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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الخامسةالدورة 
 11/4/2003-7 روما،

 إنشاء جهاز فرعي لتسوية المنازعات

  من جدول األعمال المؤقت2-6البند 
 

ة      -1 ا الثالث ي دورته ة ف دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت دت الهيئ ل(اعتم ان /أبري ) 2001نيس
افقت على إنشاء جهاز فرعي لتسوية المنازعات، فضًال عن إجراءات محددة لتسوية المنازعات وو   

ة         22-17أنظر الفقرات   (إجراءاته وهيكله وترآيبته     ة للهيئ دورة الثالث ر ال ة    ).  من تقري وحددت الهيئ
ام              از الفرعي لتسوية المنازعات مه في دورتها الثالثة من خالل اعتماد اإلجراءات الخاصة بالجه

 :الجهاز على النحو التالي
ع   لمنازعات توجيه األمانة واألطراف المتنازعة إلى اختيار الطرق المناسبة لتسوية ا          )أ( ، م

اعدة  ة المس ىإمكاني اطة، أو عل دة، أو الوس اعي الحمي ذل المس اورات، أو ب ام بالمش  القي
 التحكيم؛

ة        )ب( ن االتفاقي ة ع راء المنبثق ة الخب راءات لجن تقلين إلج راء المس يحات الخب راح ترش اقت
الخبراء إلى اتفاق بشأن األطراف المتنازعة يتعذر توّصل لية لوقاية النباتات، عندما  الدو

 المطروحين من جانب األمانة؛
ي إجراءات                   )ج( اط ف ع النق ق من جمي ك التحق الموافقة على تقارير لجان الخبراء، بما في ذل

 ؛) من اإلجراءات المعتمدة4النقطة (لجنة الخبراء 
 :أخرى تطلبها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، مثلالقيام بأي مهام  )د(

ة أو المنظمات         )1( ارة العالمي ة التج ن منظم ا م مساعدة األمانة في الطلبات التي تأتيه
 األخرى؛

ي تسوية المنازعات،                 )2( ات ف ة النبات ة لوقاي ة الدولي آتابة تقارير عن أنشطة االتفاقي
ي     ات األخرى،      وآذلك أنشطة تسوية المنازعات الت تكملها المنظم ا أو تس وم به  تق

 ؛لنباتيةمما قد يكون لها تأثيرها على مجتمع الصحة ا
  تحديد الخبراء المناسبين؛علىالمساعدة  )3(
  قائمة الخبراء واالحتفاظ بها؛على استعراضالمساعدة  )4(
 .تحديد فرص التدريب المناسبة )5(
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م   آما ناقشت الهيئة في دورتها الثالثة       -2  د دائ ورقة قّدمها مندوب األوروغواي تقترح إدراج بن
 في ذلك مثل البند المدرج في جدول أعمال الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، من شأنه، مثله   في

ق        لجنةالجدول أعمال    اق بشأن تطبي ة          المنبثقة عن االتف دابير الصحة والصحة النباتي ي  ت ة  ف  منظم
ال                       التجا ارير األعضاء، حاالت عدم االمتث ابع، من خالل تق ن أن تت رة العالمية، أن يمكن الهيئة م

ة             للمعايير الدولية    دابير الصحة النباتي ة لت ة الدولي ددتها االتفاقي ي ح رة     ( الت ر     75أنظر الفق  من تقري
تراح بالتفصيل، وبناء على طلبات عدد من األعضاء الراغبين في دراسة االق   ). الدورة الثالثة للهيئة  

وافقت الهيئة في دورتها الثالثة على إخضاع الموضوع لمزيد من البحث من جانب الجهاز الفرعي               
 .لتسوية المنازعات

 
ة       -3 ة األغذي ي منظم ة ف ات اإلقليمي يحات المجموع ة ترش ا الرابع ي دورته ة ف دت الهيئ وأّآ

از     . اتوالزراعة لالنضمام إلى عضوية الجهاز الفرعي لتسوية المنازع       د الجه رر أن يعق ومن المق
 بعدما أقّرت الهيئة، في دورتها الثالثة من خالل الالئحة         4/4/2003-2الفرعي االجتماع األول له في      

ر        ذا األخي د ه ى    الداخلية للجهاز الفرعي لتسوية المنازعات، مبدًأ يقضي بأن يعق دا عل ا واح اجتماع
ة          األقل في آل سنة، واألفضل أن يترافق مع الدور         دابير الصحة النباتي ة لت . ات العادية للهيئة المؤقت

أن      اق بش ى اتف اته إل ام مناقش ي خت ات ف وية المنازع ي لتس از الفرع ل الجه ع أن يتوص ويتوّق
ى             . االختصاصات وأن يضع برنامج عمل مستقبلي      رًا إل از الفرعي تقري يس الجه ع رئ وسوف يرف
 . االجتماعالهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية عن نتائج

 
 :ويرجى من الهيئة أن -4

 . بتقرير الرئيسترّحب -1
 . باختصاصات الجهاز الفرعي لتسوية المنازعاتتأخذ علمًا -2
 . ببرنامج العمل المستقبلي الذي اقترحه الجهاز الفرعي لتسوية المنازعاتتأخذ علمًا -3
 .ت الصلة بعمله الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات إلى أية مسائل ذاتلفت نظر -4

 


