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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 2015تقرير عن أنشطة اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات يف عام 

 من جدول األعمال 4-10البند 

 من إعداد رئيس اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات

      

، 2015ماار/آذاار   11عاد يف  الفرعاي  ماراراو واحاداو عان ب     عقد اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات )اجلهااز   - 1

. وشاكلل املارار اجتماعااو تنسايقياو إلطا        2015سابتم/آأيلو    11إىل  9عقد اجتماعاو واحداو بتواجد األعضاء مان   كما

ألعماا   األعضاء على أحدث املعلومات بشأن النازا  اجلااريف يف لاا  ال الة النباتياة، والتخلايي للمضاي قادماو يف ا        

 األخرى اليت تضللع بها األمانة.

 

. وسي واَصل الرتكياز علاى بناب النزاعاات، و      2020وركلز اجلهاز الفرعي على تسوية النزاعات حتى عام  - 2

اإلعراب عن احلاجة إىل زياادة تعزياز نظاام بناب النزاعاات وتساويتها االااا باالتفاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات            

ن خ   التواصل ب ورة منتظماة ومساتمرة اهاات االت اا  الوزارياة املعنياة باالتفاقياة الدولياة.         )االتفاقية الدولية  م

 وباإلضافة إىل الك، يتعّين إشراك لموعة أوسع من أصلاب امل للة يف محلة التوعية.

 

ت. وتضامن  وكانت أمانة االتفاقية الدولية فاعلة يف تقديم املساعدة إىل بلدين مان البلادان لتبناب نشاوء نزاعاا      - 3

الك املشاركة يف حلقات عمل، كما تعمل األمانة مع شعب أخرى معنية بالتباارة يف منظماة األيذياة والزراعاة )الفااو       

 .2016لتقديم الدعم إىل البلدان من أجل بنب النزاعات وتسويتها. وسيستمر هذا العمل خ   عام 
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. وماع الاك،   2016لا  التوعية والدعوة يف عام  كما وافق اجلهاز الفرعي على خلة عمل ل رتقاء بالعمل يف - 4

 يبقى دعم األمانة حمدوداو من دون موظف أمانة خمتص بتبنب النزاعات.

 

 واستمر اجلهاز الفرعي بإحراز تقدم يف العمل املتعلق بتبنب النزاعات كما أنه أعّد ما يلي: - 5
 

 دلي و مقتضباو لتبنب النزاعات يف إطار االتفاقية الدولية 

 للقلا  املعب  بشأن تسوية اال فات والنزاعات االاصة بال لة النباتية يف إطار االتفاقية الدوليةدلي و  

 ."عرضاو حو  "تفاصيل نظام بنب النزاعات وتسويتها التابع ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 ."العرض "مقدمة عن بنب النزاعات يف االتفاقية الدولية 

 

، مواداو على شبكة اإلنرتنت من أجل االرتقاء مبساتوى الاوعي عان ضارورة     2016يف عام وسوف تعد األمانة،  - 6

خا   حلقاات العمال اإلقليمياة التابعاة ل تفاقياة        2015بنب النزاعات بناء على أنشلة التوعياة الايت بادأت عاام     

 تياة، وساوف ياتم توثياق    الدولية، كما ست نشاأ لموعاة أدوات لتبناب النزاعاات علاى البواباة الدولياة لل الة النبا        

"الدرو/ املستفادة" ودراسات احلالة عند اإلمكان، وست تاح استمارة  على البوابة الدولية لتساهيل عملياة تقاديم طلباات     

 املساعدة، مبوازاة النظر يف سبل زيادة مشاركة املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف نظام بنب النزاعات وتسويتها.

 

ملتنازعة مسألة النزا  الرمسي بني جناوب أفريقياا واالدااد األوروباي علاى هاامر الادورة        وناقشت األطراف ا - 7

. ومنااذ الااك احلااني، تعماال األطااراف علااى إجااراء دسااينات يف   2015  يف أبريلآنيسااان 2015العاشاارة للهيئااة )

مل يتم التوّصل حتاى انن إىل   االخت اصات إلنشاء جلنة خ/اء معنية بتسوية النزاعات تابعة ل تفاقية الدولية. يري أنه

 أيف اتفاق بشأن اخت اصات جلنة اال/اء املعنية بالتبقع األسود يف احلمضيات. 

 

وما إن يتم البت بالنزا  القاائم باني جناوب أفريقياا واالدااد األوروباي، ساتدعو احلاجاة إىل تنقاي   ياع            - 8

. وسيسام  الاك، يف ماا بعاد،     النزا  الرمسي األو  اإلجراءات االاصة بتسوية النزاعات على ضوء اال/ة املكتسبة من

مبراجعة إجراءات االتفاقية الدولية لتسوية النزاعات، ودليل بنب النزاعات وتسويتها و يع املواد االاصاة بالادعوة   

 اات ال لة.

 

 وإن هيئة تدابري ال لة النباتية مدعوة إىل: - 9
 

 .2015ت لعام بأنشلة اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعا اإلحاطة علماو  1)

 

 


