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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

 الموافقة على اختصاصات الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات

  من جدول األعمال المؤقت2-10البند 

وآانت . 4/4/2003-3عقد الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات اجتماعه األول في روما يومي  -1
ة المؤق وية     الهيئ ي لتس از فرع اء جه ة إنش ا الثالث ي دورته ررت ف د ق ة ق دابير الصحة النباتي ة لت ت
يد           . المنازعات از الفرعي الس يس الجه ع رئ اع األول            Hedleyورف ر رسمي عن االجتم رًا غي تقري

 . للجهاز الفرعي إلى الدورة الخامسة للهيئة المؤقتة

ا الثال        -2 ي دورته د وافقت ف ة ق ة المؤقت از الفرعي       وآانت الهيئ ة للجه ى الالئحة الداخلي ة عل ث
ة          ة المؤقت ا الهيئ ق عليه د اختصاصاته آي تواف رد االختصاصات   . وطلبت إلى هذا األخير تحدي وت

 . 1المقترحة في الملحق 

ار   -3 ي إط وية المنازعات ف أن أنشطة تس ة بش ة المؤقت ى الهيئ ارير إل ع التق ى رف بة إل وبالنس
ة الن ة لوقاي ة الدولي ة عن أنشطة  االتفاقي ة عام از الفرعي لمح يس الجه رر أن يعطي رئ ات، تق بات

ي آل دورة من دورات                ه حاالت تسوية المنازعات ف ا آلت إلي رًا عّم ة تقري الجهاز وأن تعّد األمان
ارير            . الهيئة المؤقتة  ع التق ة رف أن تصبح عملي از الفرعي ب يس الجه وتم االتفاق على أن يطالب رئ

ة      هذه بندًا رسميًا على ج     ة المؤقت ي     . دول أعمال آل دورة من دورات الهيئ ة ف ة المؤقت ووافقت الهيئ
دورة                 ال ال ى جدول أعم از الفرعي لتسوية المنازعات عل دورتها الخامسة على إدراج تقرير الجه

 .السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 :وناقش الجهاز موضوع عدم االمتثال وأشار إلى الحاجة إلى -4
 .طرق جديدة لمساعدة البلدان على إيجاد حل للقضايا العالقة -1
 .التوعية على المشاآل والقضايا -2
 .تحفيز الثقة بين البلدان -3
إيجاد نظم مساِندة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ال سيما سبل تحسين االتصاالت            -4

 .والشفافية

ه سيكون من         -5 از الفرعي أّن ر الجه ا اعتب زة األخرى لتسوية       آم يم تجارب األجه د تقي المفي
دابير      ة لت ة المؤقت ي الهيئ ا ف تفاد منه ات ودروس ُيس اك اتجاه ت هن ا إذا آان ة م ات لمعرف المنازع

واقترح المجتمعون على أمانة االتفاقية الدولية الطلب إلى أمانة لجنة تدابير الصحة     . الصحة النباتية 
ارة    ة التج ي منظم ة ف ة    والصحة النباتي ايا المتعلق ن القض وجزة ع ات م دها بمعلوم ة تزوي العالمي
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تجدة       ايا المس ات والقض ل لالتجاه ة وبتحلي حة النباتي حة والص ون أن   . بالص رح المجتمع ا اقت آم
 .يستعرض الجهاز الفرعي من جديد حاالت عدم االمتثال بعد سنتين أو ثالث سنوات من اآلن

امج العمل لن     -6 ي اختصاصات       واستعرض الجهاز الفرعي برن ا ف ة الوظائف المشار إليه احي
ه        ي التوج تراتيجية ف داف االس ى األه بة إل ذلك بالنس ات وآ وية المنازع ي لتس از الفرع الجه

ومن القضايا األخرى     .  في الخطة االستراتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات       3االستراتيجي رقم   
اني    ه الث ي اجتماع ي ف از الفرع يبحثها الجه ي س ن   : الت ة ع واد ترويجي ة وم ائق توجيهي داد وث إع

النظم األخرى لتسوية المنازعات          ة حصر ب ة وقائم إجراءات تسوية المنازعات في االتفاقية الدولي
 .ونظام خاص بإعداد قائمة بالخبراء في مجال تسوية المنازعات

ذي يسبق اجتم                  -7 ي األسبوع ال از الفرعي ف اني للجه ة  ومن المقرر عقد االجتماع الث اع الهيئ
ر رسمي              . المؤقتة لتدابير الصحة النباتية    ر غي ديم تقري ى تق وسوف يدعى رئيس الجهاز الفرعي إل

 .إلى الهيئة المؤقتة

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية -8

 .1 على االختصاصات المقترحة للجهاز الفرعي آما ترد في الملحق توافق أن  -1
از        على   توافقأن    -2 اعتبار التقارير عن حاالت تسوية المنازعات وعن أنشطة الجه

دابير        ة لت ة المؤقت ال الهيئ دول أعم ن ج ًا م دًا عادي ات بن وية المنازع ي لتس الفرع
 .الصحة النباتية
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 الملحق األول

 

 االختصاصات المقترحة للجهاز الفرعي لتسوية المنازعات

 الصلة المتعلقة بمدة العضوية وباختيار الرئيس توخيًا للوضوح، أدرجت األحكام ذات: مالحظة( 
 )التي وافقت عليها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة

 الجهاز الفرعي لتسوية المنازعاتإنشاء  - 1

اتأنشئ   وية المنازع از الفرعي لتس دابيرالجه ة لت ة المؤقت ث للهيئ اع الثال ة االجتم   بمعرف
 .الصحة النباتية

 الجهاز الفرعي لتسوية المنازعاتمجال عمل  - 2

وظائف تسوية المنازعات في الهيئة المؤقتة   إدارة   الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات   تولى  ي 
ي   وية المنازعات ف ق بتس ا يتعل ي م ة ف ة المؤقت ى الهيئ اعدة إل ديم المس ة وتق دابير الصحة النباتي لت

 . ة والمنظمات األخرىمنظمة التجارة العالمي

 الغرض - 3

إجراءات وضع اإلشراف على  هو الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات الغرض الرئيسي من     
 .في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وإدارتها ودعمهاالمعايير 

 للجهاز الفرعي لتسوية المنازعاتالهيكل التنظيمي  - 4

وية المناز  از الفرعي لتس أّلف الجه ن يت ات م اليم  7ع ن أق يم م ل إقل ن آ  أعضاء، عضو م
 .منظمة األغذية والزراعة

ى                 ّل وسّت سنوات عل ى األق نتين عل دة س ويشغل األعضاء في الجهاز الفرعي مناصبهم لم
 ).تّمت الموافقة في الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية(األآثر 

ه     وينتخب الجهاز الفرعي رئيسًا له م        ين األعضاء في ة      (ن ب دورة الثالث ي ال ة ف تّمت الموافق
 ).للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 الجهاز الفرعي لتسوية المنازعاتمهام  - 5

 :يتولى الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات تأدية الوظائف التالية 

بة ل )1( رق المناس ار الط ى اختي ة إل راف المتنازع ة واألط ه األمان وية توجي تس
اتا اعدة لمنازع ة المس ع إمكاني ى، م اعي عل ذل المس اورات، أو ب ام بالمش  القي

 الحميدة، أو الوساطة، أو التحكيم؛
راء  )2( ة الخب راءات لجن تقلين إلج راء المس يحات الخب راح ترش زء  (اقت أنظر الج

رة              ة، والفق ) ب (27الرابع في المرفق التاسع بتقرير الدورة الثانية للهيئة المؤقت
ة            ة المؤقت ة للهيئ دورة الثالث ر ال ) في الجزء حاء في المرفق الحادي عشر بتقري
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اق بشأن     التوّصل األطراف المتنازعة يتعذر على   عندما   راء  إلى اتف ذين  الخب ال
  األمانة؛تقترحهم

ي                      )3( اط ف ع النق ق من جمي ك التحق ي ذل ا ف الموافقة على تقارير لجان الخبراء، بم
 في المرفق التاسع بتقرير الدورة الثانية     4أنظر الجزء   (إجراءات لجنة الخبراء    

للهيئة المؤقتة والجزء واو في المرفق الحادي عشر بتقرير الدورة الثالثة للهيئة 
 ؛)المؤقتة

 :القيام بأي مهام أخرى تطلبها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، مثل )4(

ات ال )أ( ي الطلب ة ف اعدة األمان يمس ا ت ة أو  تأتيه ارة العالمي ة التج ن منظم م
 المنظمات األخرى؛

وية           )ب( ي تس ات ف ة النبات ة لوقاي ة الدولي طة االتفاقي ن أنش ارير ع ة تق آتاب
تكملها              ا أو تس وم به ي تق المنازعات، وآذلك أنشطة تسوية المنازعات الت

 ؛لنباتيةالمنظمات األخرى، مما قد يكون لها تأثيرها على مجتمع الصحة ا
ا )ج( ىعدة المس بين عل راء المناس د الخب ي    ( تحدي ات ف وية المنازع ثًال لتس م

 ؛)منظمة التجارة العالمية
  قائمة الخبراء واالحتفاظ بها؛على استعراضالمساعدة  )د(
 .تحديد فرص التدريب المناسبة )هـ(

 الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات أمانة  - 6

ر       ي والتحري دعم اإلداري والفن ة ال وفر األمان ذي ت وية     ي ال از الفرعي لتس ه الجه اج إلي يحت
ارير ومسك السجالت الخاصة ب                تكون  و. المنازعات ة التق ة مسؤولة عن آتاب أنشطة تسوية   األمان

 .المنازعات بشأن المعايير

 


