نشده، یا  ،ای رد شده، یا بطور متخلفانهنادیده گرفته شده 4ماده 

دسترسی خواهد  ،طرف که توسط قانون ایجاد شدهدادگاه یا نهادی مستقل و بییک در نزد  ، به آیین تجدیدنظر ماده رفتار نشده است

 داشت.

به  همچنین  ، باید اطمینان حاصل کند که شخص مزبور ه باشدپیش بینی کردرا دادگاه  نظر از طریق جدیدامکان ت عضودر صورتیکه 

یک مقام عمومی یا تجدیدنظر توسط نهاد مستقل   توسطدر آنها بازنگری ایجاد شده توسط قانون که  ، رایگان یا ارزانهای فوریآیین

  ، نیز دسترسی خواهد داشت.شودانجام می قانونی طرفی به غیر از دادگاهیا بی

 بند مذکور  بر اساس هک حداقل زمانی خواهد بود.آور ، الزامنگهدارنده اطالعات برای مقام عمومی 1بند تصمیم نهایی به موجب 

 د.ونش  ، دالیل باید ذکر شودرد  دسترسی به اطالعات

 ذینفع:اشخاص  باید در چارچوب قوانین ملی خود، اطیمنان حاصل کند که عضوهر  -2

 داراِی نفعِ کافی،  -)الف( 

 در صورتیکه آیین دادرسی اداری یک دولت عضو چنین چیزی را الزم بداند، آن، یا، بجای

  :تا که نقض شده است هستند یحقای دار  -)ب(

نظر در نزد  به آیین تجدید و دیگر مقررات مرتبط این کنوانسیون،ذیل  3ی مقرر در قانون داخلی و بدون خدشه به بند بتوانند بگونه

، فعل یا هر تصمیمبه چالش کشیدن قانونی بودن طرف ایجاد شده توسط قانون، برای دیگر نهاد مستقل و بییک دادگاه قانونی و/یا 

 دسترسی داشته باشند.از منظر ماهوی یا شکلی   6ترک فعل موضوع مقررات ماده 

عموم  یگستردهدسترسی  ف اعطایهد مطابق با الزامات قانون ملی و منطبق با، شدهنقض حقِ  یندهنفعِ کافی و دار  چیستی دو مفهومِ 

نهاد که الزامات مندرج در نفع هر سازمان مردم]شناسایی[ برای این هدف،  این کنوانسیون احراز خواهد شد. یحیطهبه عدالت در 

این   ،برای هدف بند )ب( فوق همچین د.فوق، کافی در نظر گرفته خواهد ش  کند برای اهداف بند )الف( تامین میرا  2ماده  5بند 

 .درنظر گرفته خواهند شدشده ی حِق نقضدارندهبعنوان  سازمانها

های اثری بر الزام به طی آییناداری را از بین نخواهد برد و اولیه توسط مقام  رسیدگییک امکان ( 2مقررات بند حاضر )بند 

 رسیدگیهای قضایی نخواهد داشت مشروط به اینکه در قانون ملی چنین الزامی وجود داشته باشد. از توسل به  رسیدگی اداری قبل

 که عموم مردم فوق، باید اطمینان حاصل کند 2و  1های تجدید نظر مندرج در بندهای و بدون خدشه به آیینعضو بعالوه  هر  -3

های به آیین ،مقررات حقوق ملی مربوط به محیط زیستتخلفات اشخاص خصوصی و مقامات عمومی از  برای به چالش کشیدن

 باشند.آنها اجد ، در صورت وجود معیارهای قانونی، اعضای مزبور ومشروط به آنکه .اداری و قضایی دسترسی دارند

ور صدهای کافی و موثر شامل ارایه جبرانباید  فوق 3و  2، 1های مندرج در بندهای آیین ،فوق 1بند  بدون خدشه به وبعالوه  -4

ای گران بوده و بطور بازدارنده منصفانه، عادالنه، بهنگام بایدکه  ییفراهم نمایند؛ جبرانها را قرار ممنوعیت در صورت اقتضاء

و در صورت امکان دیگر  هاتصمیمات دادگاه شوند.یا دستور داده به طور کتبی صادر  به موجب این ماده باید تصمیمات نباشند.

 باید بطور عمومی در دسترس باشند. نهادها

در خصوص دسترسی به  [الزماطالعات ]که  مینان حاصل کند، اطعضو باید به منظور افزایش بیشتر تاثیر مقررات این ماده هر  -5

کمکی مقتضی برای حذف یا کاهش  اد سازکارهای جباید ایهمچنین و شود ارایه می به عموم اداری و قضاییهای تجدید نظر آیین

 موانع مالی یا دیگر موانع دسترسی به عدالت را بررسی کند. 

 

 10ماده 

 نشست اعضاء

کنوانسیون باشد، برگزار خواهد االجرا شدن بیش از یکسال از تاریخ الزمنباید در تاریخی که نخستین نشست اعضای کنوانسیون  -1

یا ای دیگر تصمیم گرفته، جلسات عادی اعضا حداقل هر دو سال یکبار برگزار خواهد شد مگرآنکه اعضا به گونهاز آن، شد. پس 
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ظرف را این درخواست کمیسیون اقتصادی اروپا  یاجرای خانهدبیر  درخواست برگزاری جلسه نماید مشروط به اینکه و کتباً ضعهر 

 مورد حمایت یک سوم اعضا باشد.ابالغ کرده و به تمامی اعضا  شش ماه

مورد بازبینی اجرای این کنوانسیون را  ،های ارسالی منظم اعضاءگزارشباید بر اساس شان در جلسات کنوانسیون اعضاء -2

 با درنظر داشتن این هدف باید:مستمر قرار داده و 

-ات، مشارکت عمومی در تصمیمجهت دسترسی به اطالعشناسی رویکردهای حقوقی و روش ها برایمشیخط -)الف( 

 مورد بازبینی قرار دهند؛ با نظر به ارتقای آنهاگیری و دسترسی به عدالت در موضوعات زیست محیطی را 

های دو یا چندجانبه یا سایر ترتیبات مرتبط با هدف  موافقتنامه از تجارب حاصل از انعقاد و اجرایاطالعات برآمده  -)ب( 

 ؛مبادله کنند که یک یا چند طرف این کنوانسیون عضو آنها هستند، این کنوانسیون را

  المللی بین های تخصصیوکمیته در صورت اقتضاء، خدمات مرتبط نهادهای جامعه اقتصادی اروپا ودیگر نهادها -)ج( 

 ؛ یندنما و پیگیری شوند، جستجودر تمام جوانب به تحصیل اهداف این کنوانسیون مربوط میکه  را صالحیتدار 

 کنند؛ سدر صورتی که ضروری بدانند ارکان فرعی تاسی -)د( 

 هایی را برای این کنوانسیون تهیه کنند؛در صورت اقتضاء، پروتکل -)ه( 

 کنند؛هایی را بررسی پروتکلتصویب  برای اصالح این کنوانسیون، 14مطابق مقررات ماده  -)و( 

 متقبل شوند؛و  کرده هر اقدام دیگر الزم برای تحصیل اهداف این کنوانسیون را بررسی -)ز( 

های ارکان فرعی را بررسی و براساس های اعضاء و نشستنشستی در جلسه نخست اعضاء قواعد شکلی اداره -)ح( 

 وفاق عام تصویب کنند؛

چه گامهایی برای توسعه  را بررسی و مالحظه کنند 5ه ماد 9بند  در جلسه نخست، تجربیات ناشی از اجرای مقررات -(ط) 

المللی شامل ها و روندهای بینپیشرفت. این مالحظه با در نظر گرفتن ضروری است ،ی مندرج در بند مورد اشارهبیشتر سامانه

ضمیمه این کنوانسیون گردد، تواند شده که می انتقال موارد ثبت یا ضبطلودگی و انتشار آسندی مناسب درخصوص  فراهم آوردن

 خواهد بود.

 تواند ایجاد ترتیبات مالی را بر اساس وفاق عام بررسی کند.می نشست اعضاء در صورت ضرورت -3

که  ایسازمان یکپارچه منطقههمچنین هر دولت یا  ،المللی انرژی اتمیهای تخصصی آن و آژانس بینآژانس سازمان ملل متحد، -4

حکومتی که زمینه فعالیتش به این هر سازمان میان نیستند، وامضاء کنند اما عضو  را این کنوانسیون ق دارندح 17به موجب ماده 

 د.نبعنوان ناظر در جلسات اعضای این کنوانسیون به عنوان ناظر شرکت کن ند داشتکنوانسیون مربوط باشد حق خواه

کمیسیون اقتصادی اروپا را از   یو دبیرخانه اجرایشود کنوانسیون مربوط میه این مینه فعالیتش بز نهادی که هر سازمان مردم -5

یک سوم از اعضای  ،حداقل، حق خواهد داشت بعنوان ناظر شرکت کند مگرآنکه مطلع کرده اش به حضور در نشست اعضاتمایل

 حاضر در نشست مخالفت کنند.

باید ترتیبات عملی برای آیین پذیرش و دیگر شرایط  2ربند )ح( بند قواعد شکلی مندرج در زیفوق،  5و  4برای اهداف بندهای  -6

 مقرر نمایند. مرتبط 

 

 11ماده 

 حق رای

 عضو این کنوانسیون حق رای خواهد داشت. زیر، هر  2در مورد بند به جز  -1

ه عضو به تعداد معادل شمار دولتهای عضوشان ک شان،در موضوعات تحت صالحیتای سازمانهای یکپارچه اقتصادی منطقه -2

انها حق یی، حق رای خود را اعمال کنند سازمسازمانهااگر دولتهای عضو چنین این کنوانسیون هستند، حق رای خواهند داشت. 

 رای نخواهند داشت و برعکس.

 

 

 



 

 

11 

 12ماده 

 دبیرخانه

 ای زیر را اعمال خواهد کرد:دبیرخانهاجرایی کمیسیون اقتصادی اروپا وظایف دبیرخانه 

 تمهید و برگزاری جلسات اعضاء؛ -)الف(

 ؛ و ارسال گزارشها و دیگر اطالعات واصله بر اساس مقررات این کنوانسیون به اعضاء -)ب(

 سایر وظایفی که ممکن است اعضاء معین کنند.  -)ج(

 

 13ماده 

 هاپیوست

 . آن خواهند بود پیوستهای این کنوانسیون جزء الینفک

 

 14ماده 

 اصالحات کنوانسیون

 تواند اصالحاتی بر کنوانسیون را پیشنهاد کند. می هر عضو -1

باید ی پیشنهادی این کنوانسیون کتبا به دبیرخانه اجرایی کمیسیون اقتصادی اروپا تسلیم خواهد شد و این دبیرخانه متن اصالحیه -2

 ابالغ کند.  به تمامی اعضاء شودبرای تصویب اصالحیه تشکیل میکه  ایروز پیش از جلسه 90حداقل  این متن را

. اگر کنوانسیون با وفاق عام بکار خواهند بستپیشنهادی  اصالحص برای نیل به توافق در خصو خود راتالش  تماماعضاء  -3

 ،دهندهاصالحیه با اکثریت رای سه چهارم اعضای حاضر و رایکار، بعنوان آخرین راهعلیرغم این تالش، توافق بدست نیامد 

 تصویب خواهد شد.

یب، تایید یا قبول  به تمامی اعضای برای تصو، شدهتصویب  فوق 3طبق بند که  را این کنوانسیون  امین کنوانسیون اصالحات -4

-ر از اصالحات پیوستهای آن، برای اعضائی که آن را تصویب، تایید یا قبول کردهاصالحات این کنوانسیون بغی. ابالغ خواهد کرد

الزم االجرا خواهد  ،کنوانسیوناین اعضا توسط امین ابالغیه تصویب، تایید و قبولی حداقل سه چهارم روز پس از دریافت  90اند، 

الزم  برای آن، تودیع سند تصویب ، تایید یا قبولی اصالحیه توسط عضویخ روز از تار  بعد از نودمین، این اصالحات از آن پس شد.

 االجرا خواهد شد.

ماه از ابالغ تصویب اصالحیه،   12ظرف کنوانسیون نیست، باید  به تایید اصالحیه نسبت به یک پیوست هر عضوی که قادر  -5

ً به امین ابالغ کند.  یک ای آگاه خواهد ساخت. امین بدون تاخیر تمامی اعضاء را نسبت به دریافت چنین ابالغیهموضوع را کتبا

ت به محض تودیع سند قبولی در سابق خود کند. در این صور  پذیرش اصالحیه را جایگزین ابالغیهتواند عضو در هر زمانی می

 آور خواهد شد.پیوست برای این عضو الزامنزد امین، اصالحات 

برای آن دولتهایی که فوق مقرر شده،  4ابالغ امین آنگونه که در بند ماه از تاریخ  12انقضای  اصالحیه نسبت به پیوست، پس از -6

بیش از یک سوم   مشروط به اینکه  آور خواهد شدالزام اندکنوانسیون ارسال نکردهبه امین [ نی تایید]ناتوای ابالغیه ،فوق 5وفق بند 

 ای را ارسال نکرده باشند. اعضاء چنین ابالغیه

 دهند. اعضای حاضری است که رای مثبت یا منفی می دهنده«، به معنایعبارت »اعضای حاضر و رای ،برای اهداف این ماده -7

 

 15ماده 

 بررسی پایبندی

ترتیبات اختیاری با ماهیِت غیرتقابلی، پایبندی نسبت به مقررات این کنوانسیون،  به منظور بررسیکنوانسیون اعضاء  نشست

تواند شامل مشارکت مناسب عموم را داده و میی باید اجازهاین ترتیبات ایجاد خواهد کرد.  با وفاق عامرا غیرقضایی و مشورتی 

 اعضای عموم مردم در موضوعات مربوط به این کنوانسیون باشد. هایگزارشی ی مالحظهگزینه
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 16ماده 

 حل و فصل اختالفات 

آنها باید از طریق مذاکره یا سایر در صورت بروز اختالف میان دو یا چند عضو نسبت به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون  -1

 بدنبال راه حل باشند.  ،میان طرفهای اختالفروشهای حل و فصل اختالف قابل قبول 

تواند کتباً به امین اعالم کند مییک عضو هنگام امضاء، تصویب، قبول، تایید یا الحاق به این کنوانسیون یا هر زمان پس از آن  -2

یکی یا هر دو روش حل اختالف زیر را در برابر هر طرف دیگر که چنین  ابق با بند یک فوق حل نشده،برای اختالفی که مطکه 

 :پذیردبطور اجباری میعهد مشابهی را بپذیرد، ت

 المللی دادگستری؛اختالف به دیوان بین ارجاع -)الف( 

 داوری مطابق با آیین مندرج در پیوست دوم. -)ب( 

المللی دادگستری اختالف به دیوان بین فوق را پذیرفته باشند 2اگر طرفهای اختالف هر دو روش حل اختالف مندرج در بند  -3

 ای دیگر توافق کنند.جاع خواهد شد مگرآنکه طرفها به گونهار 

 

 17ماده 

 امضاء

  ر بدسام 21تا در شهر آرهوس )دانمارک( و پس از آن  دولتها و سازمانهای ذیل برای امضاء 1998ژوئن  25 در این کنوانسیون 

: دولتهای عضو کمیسیون اقتصادی اروپا، همچنین دولتهای دارای باز خواهد بوددر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک  1998

، و متحد شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل 36( 4قطعنامه شماره ) 11و  8با این کمیسیون مطابق با بندهای وضعیت مشورتی 

،  دولتهای عضو در آنها  کمیسیون اقتصادی اروپا کهعضو  توسط دولتهای حاکم تاسیس شده ایسازمانهای یکپارچه اقتصادی منطقه

سازمانهای مورد نظر واگذار کرده را به شامل صالحیت انعقاد معاهدات مرتبط کنوانسیون مطرح در این در موضوعات  صالحیت

 .اند

 

 18ماده   

 امین

  کنوانسیون عمل خواهد کرد.دبیر کل سازمان ملل متحد بعنوان امین این 

 

 19ماده 

 تصویب، قبول، تایید و الحاق

 تایید شود. آن تصویب، قبول یا   یامضاء کننده ایط دولتها و سازمانهای یکپارچه اقتصادی منطقهاین کنوانسیون باید توس  -1

باز   17مندرج در ماده  ایدولتها و سازمانهای یکپارچه اقتصادی منطقهبرای الحاق  1998دسامبر  22این کنوانسیون از تاریخ  -2

 خواهد بود.

تواند به محض تایید نشست می و عضو سازمان ملل متحد است مورد اشاره قرار نگرفتهفوق  2در بند  هر دولت دیگری که -3

 آن ملحق شود. اعضای کنوانسیون، به

به تمامی تعهدات این کنوانسیون ملتزم خواهد شد حتی اگر  شود که عضو این کنوانسیون می  17هر سازمان مندرج در ماده  -4

سازمانی عضو کنوانسیون حاضر باشد، اگر یک یا چند دولت عضو چنین هیچیک از اعضایش عضو این کنوانسیون نباشند. 

گیری خواهند کرد. در چنین های اجرای تعهداتشان به موجب کنوانسیون حاضر تصمیمئولیتسازمان و اعضای آن در مورد مس 

 .مندرج در این کنوانسیون را اعمال کنندحقوق  ،طور همزمانتوانند بهنمی مواقعی، سازمان و دولتهای عضو آن
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صالحیتشان نسبت میزان  یا الحاق خویش بایداد تصویب، قبولی، تایید در اسن 17کپارچه اقتصادی مندرج در ماده سازمانهای ی -5

مهم در میزان صالحیتشان مطلع  اتنسبت به تغییر موضوعات تحت کنوانسیون را اعالم کنند. این سازمانها همچنین باید امین را 

 سازند.

 

 20ماده 

 الزم االجرا شدن

 گردد.تصویب، قبولی، تایید یا الحاق الزم االجرا میمین سند در نودمین روز پس از تاریخ تودیع شانزدهاین کنوانسیون  -1

افزون بر اسناد تودیع شده   بعنوان سندیای یکپارچه اقتصادی منطقه هایسازمان ، اسناد تودیع شده توسطفوق 1برای اهداف بند  -2

 زمانهایی شمرده نخواهد شد.ولتهای عضو چنین ساتوسط د

مین سند کند و یا پس از تودیع شانزدهرا تصویب، قبول یا تایید می که آن 17ندرج در ماده سازمان مبرای هر دولت یا کنوانسیون  -3

اسناد تصویب، قبول، تایید یا الحاق آن دولت در نودمین روز پس از تاریخ تودیع شود، ، تایید یا الحاق، به آن ملحق میتصویب، قبول

 یا سازمان الزم االجرا خواهد شد.

 

 21ماده 

 خروج 

ی کتبی به امین، از برای آن، در هر زمان با دادن ابالغیه االجرا شدن کنوانسیونسه سال پس از تاریخ الزمتواند مییک عضو 

 روز پس از تاریخ دریافت ابالغیه اثر اجرایی خواهد یافت. 90چنین خروجی  کنوانسیون خارج بشود.

 

 22ماده 

 های معتبرمتن

ملل متحد  و باید در نزد دبیرکل سازمان دارای اعتبار برابر هستند که انگلیسی، فرانسه و روسی است کنوانسیون های اصلی اینمتن

 تودیع شوند. 

 ، و در کمال هوشیاری این کنوانسیون را امضاء کردند. ار امضاء کننده زیر با اجازه تاماالختینمایندگان تام

 .1998ژوئن  25آرهوس )دانمارک( 
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 پیوست نخست

 )الف( 1بند  6های مندرج در ماده فهرست فعالیت

 بخش انرژی: -1

 پاالیش نفت سفید و بنزین؛  -

 ؛ تاسیسات تبخیر و تبدیل گازها به مایع -

 مگاوات یا بیشتر؛ 50حرارتی و دیگر تاسیسات احتراقی با گرمای ورودی  های برقهایستگا -

 های ذغال سنگ؛کوره -

از رده خارج کردن چنین تاسیسات یا اندازی یا ازکار ای شامل هستهرآکتورهای ای و دیگر برق هسته ایستگاههای  -

 1پذیر و بارور که حداکثر نیروی آنها از مواد شکافتتاسیسات تحقیقاتی برای تولید و تبدیل / )به جز 1ورهایی رآکت

 ؛(کندسطح مستمر حرارتی تجاوز نمیکیلووات 

 تاسیسات برای بازفرآوری سوخت هسته ای مصرف شده؛ -

 تاسیسات طرحی شده برای: -

 ای؛سازی سوخت هستهتولید و غنی •

 پسماند رادیوآکتیو سطح باال؛فرآوری سوخت اتمی مصرف شده یا  •

 ای مصرف شده؛دفع نهایی سوخت هسته •

 انحصارا دفع نهایی پسماند رادیوآکتیو؛  •

شده یا پسماند رادیوآکتیو   ای مصرف سوخت هستهساِل(  10ریزی شده برای بیش از انحصارا انبارکردن )برنامه •

 تولید. در محلی متفاوت از محل

 فلزات تولید و فرآوری -2

 سازی سنگ معدن فلزات؛تاسیسات گداخت یا کلوخه -

 تن در هر ساعت؛ 2.5گری مستمر با ظرفیتی یسش از ریختهتاسیسات تولید آهن خام )گداخت اولیه یا ثانویه( شامل  -

 تاسیسات فرآوری فلزات آهنی: -

 فوالد خام در هر ساعت؛تن  20تولید ورق فلزات با ظرفیت بیش از  -یک

مگاوات  20، جاییکه قدرت حرارتی از وژول بیشتر استکیل 50نرژی آن در هر ضربه پتک از پتک که اآهنگری با  -دو

 رود؛فراتر می

 ورودی متجاوز از دو تن فوالد خام در هر ساعت؛کاربرد فلزات گداخته پوششی محافظ  با  -سه

 تن در هر روز؛ 2گری فلزات آهنی با ظرفیت تولیدی بیش از ریخته -

 :تاسیساتِ  -

ایی و  یهای متالوژیک، شیمفرآوریثانویه توسط  ز سنگ معدن، کنسانتره یا مواد خاماغیرآهنی خام تولید فلزات  -یک

 ؛الکترولیزی

ظرفیت  با  (گری و غیرهریخته)تلخیص،  شدهشامل محصوالت بازیابی آلیاژسازی فلزات غیرآهنی گداخت شامل -دو

 تن در روز برای سایر فلزات؛ 20کادمیوم و تن در روز برای سرب و  4گداخت بیش از 

حجم کند در صورتیکه که از فرآیندهای الکترولیز و شیمیایی استفاده می سطح فلزات و مواد پالستیکیپردازش تاسیسات  -

  باشد. m3 30 بیش از پردازش  مخزن

 صنعت معدن: -3
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ِگرد با  های تن در هر روز یا آهک در کوره 500 از  با ظرفیت تولید بیش ِگرد هایآجر سیمانی در کورهتاسیسات تولید  -

 تن در هر روز؛ 50ها با ظرفیت تولید بیش از در کورهتن در هر روز یا  50ظرفیت تولید 

 شود؛از آزبست استفاده می در تولید آنها تاسیسات تولید آزبست و تولید محصوالتی که -

 تن در روز؛ 20فیبر شیشه با ظرفیت گداخت بیش از تاسیسات تولید شیشه شامل  -

 تن در روز؛ 20تاسیسات گداخت مواد معدنی شامل تولید فیبرهای معدنی  با ظرفیت گداخت بیش از  -

ف  ظروسنگِ نما یا آجر، آجر نسوز، سرامیک، های شیروانی، بویژه سفال محصوالت سرامیکی حرارتی تاسیسات تولید -

 300ظرفیت تولید نهایی بیش از و با  m3 4در روز، و/ یا با ظرفیت کوره بیش از  تن 75چینی با ظرفیت تولید بیش از 

 .m3 /کیلوگرم

ا فرآوری مواد یا گروه مواد فهرست های مندرج در این بند به معنی تولید در سطح صنعتی بفعالیت صنعت شیمی: تولید در مقوله -4

 (:ز شده در زیربندهای )الف( تا )

 های اصلی شیمیایی از قبیل:ارگانیک تاسیسات شیمیایی برای تولید  -)الف( 

 ؛(دار چرب یا بواشباع شده یا غیر اشباع شده،  ایحلقهخطی یا های ساده )هیدروکربن -یک  

-های آلی، نمکنمکاسیدهای کارباکسیلیک، ها، کتون مانند الکلها، آلدهیدها،های حاوی اکسیژن هیدروکربن -دو  

 های اپوکسی؛، رزینپروکسیدها رها، های جوهر سرکه، اِت

 های سولفوره؛هیدروکربن -سه  

 های حاوی فسفر؛هیدروکربن -چهار   

دار، ترکیبات نیترو یا نیترات، ، ترکیبات نیتروژنها، آمیدهاهای نیتروژن دار مانند آمینههیدروکربن -پنج  

   ؛هاها و ایزوسیانیتها، سیانیتنیترالین

 های هالوژنیک شده؛هیدروکربن  -شش                       

 رگانومتالیک؛ ترکیبات ا -هفت  

 (؛فیبرهای ترکیبی و سلولوزی لیمرها، )پ مواد اصلی پالستیکی -هشت

 ترکیبی؛  هایالستیک -نه

 ها؛ دانهها و رنگرنگینه -ده

 سطحی و روکنشگرها؛-عناصر فعال -یازده

 مواد آلی شیمی از قبیل: تاسیسات شیمیایی برای تولید -)ب( 

اجزای  کربن،اکسیدفلوراید هیدروژن، دیرین یا کلراید هیدروژن، فلورین یا گازها از قبیل آمونیا، کلو -یک  

 ؛، کلوراید کوبونیلاکسید سولفور نیتروژن، هیدروژن، دیسولفور، اکسید 

، اسید یکوریک، اسید نیتریک، اسید هیدروکلر اسید فسفاسیدها از قبیل اسید کرومیوم، اسید هایدروفلوریک،  -دو  

 اسید گوگرد؛ سولفوریک، اولئوم،

 هیدرئوکسید سدیم؛هیدروکسید آمونیوم، هیدروکسید پتاسیم، بازها از قبیل  -سه  

 نیترات سیلور؛ کلراید آمونیوم، کلراید پتاسیم؛ کربنات پتاسیم، کربنات سدیم، پِرکربنات، ها از قبیلنمک -چهار 

 ، سیلیکن کاربید؛کلسیم کاربید، سیلیکن،دیگر اجزای ناآلی از قبیل  فلز یا یاکسیدها نافلزها، -پنج

 ؛یا کودها پتاسیم محور )کودها ساده یا مرکب( – نیتروژن فسفریتولید برای  تاسیسات شیمیایی -)ج( 

 ها؛کشای بهداشت گیاهان و آفتپایهتاسیسات شیمیایی برای تولید محصوالت  -)د( 

 کنند؛ای استفاده میبرای تولید محصوالت دارو  یمیایی یا بایولوژیکش تاسیساتی که از فرآیندهای  -(ه) 

 شیمیایی برای تولید ادوات انفجاری؛ تاسیسات  -)و( 
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مخمرها و خوراکی افزودنی،  پروتئیناز فرآیندهای شیمیایی یا بایولوژیکی برای تولید  تاسیسات شیمیایی که در آنها -)ز( 

 شود.سایر مواد پروتئینی استفاده می

 مدیریت پسماند: -5

 زمینی پسماندهای خطرناک؛ یی یا دفناقدام شیمیاتاسیسات برای سوزاندن، بازیابی،  -

 تن در هر ساعت؛ 3تاسیسات برای سوزاندن زباله شهری با ظرفیت بیش از  -

 تن در روز؛ 50تاسیسات برای دفع پسماندهای غیرخطرناک با ظرفیت بیش  -

هزار تن به   25 های با ظرفیت نهاییشود یا سایتتن زباله در آنها دفن می 10های دفن زباله که روزانه بیش از سایت -

 های خنثی. های دفن زبالهاستنثنای سایت

 هزار نفر. 150تاسیسات تصفیه فاضالب با ظرفیت بیش از جمعیتی معادل  -6

 عتی برای:کارخانجات صن -7

 تولید خمیر از چوب یا مواد فیبری مشابه؛ -)الف( 

 تن در روز. 20تولید کاغذ و تخته با ظرفیت تولید بیش از  -)ب( 

  متری یا بیشتر؛ 2100 / با باند فرود2 یآهن و فرودگاههااحداث خطوط با مسافت زیاد راه -()الف  -8

 /3ها؛ ها و آزادراهاحداث اتوبان -)ب( 

یا تعریض راه موجود دارای دو الین یا کمتر به  /های جدید دارای چهار الین یا بیشتر؛ یا بازتسطیح و احداث راه -)ج( 

ومتر و یا سرجمع بیشتر از یلک 10بیش از  بازتسطیح یا تعریض شده های راهِ یا بخش /بیشتر در صورتیکه راه جدید وچهار الین یا 

 آن باشد.

هایی با تناژ بیش از های درون مرزی که اجازه عبور کشتیهای درون مرزی و بنادر برای تردد در آبراهآبراه -)الف(  -9

 دهد؛تن را می 1350

های  ی بار متصل به خشکی و واقع در خارج از بندر )به استثنای اسکلهو تخلیه بارگیریهای تجاری، اسکلهبنادر  -)ب( 

 تن هستند. 1350های دریایی( که قادر به پذیرش شناورهایی با تناژ بیش از  اتوبوس

آب استخراج یا بازپُرشده برابر یا حجم ساالنه  ی بازپُرسازی آب زیرزمینی مصنوعی جاییکههازیرزمینی یا طرحاستخراج آب -10

 میلیون متر مکعب باشد. 10بیش از 

ای جاییکه هدف از این انتقال پیشگیری از کمبود احتمالی آب های رودخانهکار برای انتقال منابع آبی میان حوضه -)الف(  -11

 میلیون متر مکعب در سال باشد؛ 100قل شده بیش از تبوده و حجم اب من

 ی جریان آب در ای جاییکه متوسط چندسالههای رودخانهیر موارد، کار برای انتقال منابع آبی میان حوضهدر سا -)ب( 

  % این جریان باشد.5میلیون متر مکعب/ساالنه بوده و حجم آب منتقل شده بیش از  2000بیش از ی مورد استخراج حوضه

 ای استثناست.در هر دو مورد انتقال آب شرب لوله

تن/روزانه و گاز طبیعی بیش از  500شده بیش از استخراج نفت و گاز طبیعی برای اهداف تجاری جاییکه حجم نفت استخراج -12

 هزار متر مکعب/روزانه باشد. 500

  10ی دایمی آب جاییکه حجم آب جدید جمع یا ذخیره شده بیش از سدها و دیگر تاسیسات طراحی شده برای نگهداری یا ذخیره  -13

 ون متر مکعب باشد.میلی

 کیلومتر یا بیشتر. 40میلیمتر و طول  800خطوط لوله برای انتقال گاز، نفت یا دیگر مواد شیمیایی با قطر بیش از  -14

 تاسیسات برای پرورش وسیع ماکیان یا خوکها با ظرفیت بیش از: -15

 هزار قطعه برای ماکیان؛ 40 -)الف( 

 کیلوگرم(؛ یا 30)باالی راس برای خوکهای  2000 -)ب( 

 راس برای خوکهای پروار. 750 -)ج( 
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وسعت  استخراج ذغال سنگ زمانیکههکتار باشد یا  25بیش از وسعت معدن درصورتیکه دنکاری و استخراج سنگ معدن مع -16

 هکتار باشد. 150بیش از معدن 

 کیلومتر. 15طول بیش از کیلو وات یا بیشتر به  220ولتاژ احداث خطوط هوایی انتقال برق با  -17

 هزار تن یا بیشتر. 200یا شیمیایی با ظرفیت بیش از  پتروشیمیمحصوالت تاسیسات انبار نفت،  -18

 سایر فعالیتها: -19

-ظرفیت آمادهبا ها رنگرزی الیاف یا پارچهیا  (و تثبیت رنگ ریسازی )عملیاتهایی مانند شتشو، رنگب  کارخانجات آماده -

 تن در روز باشد؛ 10سازی بیش از 

 تن محصول نهایی در روز باشد؛ 12رفیت کارخانه بیش از با ظ کارخانجات دباغی چرم و پوست -

 ن الشه در روز؛تُ  50ظرفیت تولید بیش از کشتارگاهها با )الف(  -

 با قصد تولید محصوالت غذایی از: عملیات و فرآوری )ب( -

 تن در روز؛ 75تولید محصول نهایی بیش از مواد خام حیوانی )به غیر از شیر( با ظرفیت  -یک

 ؛(ماهانهسهمقدار متوسط بر اساس تن در روز ) 300مواد خام گیاهی با ظرفیت تولید محصول نهایی بیش از  -دو

 دار متوسط در سال(؛)مق باشدتن  200عملیات و فرآوری شیر جاییکه شیر دریافتی روزانه بیش از  )ج( -

 ن در روز؛تُ  10الشه و فضوالت حیوانی با ظرفیت عملیات بیش از دفع یا بازیافت  تاسیسات -

های اورگانیک حاللاز  عملیات مزبور در  که ، اشیاء یا محصوالتیعملیات سطحی بر موادانجام تاسیسات مربوط به  -

زنی، نقاشی کردن، پاکسازی یا چسبندی، بآبزدایی، چربی زنی،روکشآمیزی، بویژه برای تزیین، رنگ شوداستفاده می

 تن در سال؛ 200در ساعت یا  کیلو گرم ]حالل ارگانیک[ 150مصرف بارورسازی با ظرفیت 

 از طریق اشتعال یا گرافیتی کردن.الکتروگرافیت یا  ی سخت()ذغال سوختهکربن تاسیسات تولید  -

ارزیابی پیامد زیست  از رهگذر  ،برای آن فعالیتقانون ملی  نباشد اما طبقفوق  19الی  1هر فعالیتی که تحت پوشش بندهای  -20

 باشد. مقرر شده مشارکت عمومی  ،محیطی

ای مدت ها یا محصوالت جدید بوده و بر گفته منحصرا یا عمدتا برای پژوهش، توسعه و آزمایش روشهای پیشچنانچه پروژه -21

های مزبور اعمال این کنوانسیون بر هیچیک از پروژه 6ماده  1زمان کمتری از دو سال اجرا شوند مقررات زیربند )الف( بند 

 نخواهد شد مگر آنکه احتمال ایراد اثر مخرب قابل توجه بر محیط زیست یا سالمتی داشته باشند. 

تغییر یا توسعه خوِد جاییکه  هد بوداوخ این کنوانسیون 6ماده  1تابع مقررات زیربند )الف( بند  ،هر تغییر یا توسعه فعالیت -22

 1زیربند )ب( بند دیگر تغییرات یا توسعه فعالیتها، تابع مقررات  درج در این پیوست باشد.من های/ آستانه ا[ی]معیارها  واجد مزبور 

 این کنوانسیون خواهند بود.  6ماده 

 

 هانوشتپی

ی آن ای یا دیگر عناصر آلوده با رادیواکتیوتهتمامی سوخت هستهکه هنگامی ای دیگر رآکتورهای هستهای یا / تاسیسات برق هسته1

 مشمول این تاسیسات نخواهد بود. خارج شده باشدم از آنها ئبطور دا

که   – شیکاگو  1944تعریف مندرج در کنوانسیون مشمول / برای اهداف این کنوانسیون، »فرودگاه« به معنی فرودگاهی است که 2

 (.14)پیوست باشد   -کند المللی هواپیمایی کشوری )ایکائو( را ایجاد میسازمان بین

راههای عبور و شاه مندرج در موافقتنامه اروپایی ریفکه مشول تع »آزادراه« به معنی راهی است/ برای اهداف این کنوانسیون، 3

 باشد. 1975نوامبر  15مورخ  یالمللی عمدهمرور بین
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 پیوست دوم

 داوری

باید موضوع   ی ]اختالف[طرف یا طرفها ،اختالفی به داوری تسلیم شده باشد، کنوانسیوناین  16ماده  2در صورتیکه طبق بند  -1

 را که تفسیر یا اجرای آنها مطرح است را اعالم نمایند. بویژه آن موادی از این کنوانسیون داوری را به دبیرخانه ابالغ کرده و

 دبیرخانه اطالعات دریافتی را به تمام اعضای این کنوانسیون ارسال خواهد کرد.

ی طرف اختالف یک داور منصوب ا دولتهای خواهان یا خواندههر دو دولت یدیوان داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.  -2

اهد بود. داور سوم نباید جزء وی رئیس دیوان داوری خوکرده و دو داور منصوب شده با توافق عام داور سوم را تعیین خواهند که 

اقامت معمول داشته باشد. او همچنین نباید تحت استخدام این یا در سرزمین یکی از این طرفها  ع یکی از طرفهای اختالف بودهاتبا

 .باشد پرداختهپرونده مطروحه  لیتی و جایگاهی سابقا بهیا در هر اه  دولتها بوده

وپا به درخواست هر ه از انتصاب داور دوم تعیین نشود، دبیرخانه اجرایی کمیسیون اقتصادی ار سه مااگر رئیس دیوان ظرف  -3

 ، رئیس را ظرف دو ماه مازاد بر زمان یادشده تعیین خواهد کرد.کدام از طرفین اختالف

 تواندطرف دیگر اختالف می دو ماه از دریافت درخواست منصوب نکند از طرفهای اختالف داور خود را ظرف اگر یکی -4

که رئیس دیوان داوری را ظرف دو ماه مازاد بر زمان  برساند اموضوع را به اطالع دبیرخانه اجرایی کمیسیون اقتصادی اروپ

رئیس دیوان داوری به محض تعیین، از طرفی که داور خود را منصوب نکرده درخواست خواهد کرد که  یادشده تعیین خواهد کرد.

اگر طرف مزبور ظرف مهلت یادشده از انتصاب داور خویش قصور ورزد  ر مورد نظر خود را ظرف دو ماه منصوب کند.اود

ظرف دو ماه مازاد بر زمان یادشده به تا این دبیرخانه  دبیرخانه اجرایی کمیسیون اقتصادی اروپا اطالع داده موضوع را به رئیس

 انتصاب مزبور اقدام نماید. 

 الملل و مقررات این کنوانسیون صادر و ارائه خواهد کرد.تصمیم خود را مطابق حقوق بین یدیوان داور  -5

 را تنظیم خواهد کرد.ب مقررات مندرج در این پیوست، آیین دادرسی خود موج هر دیوان داوری تاسیس شده به -6

 د شد.هدر ماهیت با رای اکثریت اعضای دیوان اتخاذ خوا یمات دیوان داوری هم در آیین و همتصم -7

 کند. اتخاذ را  برای احراز وقایع دعوی تمامی تدابیر مقتضی توانددیوان می -8

 تسهیل نمایند. آنها بویژه با استفاده از تمامی وسایل در اختیارشان باید:طرفهای اختالف باید فعالیت دیوان را  -9

 دیوان ارایه نمایند؛ به تمامی اسناد، اماکن، و اطالعات مرتبط را)الف(  

 سازند. و دریافت مدارکشان قادر  در صورت ضرورت دیوان را به تماس با شهود یا کارشناسان)ب(  

کنند دریافت می معتمدانه ها دیوان داوریدر خالل رسیدگیاز محرمانگی هر اطالعاتی که رفهای اختالف و داوران باید ط -10

 حفاظت نمایند.  

 دستور موقت حفاظتی را توصیه کند. تواند به درخواست یکی از طرفهای اختالف میدیوان داوری  -11

تواند از دیوان درخواست کند اختالف در نزد دیوان حاضر نشده یا از خودش دفاعی نکند طرف دیگر میاگر یکی از طرفهای  -12

که به رسیدگی ادامه داده و حکم نهایی را صادر نماید. عدم حضور یا امتناع یک طرف از دفاع از خودش مانعی برای رسیدگی 

 نخواهد بود. 

 شود را استماع و رسیدگی کند. ا به موضوع اختالف مربوط میتواند دعاوی متقابلی که مستقیمدیوان می -13

های دیوان شامل حق الزحمه اعضای آن توسط طرفهای اختالف بطور برابر تقبل خواهد شد مگرآنکه دیوان داوری به هزینه -14

  و  ود را نگهداری کردههای خای دیگر تصمیم بگیرد. دیوان مستندات تمامی هزینه دلیل اوضاع و احوال خاص قضیه، به گونه

 ی اختالف تهیه خواهد کرد.طرفها گزارش نهایی در این خصوص برای

15-  ً حقوقی در موضوع اختالف بوده و ممکن است از تصمیم صادره در قضیه متاثر   هر عضو این کنوانسیون که دارای نفع ماهیتا

 تواند با رضایت دیوان در رسیدگیها مداخله کند.شود می
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-اش صادر خواهد کرد مگرآنکه تمدید زمان را برای مدتی که نمیدیوان داوری حکم خود را ظرف پنج ماه از زمان تاسیس -16

 ضروری ببیند. تواند بیش از پنج ماه باشد 

 .آور استدالیل آن خواهد بود. این حکم نهایی بوده و برای تمامی طرفهای اختالف الزام یحکم دیوان داوری همراه با بیانیه -17

ارسال خواهد کرد. دبیرخانه اطالعات دریافتی را به تمامی اعضای این کنوانسیون  دیوان حکم را به طرفهای اختالف و دبیرخانه 

 هد کرد.ارسال خوا

تواند توسط هریک از طرفها به دیوان داوری که  هر اختالف برآمده از تفسیر یا اجرای حکم صادر میان طرفهای اختالف می -18

تواند به دیوان دیگری که برای این هدف به  حکم را صادر کرده تسلیم شود یا درصورتیکه دیوان مزبور قادر به تشکیل نباشد می

 ل خواهد شد، تسلیم گردد.مانند دیوان اول تشکی

 

  

 


