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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة السادسة عشرة

 2021أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

 إجراءات تسوية املنازعات يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتتنقيح 

 من جدول األعمال 4-8البند 

إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مع مسامهات من قسم الشؤون القانونية لدى  من
 منظمة األغذية والزراعة

 
 معلومات أساسية - أوال

جمموعتني من إجراءات تسوية املنازعات  تواعتمد توضعقد اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية )اهليئة(  كانت -1
من قبل قد اعتمدت ( 1999النسخة األوىل من إجراءات تسوية املنازعات )ت كانلوقاية النبااتت. و  االتفاقية الدولية يف

ويف تلك الدورة، طلبت اهليئة كذلك مواصلة توضيح جوانب حمددة من نسخة عام  .1999اهليئة يف دورهتا الثانية عام 
إجراءات حمددة  2001عام  دورهتا الثالثةلذلك، اعتمدت اهليئة يف  إلجراءات تسوية املنازعات. ونتيجة   1999

جراءات تسوية املنازعات( مبينة يف الفقرات من واو إىل نون يف املرفق احلادي عشر بتقرير الدورة إل 2000 عام نسخة)
 الثالثة للهيئة. 

وكلفته بوضع دليل  نازعاتاجلهاز الفرعي لتسوية امل األخرية ، أنشأت2006السادسة للهيئة عام وخالل الدورة  -2
مشروع دليل  الفرعي لتسوية املنازعات املنازعات اتبع لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. وقد وضع اجلهاز لتسويةإجرائي 

ا قط إىل هيئة تدابري الصحة الدليل رمسي  هذا م ومل يقد   جراءات تسوية املنازعات.إل 2001و 1999نسخيت عام يستند إىل 
 . العتماده إلقراره أو سبيل اإلحاطة أوالنباتية على 

وهي جهاز فرعي اتبع هليئة تدابري الصحة  ،، استعرضت اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي2019عام  ويف -3
 املنازعات.   إلجراءات تسوية 2001و 1999 عام نسخيت شوبتتبني الصعوابت اليت النباتية، وثيقة   
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فق على أنه ينبغي العمل على أوجه التضارب ات   ،ة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجيإىل استعراض اجملموع واستناد ا -4
ولكن هذا العمل قد أرجئ إىل هناية السنة الدولية للصحة  .اتعإلجراءات تسوية املناز  2001و 1999نسخيت  تشوباليت 

   .2021النباتية يف يونيو/حزيران 
دثة إلجراءات حمؤون القانونية يف املنظمة مساعدهتا يف وضع صيغة أمانة االتفاقية الدولية إىل مكتب الش وطلبت -5

 أن العملية قد تستفيد من تعليقات ، تبني  ةتسوية املنازعات. ويف مناقشات أخرى مع مكتب هيئة تدابري الصحة النباتي
إجراءات تسوية املنازعات جانب اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي، ووافقت على تقدمي الصيغة املنقحة من  من
. وجتدر اإلشارة إىل أن اجلهاز الفرعي التابع هليئة 2021اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي يف أكتوبر/تشرين األول  إىل

ات وتسويتها، عف مبسؤولية اإلشراف على تفادي املناز ل  تدابري الصحة النباتية املعين بلجنة التنفيذ وتنمية القدرات قد ك  
 . 2017وذلك بعد حل اجلهاز الفرعي لتسوية املنازعات عام 

 ،كأساس هلا،  مكتب الشؤون القانونية يف املنظمة بصياغة إجراءات تسوية املنازعات املرفقة ربط ا، مستعين ا وقام -6
الفرعي  زوابلدليل اإلجرائي لتسوية املنازعات الذي وضعه اجلهاإلجراءات تسوية املنازعات  2001و 1999 عام بنسخيت

( ةكثري   تليس ي)وه 2001و 1999 عام نسخيت تشوب تإزالة أي تضاراب ضرورةمع مراعاة  ،2006عام  لتسوية املنازعات
التفاهم على القواعد واإلجراءات اليت حتكم "من  ينةفضال  عن جعل العملية واضحة وبسيطة. وجرى أيض ا تقدمي عناصر مع

ملنظمة التجارة العاملية )فضال  عن سابقات أخرى( من أجل توضيح العملية. ويرد يف احلواشي شرح ملصدر  "تسوية املنازعات
 ذف بعد االعتماد(. ي  ) املرفقة طي ا كل بند من بنود إجراءات تسوية املنازعات

ملنقحة ا ة، انقشت اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي النسخ2021ويف شهر أكتوبر/تشرين األول  -7
، االسرتاتيجي ولوحظ أن اجملموعة املعنية ابلتخطيط .لوقاية النبااتت تسوية املنازعات لالتفاقية الدولية إلجراءات

األعمال،  من جدول 7-9اختصاصات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والئحتها الداخلية )أنظر البند  تنقيح لدى
 لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت( أوصت بسحب مهمة اإلشراف على إجراءات تسوية املنازعات CPM 2022/04 الوثيقة

فق على وات   أبنه أكثر أهلية لإلشراف على هذه الوظيفة. بناء على االعتبار ،مكتب هيئة تدابري الصحة النباتيةإىل  إسنادهاو 
سند إىل جهاز لإلشراف املنازعات أن مهمة اإلشراف سوف ت   العملية مرنة ، وعلى أن تذكر إجراءات تسوية هذه أن تكون

أن تسند  تدابري الصحة النباتية على تسوية املنازعات على حنو ما حتدده هيئة تدابري الصحة النباتية. وسوف يطلب إىل هيئة
 يف البداية هذا الدور اإلشرايف إىل مكتبها. 

التفاقية اب ذين يتمتعون بدرايةالدد أعضاء جلنة اخلرباء ي زايدة عاجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيج أوصتكما  -8
إجراءات تسوية املنازعات  من حةقتقدمي النسخة املنبو  ،ثننياإىل  ،ملعايري الدولية للصحة النباتيةابو  لوقاية النبااتت الدولية

 إىل الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية من أجل اعتمادها. 
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مبا  يفمجيع النسخ السابقة من إجراءات تسوية املنازعات  لغياعتمادها، ت   ولدى -9

 . وحتل حمل ها، 2006لعام  زعاتوالدليل اإلجرائي لتسوية املنا 2001و 1999 عام يشمل نسخيت
 . 1حة النباتية يف املرفق إجراءات تسوية املنازعات هليئة تدابري الصمن النسخة املنقحة  وترد -10
 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -11

 هبذه الوثيقة.  1النسخة املنقحة إلجراءات تسوية املنازعات على حنو ورودها يف املرفق  اعتماد (1)
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ة النبااتت مبا يشمل مجيع النسخ السابقة من إجراءات تسوية املنازعات املتصلة ابالتفاقية الدولية لوقاي وإلغاء (2)
 .لتحل حملها النسخة املنقحة ،2006والدليل اإلجرائي لتسوية املنازعات لعام  2001و 1999 عام نسخيت

 .تدابري الصحة النباتية دور جهاز اإلشراف على تسوية املنازعات إىل مكتب هيئة وإسناد (3)



CPM 2022/05 

3 
 

 

 1 املرفق
 

 إجراءات تسوية املنازعات يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 2021التنقيح املقرتح( ]من اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي، أكتوبر/تشرين األول[ روما، إيطاليا )

 بيان احملتوايت

 مقدمة -1
 نطاق التطبيق -2
 املبادئ العامة -3
 طرق تسوية املنازعات -4
 عملية جلنة اخلرباء مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -5
 مسائل أخرى -6

 اختصاصات جلنة اخلرباء: 1امللحق 
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 مقدمة -1

 ( أساًسا إلجراءات تسوية املنازعات:1997من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ) 13تشّكل املادة 
اختذها  يف حالة حدوث نزاع بشأن تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها، أو إذا رأى طرف متعاقد أن أحد االجراءات اليت -1"

من هذه االتفاقية، السيما فيما يتعلق أبساس  7و 5طرف متعاقد آخر يتعارض مع التزامات الطرف األخري وفقا للمادتني 
حظر استرياد النبااتت أو املنتجات النباتية أو أية بنود أخرى خاضعة للوائح أو فرض قيود على استريادها من أراضي الطرف 

 األول، يتعني على األطراف املتعاقدة املعنيّة أن تتشاور فيما بينها يف أقرب وقت ممكن بغرض تسوية النزاع.
، جيوز للطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة املعنية أن (1)يف حالة عدم تسوية النزاع ابلسبل املشار إليها يف الفقرة  -2

 تطلب من املدير العام للمنظمة، تعيني جلنة من اخلرباء لبحث املسألة حمل النزاع، طبقا ملا قد تضعه اهليئة من لوائح واجراءات.
لة حمل النزاع آخذة أثلني يعينهم كل طرف من األطراف املتعاقدة املعنية. وتنظر اللجنة يف املستضم هذه اللجنة مم  -3
اعتبارها مجيع الواثئق وغريها من القرائن األخرى اليت تقدمها األطراف املعنية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن اجلوانب الفنية  يف

جراءات اليت تضعها اهليئة، وحييل املدير العام إلاملوافقة عليه وفقا للوائح واعداد التقرير و إ جياد حل له. ويكونإللنزاع بغرض 
هذا التقرير إىل األطراف املتعاقدة املعنية. كذلك جيوز عرض هذا التقرير على اجلهاز املختص يف املنظمة الدولية املسؤولة 

 تسوية املنازعات التجارية، بناء على طلبه. عن
املتعاقدة على أن توصيات هذه اللجنة، وان مل تكن ملزمة بطبيعتها، ستكون أساسا إلعادة النظر توافق األطراف   -4

 من جانب األطراف املتعاقدة املعنية يف املسألة اليت اثر النزاع بشأهنا.
 تشرتك األطراف املتعاقدة املعنية يف حتمل نفقات اخلرباء. -5
تسوية املنازعات املنصوص عنها يف االتفاقيات الدولية األخرى املعنية تكون أحكام هذه املادة مكملة إلجراءات   -6

 ابملسائل التجارية، وال تنتقص منها."

 نطاق التطبيق -2

تنطبق إجراءات تسوية املنازعات هذه على أي منازعة تتعلق بتفسري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أو تطبيقها،  2-1
أحد اإلجراءات اليت اختذها طرف متعاقد آخر يتعارض مع التزامات الطرف األخري مبوجب إذا رأى طرف متعاقد أن  أو

االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ال سيما يف ما يتعلق أبساس حظر استرياد النبااتت أو املنتجات النباتية أو أية بنود أخرى 
   1ول.خاضعة للوائح أو فرض قيود على استريادها من أراضي الطرف األ

تقتصر إجراءات تسوية املنازعات هذه على القضااي اليت تقع ضمن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومعايريها  2-2
 املعتمدة. وهتدف إجراءات تسوية املنازعات هذه يف املقام األول إىل تقييم اجلوانب الفنية للمنازعات املتصلة ابلصحة النباتية.

                                                      
 .1، الفقرة 13االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، املادة  1
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 املبادئ العامة -3

ال ينبغي اعتبار استخدام إجراءات تسوية املنازعات هذه كأفعال مثرية للجدل أو أن يكون مقصوًدا منها ذلك،  3-1
  2حالة حدوث منازعة، تشارك مجيع األطراف املتنازعة يف هذه اإلجراءات حبسن نية يف حماولة حلله. ويف

إجراءات تسوية املنازعات، وأن هتيأ لكل منهما الفرصة  جيب أن يعامل الطرفان على قدم املساواة يف أي من مراحل 3-2
  3الكاملة لعرض قضيته.

  4جيب إجراء التسوية أبسرع وقت ممكن. 3-3
 ويفّضل بوضوح أن يكون ذلك ابلتماشييكمن اهلدف من إجراءات تسوية املنازعات يف أتمني حل إجيايب للمنازعة،  3-4

  5واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية.مع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 6ُتشّجع األطراف املتعاقدة على تسوية املنازعات على مستوى فين كلما أمكن ذلك. 3-5

 طرق تسوية املنازعات -4

من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت استخدام جلنة خرباء لتسوية املنازعات. وهذا إجراء توفيقي  13تصف املادة  4-1
للتعامل مع املشاكل القائمة على أساس فين، وجيوز مبوجبه ألحد الطرفني املتنازعني أو كالمها أن يطلب من املدير العام 

 لقضااي املتنازع عليها.ملنظمة األغذية والزراعة تعيني جلنة خرباء للنظر يف ا
يف املرفق التاسع بتقرير  االعتبارات العامةمن  6ومع ذلك، جيب على الطرفني املتعاقدين أن أيخذا يف االعتبار القسم  4-2

 الدورة الثانية للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، الذي ينص على ما يلي:
الطرفني املتعاقدين من االستعانة أبي شكل من أشكال حلّ املنازعات، مبا يف ذلك الوساطة أو أي  13"ال متنع املادة 

إجراءات أخرى شريطة أن يوافق الطرفان عليها، كما أهنا ال تقيد الطرفني املتعاقدين ابإلجراءات اخلاصة بلجنة اخلرباء املبينة 
قدان على التشاور مع أمانة االتفاقية أو اجلهات األخرى بشأن نطاق يشجّع الطرفان املتعا. و 13 من املادة 2يف الفقرة 

 إجراءات تسوية املنازعات اليت قد تكون مالئمة لتسوية النزاع حمل البحث."

                                                      
 .10، الفقرة 3جديد. منظمة التجارة العاملية، التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم املنازعات، املادة  2
 .18النموذجي للتحكيم التجاري الدويل، املادة  األونسيرتالجديد. من قانون  3
 .8، االعتبارات العامة، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999نسخة عام  4
 .7، الفقرة 3جديد. منظمة التجارة العاملية، التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم املنازعات، املادة  5
 .3، االعتبارات العامة، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999نسخة عام  6
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 عدًدا من اخليارات: االعتبارات العامةومث تسرد 

 "وتشمل اخليارات ما يلي، دون أن تكون قاصرة على ذلك:

يُشجّع الطرفان املتعاقدان على اتباع خيارات مثل املساعي  –التشاور، أو املساعي احلميدة، أو الوساطة، أو التحكيم 
. وقد تنفذ هذه اإلجراءات أو تدار مبساعدة أمانة 13احلميدة والوساطة كبدائل إلجراء جلنة اخلرباء املنصوص عليه يف املادة 

 اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية.االتفاقية و/أو جهاز فرعي تعينه 
)االتفاقات التكميلية( وقد تكون  16جيوز االتفاق على إجراءات تسوية املنازعات مبوجب املادة  -االتفاقات التكميلية 

 هذه اإلجراءات ملزمة، ولكنها لن تكون ملزمة إال ألطراف هذه االتفاقات.
 4ملزمًة )الفقرة  13ة اإلجراء اخلاص بلجنة اخلرباء املستهل مبوجب املادة ال تكون نتيج -( 13جلنة اخلرباء )املادة 

 (."13 املادة من
جيوز لألطراف التشاور مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من أجل حتديد اإلجراء األنسب للمنازعة. وإذا مل  4-3

املستهّل استخدام عملية جلنة خرباء االتفاقية الدولية لوقاية تتمكن األطراف من االتفاق على إجراء ما، قد يقرر الطرف 
 النبااتت أو الشروع يف طريقة أخرى للتسوية.

 أدانه. 10-4إىل  5-4بشكل عام، تكون طرق تسوية املنازعات املتاحة لألطراف على النحو املبنّي يف الفقرات من  4-4

 املشاورات 4-5
رمسية أو رمسية. وتتم املشاورات غري الرمسية عندما يتشاور الطرفان املتعاقدان يف ما للمشاورات أن تكون بصفة غري  ميكن

بينهما، من دون إشراك أطراف اثلثة ابلضرورة )مثل خبري( وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ومن دون احلاجة 
ل البدء ابملشاورات الرمسية، يكون على أحد االتفاق على إجراءات وشروط أخرى للتشاور. ومن انحية أخرى، من أج إىل

الطرفني املتعاقدين أو كليهما إخطار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابالهتمام إبجراءات تسوية املنازعات مبوجب 
لب( والسرية والشروط االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وعليهما االتفاق بشكل متبادل على اإلجراء واملوقع وامليّسر )إذا طُ 

األخرى للمشاورة. وجيوز للطرفني املتعاقدين املعنيني، ابلطبع، وضع ترتيبات أخرى للمشاورات مبا يتناسب مع احتياجاهتا. 
ومبا أن الغرض من املشاورات يكمن يف التوصل إىل حل، فقد تتخذ شكل مفاوضات. ويف كثري من املناسبات، حتقق 

حيان فهًما أكرب للنقاط املثرية القلق وقد مينع ذلك نشوء منازعة أو يتجنب إجراءات تؤدي املشاورات يف كثري من األ
 7.منازعة إىل

                                                      
 . الوصف جديد.6، االعتبارات العامة، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999ورد ذكر املشاورات يف نسخة عام  7
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 املساعي احلميدة 4-6
يشري هذا املصطلح إىل املساعدة املقدمة من قبل جهاز أو أشخاص أو شخص يُعتقد على نطاق واسع أهنم قادرون 

الطرفني، ويتمتعون مبكانة تسمح هلم ابلتدخل الناجح يف املواقف اليت مل ينجح  تقدمي دعم عادل وحمايد للمناقشات بني على
فيها آخرون. وعادة ما تتخذ هذه املساعدة شكاًل من أشكال التشجيع للطرفني على التفاوض عندما ال تكون هلما رغبة 

ا يف حالة عدم وجود قناة دبلوماسية ال سيم -يف ذلك. وقد متتد إىل تسهيل احلوار عن طريق مترير الرسائل بني الطرفني 
بينهما. وعادة ما يكون مقدم املساعي احلميدة على عالقات جيدة مع كال الطرفني ولكنه ليس منحازًا بشكل وثيق 

منهما. ويتمثل جوهر املساعي احلميدة يف تسهيل التفاوض من دون تدخل الطرف الثالث امليّسر يف جوهر املنازعة.  أي إىل
تضمن املساعي احلميدة أيًضا تقدمي املشورة لتوضيح القضااي أو النقاط الفنية داخل االتفاقية الدولية لوقاية وميكن أن ت

جهاز اإلشراف على تسوية املنازعات،  -النبااتت أو املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. ومن األمثلة على هذا التسهيل 
  8.ة، والذي يقّدم املشورة بشأن توضيح املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةالذي حتدده هيئة تدابري الصحة النباتي

 التوفيق 4-7
التوفيق هو إجراء يستخدم جهازًا حمايًدا حلل املنازعة ولكنه ال يصدر قرارًا ملزًما. أما اإلجراء املوصوف يف املادة الثالثة عشرة 

يستخدم جلنة خرباء كجهاز حمايد ليست له نتيجة ملزمة، فهو شكل من أشكال  من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، والذي
  9التوفيق. وسُتناقش عملية جلنة اخلرباء مبزيد من التفصيل يف القسم التايل.

 الوساطة 4-8
 بعكس املساعي احلميدة، قد يشارك وسيط يف مضمون املناقشات وجوهرها. ويف كثري من األحيان، يناقش الوسيط موقف
كل طرف مع الطرف اآلخر على حدة. وجيوز أن يسدي الوسيط النصح إىل كل طرف أثناء سري عملية تسوية املنازعات 
أو يقدم مقرتحات للنظر فيها من قبل الطرفني. وتكون نتيجة هذه العملية رهًنا ابتفاق الطرفني، حيث ال يتم فرض أي قرار 

الدور  إىل تسوية املنازعة. ويستند الفرق األساسي بني الوساطة والتوفيق علىعليهما. ولذلك، قد تؤدي الوساطة أو ال تؤدي 
الذي يؤديه الطرف الثالث الذي يتم اختياره من قبل األطراف الساعية إىل تسوية بتوافق اآلراء. ويف الوساطة، يعمل الوسيط 

أشبه بطرف متدخل يقدم احللول املمكنة كميسر يساعد الطرفني على االتفاق. وبعكس ذلك، يف التوفيق، يكون املوفق 
   10لألطراف املعنية، بغية تسوية املنازعات.

 التحكيم 4-9
بعض  ينطوي التحكيم على قيام الطرفني املعنيني إبنشاء جهاز حمايد أو اختيار حلل منازعة ما يف إطار إجراء شبه قضائي. ويف

قواعد التحكيم وإجراءاته. وبداًل من ذلك، قد يعمد الطرفان إىل وضع احلاالت، قد يتم التحكيم وفًقا التفاق قائم حيدد 
اتفاق بينها يف ما يتعلق مبنازعة معّينة، حيدد القواعد ذات الصلة واملسائل األخرى لعملية التحكيم. ويف كلتا احلالتني، 

ف، ونطاق القضااي قيد املراجعة، واللغات، تتناول القواعد املسائل اإلجرائية مثل تعيني احملكمني، واخلربة، ومتثيل األطرا قد
                                                      

. ويستند الوصف إىل حد كبري إىل دليل تسوية 6، االعتبارات العامة، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999املساعي احلميدة مذكورة يف نسخة عام  8
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والواثئق، والتكاليف، والشهود، وطبيعة القرار، وما إىل ذلك. ويتمثل عنصر أساسي يف وضع اإلجراءات حبيث يكون لكل 
طرف فرصة عادلة ومتساوية لتقدمي رأيه يف احلالة. وعادة ما يتم توضيح حالة قرار التحكيم يف االختصاصات ذات الصلة 

و القواعد اإلجرائية للتحكيم. وتتكون هيئة التحكيم عادة من عدد فردي من األعضاء لتسهيل اختاذ قرار هنائي. وتتبع أ
معظم عمليات التحكيم سلسلة من القواعد اليت وضعتها املؤسسة اليت جيري التحكيم حتت سلطتها. ومن املعايري الدولية 

ملتحدة بشأن قانون التجارة الدولية )األونسيرتال(. وعلى الرغم من أن نتائج التحكيم املعرتف هبا تلك اليت توفرها جلنة األمم ا
ملزمة وهنائية، إال أن النتائج قد ال تكون قابلة للتنفيذ إال إذا كان اإلطار الذي جُيرى التحكيم مبوجبه يسمح بشكل خاص 

تكون متاحة للبلدان اليت هي أطراف متعاقدة يف االتفاقية بذلك. وتشمل املؤسسات اليت لديها آليات ملزمة قانواًن، واليت قد 
الدولية لوقاية النبااتت، حمكمة العدل الدولية وإجراءات تسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية )حسب ما ينطبق 

تصاص القضائي كل من البلدان(. وختضع كل منها جملموعة من القواعد واإلجراءات اخلاصة هبا يف ما يتعلق ابالخ على
  11واملسائل األخرى.

 االتفاقات التكميلية  4-10
من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على اتفاقيات تكميلية "... بغرض مواجهة مشكالت خاصة يف جمال  16املادة  تنص

االتفاقيات على أقاليم معينة، وقاية النبااتت تتطلب اهتماًما خاًصا أو اختاذ إجراءات معينة بشأهنا... وجيوز أن تطبق هذه 
وعلى آفات معينة، وعلى نبااتت ومنتجات نباتية معينة... وعلى طرق معينة للنقل الدويل للنبااتت واملنتجات النباتية، 

الستكمال أحكام هذه االتفاقية". ولذلك، ميكن استخدام االتفاقات التكميلية من قبل األطراف املتعاقدة إلنشاء اتفاق  أو
نازعة يتعلق مبسألة تتعلق ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. أما خاصية هذا الشكل من أشكال االتفاق اليت قد هتم حلل م

بعض األطراف املتعاقدة هي أن مثل هذا االتفاق ميكن أن يوفر إجراءات إضافية لتسوية املنازعات )مثل التحكيم( بني تلك 
اف إذا وافقت على ذلك. ويكون مثل هذا االتفاق ملزًما فقط ابلنسبة لألطراف األطراف، وميكن أن يكون ملزًما لألطر 

املعنية بذلك االتفاق. ولكي تستخدم األطراف املتعاقدة مثل هذا اإلجراء، جيب صياغة قواعد العملية واملوافقة عليها قبل 
نبااتت. ويوصى أبن تتصل األطراف أبمانة أن يبدأ مثل هذا اإلجراء، مبا يتماشى مع أحكام االتفاقية الدولية لوقاية ال

  12االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف حال الرغبة يف النظر يف مثل هذا النهج.

 عملية جلنة اخلرباء مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -5

 املشاورات 5-1
مسبق الستخدام عملية جلنة اخلرباء، على أن يتشاور (، كشرط 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ) 13تنص املادة 

الطرفان املتنازعان أواًل يف ما بينهما هبدف حل املنازعة. وقد تكون املشاورات بصفة غري رمسية أو رمسية. ويتعهد كل طرف 
طرف متنازع آخر  متنازع أبن يتعامل مع التشاور بعني العطف وأن مينح التشاور الفرصة الكافية بشأن أي إقرارات يقدمها

 يف ما يتعلق بتفسري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أو تطبيقها.
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 غري الرمسية املشاورة  5-2
املشاورة غري الرمسية يف تشاور الطرفني املتنازعني يف ما بينهما، من دون إشراك أي طرف اثلث، مبا يف ذلك أمانة  تتمثل

حلل منازعة فنية تتعلق ابلصحة النباتية، ويوصى الطرفان ابلنظر يف هذا النهج يف املقام االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، 
  13األول.

 الرمسية املشاورة 5-3
ينبغي على أي طرف متنازع يرغب يف إقامة إجراءات تشاور رمسية أن يوجه طلًبا خطيا بذلك إىل أمانة االتفاقية  5-3-1

  14بدورها على الفور نسخة من الطلب إىل الطرف اآلخر )األطراف األخرى( يف املنازعة.الدولية لوقاية النبااتت اليت سرتسل 
يف حالة اتفاق األطراف املتنازعة على عملية التشاور الرمسية، تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بتسجيل  5-3-2

  15ل.طلب التشاور الرمسي واإلخطار الفوري لألطراف املتنازعة ابلتسجي
يتضمن طلب املشاورة الرمسية معلومات تتعلق ابألطراف املتنازعة، والقضااي املتنازع عليها، واألساس القانوين  5-3-3

  16للشكوى، مبا يف ذلك أي تدابري للصحة النباتية قيد البحث.
ذلك، الرد على على الطرف الذي يتم تقدمي الطلب إليه، ما مل تتفق األطراف بصورة متبادلة على خالف  5-3-4

يوًما  30يوًما من اتريخ استالمه والدخول يف مشاورات رمسية حبسن نية يف غضون فرتة ال تزيد عن  15الطلب يف غضون 
بعد استالم الطلب، هبدف التوصل إىل حل مرٍض لألطراف. وإذا مل يستجب الطرف الذي مت تقدمي الطلب إليه يف غضون 

يوًما أو فرتة متفق عليها بشكل متبادل،  30يوًما من اتريخ استالم الطلب، أو مل يدخل يف مشاورات رمسية خالل فرتة  15
فقد يتعني على الطرف املتنازع الذي طلب املشاورة الرمسية اللجوء إىل طرق أخرى لتسوية املنازعات، كما هو موضح 

  17أعاله. 4القسم  يف
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مع مجيع األطراف املتنازعة إمكانية إحراز تقدم من خالل املزيد تناقش أمانة  5-3-5

  18من املشاورات واإلجراءات األكثر مالءمة اليت يتعني استخدامها.
اإلجراء واملوقع وتتوافق األطراف املتنازعة، مبساعدة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، بشكل متبادل على  5-3-6

وامليسر )إذا طُلب( والسرية وإمكانية احلصول على املشورة من خرباء مستقلني وتوزيع التكاليف والشروط األخرى للمشاورة 
    19الرمسية.
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لكي تنجح املشاورات، جيب أن يتحلى األطراف ابإلرادة حلل املشكلة واملرونة يف التعاون وتقدمي التنازالت عند  5-3-7
رة. ويكون هذا ممكًنا يف كثري من األحيان إذا نظرت املشاورات يف القضااي الفنية فقط. أّما إذا مت تضمني بعض الضرو 

  20اجلوانب السياسية يف املناقشات، تتضاءل إمكانية التسوية كما يقل احتمال حل املشكلة.
التعاون بشكل كامل يف عملية  وإذا فشلت املشاورات يف حل املنازعة، إما بسبب فشل أحد األطراف يف 5-3-8

التشاور وإما بسبب فشل األطراف يف التوصل إىل حل متفق عليه بشكل متبادل، قد يقرر أي من األطراف استهالل طريقة 
أعاله، مبا يف ذلك عملية جلنة اخلرباء املوصوفة مبزيد من التفصيل بدًءا  4أخرى لتسوية املنازعة كما هو موضح يف القسم 

  21أدانه. 5-5القسم  من
ومن دون املساس بنطاق السرية املتفق عليه من قبل األطراف املتنازعة، حتتفظ أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  5-3-9

  22النبااتت ابلسجالت وتبلغ جهاز اإلشراف على تسوية املنازعات بشأن سري املشاورات الرمسية ونتائجها.

 جتنب املنازعات 5-4
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أو جهاز اإلشراف على تسوية املنازعات من اقرتاح إجراءات مناسبة لتجنب قد تتمكن أمانة 

املنازعة. ويف كثري من األحيان، يكون جمّرد توضيح طبيعة املشكلة مفيًدا، ال سيما إذا كان لدى أحد الطرفني فكرة خاطئة 
النظر  ت قد تكون خربة موظفي أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مفيدة يفعن نية الطرف اآلخر. ويف العديد من املناسبا

  23يف اإلجراءات غري الرمسية وميكن حل اجلوانب احلرجة للمنازعة يف مرحلة مبكرة.

 عملية جلنة اخلرباء 5-5
لفنية حمل املنازعة، مبساعدة فريق تعّد عملية جلنة اخلرباء نظاًما للتوفيق يهدف إىل متكني األطراف من مناقشة املسائل ا

من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. وال جيوز ألي  13من املادة  5إىل  2اخلرباء. ويرد شرح هلذا النظام يف الفقرات من  من
طرف استهالل عملية جلنة اخلرباء من دون حماولة تسوية املنازعة أواًل من خالل التشاور، سواء أكان ذلك بصفة رمسية أم 

   24غري رمسية.

 استهالل عملية جلنة اخلرباء 5-5-1
عملية جلنة اخلرباء، أن يقّدم طلًبا رمسًيا خطًيا إىل أمانة االتفاقية على أي طرف متنازع يرغب يف استهالل   5-5-1-1

الدولية لوقاية النبااتت. ويعرض هذا الطلب ملخًصا للمشاورة )املشاورات( اليت عقدت بني األطراف، وحيتوي على معلومات 

                                                      
 .2006دليل تسوية املنازعات لعام من  20
 .املرجع نفسه 21
 .)و(2، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999استناًدا إىل نسخة عام  22
 .2006دليل تسوية املنازعات لعام استناًدا إىل  23
 من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. 13استناًدا إىل املادة  24
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ا يف ذلك أي تدابري للصحة النباتية قيد تتعلق ابألطراف املتنازعة، والقضااي حمّل املنازعة، واألساس القانوين للشكوى، مب
 25البحث.

تتحقق أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من املعلومات املقدمة يف الطلب اخلطي، مبا يف ذلك انعقاد   5-5-1-2
  26الطلب. املشاورات اإللزامية، فتعمد على الفور إىل تسجيل الطلب وإرسال نسخة إىل مجيع األطراف األخرى املذكورة يف

 اختصاصات جلنة اخلرباء 5-5-2
جيب أن يتضمن الطلب اخلطي اخلاص ابلشروع يف عملية جلنة اخلرباء مسودة اختصاصات للجنة اخلرباء   5-5-2-1

  27إبجراءات تسوية املنازعات هذه. 1تتضمن مجيع املعلومات الواردة يف امللحق 
النبااتت على الفور بتعميم مسودة االختصاصات على مجيع األطراف الواردة تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية   5-5-2-2

أمساؤهم يف الطلب وتقرتح جدواًل زمنًيا للتفاوض بشأن االختصاصات. وجيب أن توقع األطراف املتنازعة على االختصاصات 
  28النهائية اليت ستشكل األساس لعملية جلنة اخلرباء.

االتفاق على اختصاصات جلنة اخلرباء يف غضون الوقت املتفق عليه من قبل األطراف، إذا فشلت األطراف يف   5-5-2-3
  29ال ميكن إنشاء جلنة خرباء.

 إنشاء جلنة اخلرباء 5-5-3
تستهل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إنشاء جلنة اخلرباء عند توقيع األطراف على اختصاصات جلنة   5-5-3-1

  30اخلرباء، ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك بني األطراف املتنازعة.
ثة أعضاء ستتألف جلنة اخلرباء من مخسة أعضاء: عضو واحد خيتاره كل جانب من أطراف املنازعة وثال  5-5-3-2

من االتفاقية الدولية  13من املادة  2مستقلني يعينهم املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة )أو من ينوب عنه( وفًقا للفقرة 
     31لوقاية النبااتت.

يف حالة وجود أكثر من طرفني متنازعني، على األطراف يف كل جانب من املنازعة التشاور مع بعضها البعض   5-5-3-3
  32أعاله. 2-3-5-5الختيار خبري واحد من جانبها، حبيث يتم احلفاظ على عدد األعضاء املنصوص عليه يف القسم 

                                                      
من إرسال  على طلب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، بداًل . بناًء )ب(4و)أ( 4، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999استناًدا إىل نسخة عام  25

متسق مع االتفاقية الدولية الطلب الرمسي إىل املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، سيتم إرساله إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. وهذا ليس غري 
 فهو مقبول.، وابلتايل 13لوقاية النبااتت، املادة 

 .)ب(4، الفقرة نازعاتإلجراءات تسوية امل 1999استناًدا إىل نسخة عام  26
يصف املعلومات األساسية اليت  الذي إجراءات تسوية املنازعاتمن  1يوضح كيفية إعداد املسودة األولية لالختصاصات ويشري إىل امللحق جديد.  27

 .للطرف الذي يبدأ العملية لتحضري املسودة األولية موجهة هنا التوصية وهذه. االختصاصاتسيتم تضمينها يف 
 .جديد. شرط إيضاحي 28
 إلجراءات تسوية املنازعات. 2001من نسخة عام  34من الفقرة  29
 جديد. شرط إيضاحي 30
 إلجراءات تسوية املنازعات، منسقة. 2001من نسخة عام  26، والفقرة )ج(4، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999من نسخة عام  31
 إلجراءات تسوية املنازعات. 2001من نسخة عام  26من الفقرة  32
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يتم ترشيح األعضاء املستقلني الثالثة يف جلنة اخلرباء من قبل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من خالل   5-5-3-4
أدانه. ويف حالة عدم ترشيح عدد كاٍف من اخلرباء للعمل يف جلنة اخلرباء،  4-5-5دعوة للخرباء كما هو موضح يف القسم 

 33نبااتت التماس الرتشيحات من األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت.جيوز ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية ال
ستعتمد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف اختيارها للمرشحني للعمل كخرباء مستقلني على املعايري    5-5-3-5

 التالية:
 أن يتمتع مجيع املرشحني خبلفية علمية/فنية ذات صلة مبوضوع املنازعة؛  أ((
 أن يكون مجيع املرشحني مستقلني، أي ال توجد هلم مصلحة مالية أو شخصية أخرى يف نتيجة املنازعة؛  ب((
 أن يكون مجيع املرشحني قادرين على العمل يف جلنة اخلرباء بصفتهم الفردية؛  ج((
ن على األقل على دراية ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملعايري الدولية لتدابري أن يكون عضوا  د((

 النباتية؛ الصحة
أال خيدم يف جلنة اخلرباء مواطنو األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت تكون حكوماهتا  هـ( (

 أطرافًا متنازعة، ما مل يتفق مجيع األطراف املتنازعة على خالف ذلك؛ 
ة انمية، عندما يشمل املنازعة دولة انمية واحدة على األقل، يكون مرشح واحد على األقل من دول  و((

  34.طلبت الدولة النامية ذلك إذا
على أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اقرتاح املرشحني على األطراف املتنازعة، الذين ال جيوز هلم معارضة   5-5-3-6

 35أي من الرتشيحات، إال ألسباب قاهرة.
من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، يتم تعيني اخلرباء املستقلني الثالثة من قبل  13من املادة  2عماًل ابلفقرة   5-5-3-7

 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة )أو من ينوب عنه(، مع مراعاة توصيات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.
يُعترب أن جلنة اخلرباء قد تشكلت يف التاريخ الذي خُتطر فيه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت األطراف   5-5-3-8

 36املتنازعة خطًيا أبن مجيع اخلرباء املختارين قد قبلوا التعيني.

 اختيار اخلرباء 5-5-4

االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت استدعاء خرباء حسب للمساعدة يف اختيار اخلرباء املستقلني، يتعني على أمانة   5-5-4-1
احلاجة، وسيتم تشجيع خرباء الصحة النباتية وغريهم من األفراد ذوي اخلربة يف جمال وقاية النبات أو تطبيق تدابري الصحة 

    37النباتية على االستجابة لطلب االستدعاء.

                                                      
إىل قائمة اخلرباء اليت حتتفظ هبا أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ووفًقا ألمانة  2001و 1999جديد. تشري إجراءات تسوية املنازعات لعامي  33

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، فإن االحتفاظ بقائمة أمر صعب والقائمة تصبح متقادمة بسرعة. 
إلجراءات تسوية املنازعات. مستمدة أيًضا  2001من نسخة عام  27ة ، والفقر )ج(4، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999استناًدا إىل نسخة عام  34

 .10و 3، الفقرتني 8التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم املنازعات ملنظمة التجارة العاملية، املادة من 
 . 9، الفقرة 8لعاملية، املادة جديد. استناًدا إىل التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم املنازعات ملنظمة التجارة ا 35
 جديد. شرط إيضاحي. 36
 .33جديد. راجع احلاشية  37
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املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت واملنظمات األخرى اخلرباء من قبل األطراف ترشيح  جيوز  5-5-4-2
 38تدعوها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لتقدمي مرشحني. اليت

يتم تقدمي طلب اإلدراج كخبري من خالل استكمال استمارة البياانت الشخصية ملنظمة األغذية والزراعة   5-5-4-3
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. ويشمل احلد األدىن من املعلومات املقدمة ما يلي: السرية الذاتية إىل و/أو

 االسم والعمر ومعلومات االتصال؛ أ((
 وظيفة احلالية؛ال ب((
 اجلنسية؛ ج((
 املهارات اللغوية؛ د((
 فرتة التوفر؛ ه((
 اخللفية العلمية والفنية )مبا يف ذلك الصحة النباتية(؛ و((
  39.املعرفة أو اخلربة أو املؤهالت املتعلقة إبجراءات تسوية املنازعات ز((

وستقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مبراجعة الرتشيحات استناًدا إىل املعايري احملددة، وستتم مراجعة الرتشيحات 
 .اخلرباء واختيارهم مبراجعةواختيارها من قبل جهاز اإلشراف على تسوية املنازعات الذي يقوم 

 40سري اإلجراءات 5-5-5
 تنفذ جلنة اخلرباء إجراءاهتا وفًقا إلجراءات تسوية املنازعات هذه واالختصاصات املتفق عليها وفًقا للقسم  5-5-5-1
   41أعاله. 5-5-2 
  42تنتخب جلنة اخلرباء رئيًسا من بني اخلرباء الثالثة املستقلني.  5-5-5-2
على رئيس جلنة اخلرباء الدعوة إىل عقد اجتماع )مبا يف ذلك استخدام أدوات االجتماع االفرتاضي(، يف أقرب   5-5-5-3

يوًما بعد إنشاء جلنة اخلرباء، لتحديد اجلدول الزمين اخلاص هبا بناًء  15وقت ممكن عملًيا، وحيثما أمكن، يف غضون 
أعاله. وحتدد جلنة اخلرباء مواعيد هنائية حمددة لتقدمي املذكرات اخلطية  2-5-5االختصاصات املتفق عليها وفًقا للقسم  على

من قبل األطراف املتنازعة وتتعاون األطراف املتنازعة حبسن نية مع الطلبات املقدمة من جلنة اخلرباء واملواعيد النهائية 
 43حتددها، وحترتم تلك الطلبات واملواعيد. اليت

ة اخلرباء بصفتهم الفردية وليس كممثلني حلكوماهتم أو كممثلني ألي منظمة، وال جيوز يعمل مجيع أعضاء جلن  5-5-5-4
  44هلم طلب أو تلقي تعليمات من أي مصدر يف ما يتعلق ابملسألة حمل املنازعة أمام جلنة اخلرباء.

                                                      
 إلجراءات تسوية املنازعات. غري أنه مل يتم تضمني الرتشيح من أعضاء هيئة تدابري الصحة النباتية. 2001من نسخة عام  23استناًدا إىل الفقرة  38
 إلجراءات تسوية املنازعات. 2001من نسخة عام  24من الفقرة  39
 .33حذف بناًء على طلب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. انظر احلاشية  40
 ، مع توضيح أن هذه اإلجراءات لتسوية املنازعات تنطبق أيًضا.)د(4، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999استناًدا إىل نسخة عام  41
 .)ج(4، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999من نسخة عام  42
 .3، الفقرة 12جديد. استناًدا إىل التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم املنازعات ملنظمة التجارة العاملية، املادة  43
 .9، الفقرة 8املادة  جديد. استناًدا إىل التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم املنازعات ملنظمة التجارة العاملية، 44
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كون هذه البلدان أطرافًا على جلنة اخلرباء أن أتخذ يف االعتبار االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية عندما ت  5-5-5-5
  45املنازعة. يف
  46أتخذ جلنة اخلرباء يف االعتبار أي تعليمات ومتطلبات حمددة حتددها األطراف املتنازعة.  5-5-5-6
جتري جلنة اخلرباء تقييًما موضوعًيا للمسألة املعروضة عليها، مبا يشمل تقييًما موضوعًيا لوقائع املنازعة وإمكانية   5-5-5-7

تطبيق التوافق مع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وأي معايري دولية لتدابري الصحة النباتية، وتقدمي التوصيات اليت تساعد 
نازعة. وتقوم جلنة اخلرباء ابلتشاور ابنتظام مع األطراف املتنازعة وإعطائها فرصًة كافية لتطوير األطراف املتنازعة يف حل امل

  47حل مرٍض للطرفني.
 48تكون مداوالت جلنة اخلرباء سرية.  5-5-5-8
قية الدولية تتم إرسال نسخة عن مجيع االتصاالت اليت يوجهها أي طرف متنازع إىل جلنة اخلرباء، إىل أمانة االتفا  5-5-5-9

. وجيب معاملة هذه االتصاالت على أهنا سرية من قبل مجيع والطرف املتنازع اآلخر )أو األطراف األخرى(لوقاية النبااتت 
  49األطراف، مبا يف ذلك جلنة اخلرباء وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

 تقرير جلنة اخلرباء  5-5-6
 1.50عند االنتهاء من اإلجراءات ، تعّد جلنة اخلرباء تقريرًا أولًيا وفًقا لشكل تقرير جلنة اخلرباء املوضح يف امللحق   5-5-6-1
تسعى جلنة اخلرباء إىل حتقيق إمجاع بني أعضائها كافة حول مجيع النقاط الواردة يف التقرير. وحيثما ال يكون   5-5-6-2

مشروع التقرير يقدم توصيات حلل املنازعة فيما يعكس يف الوقت عينه بشكل كاف اآلراء ذلك ممكًنا، يتأكد الرئيس من أن 
  51املخالفة.

  52إذا تعذر استكمال اإلجراءات، يضمن الرئيس إعداد تقرير عن اإلجراءات حىت وقت إهنائها.  5-5-6-3
  53املتنازعة من أجل التشاور غري الرمسي بشأنه.جيوز للجنة اخلرباء أن تتيح مشروع التقرير األول لألطراف   5-5-6-4
يتم تقدمي مشروع التقرير بعد ذلك إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابللغة اإلجنليزية ملراجعته وإىل   5-5-6-5

قة عن هذه املراجعات مكتب الشؤون القانونية ملنظمة األغذية والزراعة لغاايت املراجعة القانونية. وحتال أي تعليقات منبث
  54إىل جلنة اخلرباء. وتقوم اللجنة إبعداد مشروع تقرير اثٍن مع مراعاة التعليقات على املراجعات.

                                                      
 .)د(4، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999من نسخة عام  45
 جديد. شرط إيضاحي. 46
 .11جديد. استناًدا إىل التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم املنازعات ملنظمة التجارة العاملية، املادة  47
 .جديد 48
 .جديد 49
  إلجراءات تسوية املنازعات، مت تنسيقها. 2001من نسخة عام )د( 36و 21 تنيالفقر . و )ه(4، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999من نسخة عام  50
 إلجراءات تسوية املنازعات. 2001من نسخة عام  )أ(21الفقرة . و )و(4، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999من نسخة عام  51
 .)ز(4، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999من نسخة عام  52
 .)ب(21، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 2001من نسخة عام  53
 .ـ)ج(21إلجراءات تسوية املنازعات، الفقرة  2001، ونسخة عام )ح(4، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999من نسخة عام  54
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يتم تقدمي مشروع التقرير الثاين إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لريسل من مّث إىل جهاز اإلشراف   5-5-6-6
عليه، ويتم التعامل مع هذه االتصاالت على أهنا سرية، ويتحقق جهاز اإلشراف على تسوية تسوية املنازعات للموافقة  على

   55املنازعات من االلتزام جبميع املبادئ واملتطلبات املنصوص عليها يف إجراءات تسوية املنازعات هذه.
إىل املدير العام ملنظمة األغذية وبعد ذلك يوقع أعضاء جلنة اخلرباء على التقرير النهائي الذي يقدم من مّث   5-5-6-7

من االتفاقية الدولية لوقاية  13من املادة  3والزراعة )أو من ينوب عنه( لتوزيعه على األطراف املتنازعة، عماًل ابلفقرة 
 56النبااتت.

تقدم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تقرير اإلجراءات ونتائج عملية جلنة اخلرباء إىل هيئة تدابري الصحة   5-5-6-8
 57النباتية للعلم.

 مسائل أخرى -6

 املراقبون 6-1

سلوك املراقبني تتفق األطراف املتنازعة ورئيس جلنة اخلرباء على قبول حضور مراقبني يف اجتماعات جلنة اخلرباء وعلى قواعد 
املعمول هبا. ويف حالة عدم اتفاق األطراف املتنازعة على عدد املراقبني ونوعهم، ال يسمح للمراقبني ابحلضور. ويف حالة 
االتفاق على حضور مراقبني، ولكن بدون االتفاق على سلوك هؤالء املراقبني، سيسمح للمراقبني ابحلضور وحسب ولكن 

 58ال ميكنهم املشاركة.
 املعلومات من املصادر اخلارجية 6-2

   59قد تطلب جلنة اخلرباء معلومات إضافية من مصادر أخرى، حسبما تراه ضروراًي، مع املوافقة اخلطية من األطراف املتنازعة.

 االعتبارات املالية 6-3
تسوية املنازعات وجلنة اخلرباء أطراف املنازعة تكاليف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وجهاز اإلشراف على  تتحمل

املرتبطة أبي منازعة يتم طرحها مبوجب إجراءات تسوية املنازعات هذه، ابلتساوي. وتشمل هذه التكاليف: )أ( نفقات أمانة 
أو تعيني مستشارين من أجل تسهيل العملية، )ب( وتكاليف النسخ والتسجيل  أمينة سجلّ االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ك

والرتمجة الفورية والتحريرية، عند الضرورة، )ج( وسفر أعضاء جلنة اخلرباء ومعيشتهم ورسومهم، وفًقا ملا حتدده سياسة منظمة 
فيما الطرف اآلخر دولة انمية، يتم تشجيع األغذية والزراعة. وحيث يكون الطرف الذي استهل تسوية املنازعة دولة متقدمة 

  60الطرف األول على أن يغطي طواعية التكاليف بكليتها أو جزء منها.

                                                      
 .)و(21، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 2001من نسخة عام  55
 .)ز(21إلجراءات تسوية املنازعات الفقرة  2001، ونسخة عام )ك(4، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 1999من نسخة عام  56
 جديد. 57
 .30، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 2001من نسخة عام  58
 .)ب(36، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 2001من نسخة عام  59
 ، مع تعديالت.29و 28، الفقرتني إلجراءات تسوية املنازعات 2001من نسخة عام  60
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 دور املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت  6-4
الدولية لوقاية قد يُطلب من املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت، رهًنا مبوافقة األطراف املتنازعة، وابلتنسيق مع أمانة االتفاقية 

النبااتت، تقدمي املساعدة يف ما يتعلق أبي تسوية منازعات مبوجب إجراءات تسوية املنازعات هذه. وقد تكون هذه املساعدة 
  61يف شكل تقدمي الدعم أو تسهيل املشاورات بني األطراف املتنازعة.

 تعديل إجراءات تسوية املنازعات هذه  6-5
إجراءات تسوية املنازعات هذه آبراء أغلبية أعضاء هيئة تدابري الصحة النباتية يف أي جلسة ميكن اعتماد التعديالت على 

 62عامة.

 إلغاء إجراءات تسوية املنازعات السابقة 6-6
حيّل اعتماد إجراءات تسوية املنازعات هذه من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية حمل مجيع إجراءات تسوية املنازعات السابقة 

   2006.63و 2001و 1999 عام مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ويلغيها، مبا يف ذلك تلك الصادرة يف الصادرة
 

  

                                                      
 .33و 32، الفقرتني إلجراءات تسوية املنازعات 2001استناًدا إىل نسخة عام  61
 جديد. 62
 جديد. 63
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 1املرفق 

 64اختصاصات جلنة اخلرباء
 حتديد األطراف والقضااي -ألف

 جيب حتديد مجيع األطراف املعنية بعملية التوفيق. ويشمل ذلك:  -1
 اجلهة/اجلهات املستهلة، (أ)
 هة/اجلهات املستجيبة،اجل (ب)
 جلنة اخلرباء، مبا يف ذلك الرئيس، أعضاء (ج)
 ، إذا مُسح هلم ابحلضور.املراقبني (د)
جيب حتديد القضية )القضااي( حمل املنازعة بوضوح مع مالحظة النقاط اليت حتدث فيها املعارضات  -2

الدولية لتدابري الصحة النباتية. وجيب على األطراف املزعومة جتاه االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أو املعايري 
 املتنازعة التوسع يف هذا األمر وتوضيح توقعاهتا من جلنة اخلرباء من خالل حتديد املهام للجنة.

 سري اإلجراءات -ابء
تماع من املهم للغاية أن يتم االتفاق على مجيع املسائل اإلجرائية التالية بني األطراف املتنازعة قبل بدء اج -3

 جلنة اخلرباء.
: جيب أن تتفق األطراف املتنازعة وجلنة اخلرباء على الطريقة اليت سيتم هبا تقدمي املعلومات الفنية من قبل عرض املعلومات

 األطراف املتنازعة.
 هل ستكون هناك واثئق إلكرتونية أو نسخ ورقية؟ (أ)
 هل ستكون هناك عروض شفهية؟ (ب)
 بشأن استخدام خرباء خارجيني؟هل ستكون هناك أحكام  (ج)
 هل ستتمكن جلنة اخلرباء من طلب املزيد من املعلومات أو املشورة؟  (د)

جيب أن تتفق األطراف املتنازعة وجلنة اخلرباء على اللغة )اللغات( اليت سيتم استخدامها للواثئق املقدمة  اللغة )اللغات(:
 . وجيب تقدمي التقرير ابللغة اإلجنليزية.وللعروض الشفهية واملناقشات من قبل جلنة اخلرباء

: يف ما يتعلق ابملراقبني، جيب على األطراف املتنازعة ورئيس جلنة اخلرباء تقرير ما إذا كان سيسمح ملراقبني سلوك املراقبني
ألطراف بني ا يف حالة انعدام االتفاقابحلضور، ويف هذه احلالة ما إذا كان سيتم السماح هلم ابملشاركة ومدى مشاركتهم. و 

املتنازعة بشأن عدد املراقبني ونوعهم، ال يسمح حبضور املراقبني. ويف حالة االتفاق على وجود مراقبني، ولكن مع عدم 
 1-6االتفاق بشأن سلوك هؤالء املراقبني، ُيسمح للمراقبني ابحلضور وحسب ولكن ال ميكنهم املشاركة. ]إحالة إىل القسم 

 من إجراءات تسوية املنازعات[

                                                      
 .36، الفقرة إلجراءات تسوية املنازعات 2001استناًدا إىل نسخة عام  64
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تسوية  أطراف املنازعة تكاليف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وجهاز اإلشراف على: تتحمل الدعم اإلداري والتكاليف
املنازعات وجلنة اخلرباء املرتبطة أبي منازعة يتم طرحها مبوجب إجراءات تسوية املنازعات هذه، ابلتساوي. وتشمل هذه 

لتكاليف: )أ( نفقات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت كأمينة سجّل أو تعيني مستشارين من أجل تسهيل العملية، ا
)ب( وتكاليف النسخ والتسجيل والرتمجة الفورية والتحريرية، عند الضرورة، )ج( وسفر أعضاء جلنة اخلرباء ومعيشتهم 

ية املنازعة دولة متقدمة فيما الطرف اآلخر دولة انمية، يتم تشجيع الطرف ورسومهم. وحيث يكون الطرف الذي استهل تسو 
 من إجراءات تسوية املنازعات[ 3-6]إحالة إىل القسم  .األول على أن يغطي طواعية التكاليف بكليتها أو جزء منها

كانت اللجنة ستجتمع يف منطقة طرف   : جيب أن يتفق الطرفان املتنازعان وجلنة اخلرباء على املوقع، أي ما إذااملوقع واملرافق
معني أو آخر، أو يف منطقة طرف اثلث. وجيب االتفاق على التسهيالت املقبولة قبل بدء اإلجراءات لتسهيل العملية. 

 وميكن أيًضا النظر يف عقد اجتماعات افرتاضية ابستخدام التكنولوجيا احلديثة إذا وافق الطرفان.
زمين شامل مع التواريخ. وسيشمل ذلك التواريخ واألوقات ملا يلي: تقدمي املعلومات : جيب وضع جدول اجلدول الزمين

جلنة اخلرباء وكذلك الواثئق أو املسامهات من اخلرباء اإلضافيني، إذا لزم األمر؛ واجلدول الزمين الجتماع )اجتماعات(  إىل
 اللجنة؛ واستكمال التقرير وعرضه، وغري ذلك.

 عرض املعلومات -جيم
تطلب جلنة اخلرباء تقدمي املعلومات من األطراف املتنازعة. وقد تتضمن طرق التقدمي الواثئق فقط  -4

العروض الشفوية على النحو املتفق عليه مسبًقا. وجيوز للجنة اخلرباء أن تطلب معلومات إضافية  و/أو
 األطراف املتنازعة. األطراف املتنازعة أو مصادر أخرى، حبسب ما تراه ضروراًي، مبوافقة خطية من من
تتفق األطراف املتنازعة أيًضا على مسائل السرية املتعلقة ابإلجراءات واملعلومات املقدمة إىل جلنة  -5

 اخلرباء والتقرير ومجيع اجلوانب األخرى للعملية.

 تقييم املعلومات وصياغة التوصيات -دال
تعليمات حمددة بشأن استعراض ستتضمن االختصاصات، كما هو مطلوب من قبل األطراف املتنازعة،  -6

متطلبات األطراف يف ما يتعلق بتقييم جلنة اخلرباء وجيب توضيح  املعلومات العلمية وغريها من قبل جلنة اخلرباء.
للعالقة بني القضااي واملعلومات املقدمة هلا بشأن أي أحكام حمددة من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملعايري 

 الصحة النباتية. وينبغي تقدمي أي مواصفات أخرى يف ما يتعلق بشكل االستنتاجات أو التوصيات الدولية لتدابري
 املطلوبة من قبل األطراف إىل جلنة اخلرباء.

 شكل تقرير جلنة اخلرباء -هاء
 تتفق األطراف املتنازعة على شكل التقرير الذي ترغب يف تلقيه من جلنة اخلرباء، ويُقرتح الشكل التايل: -7

 ملخص تنفيذي: مقدمة
 حتديد أطراف املنازعة 
 عرض القضية )القضااي( حمل املنازعة مع املعلومات األساسية املناسبة 



CPM 2022/05 

 

 

 اجلوانب الفنية للمنازعة
 خص ملواقف األطراف املتنازعةلم 
 ملخص لتحليالت اجلوانب العلمية والفنية كما قدمتها جلنة اخلرباء 
 النباتية الصحة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملعايري الدولية لتدابري تقييم عالقة القضية ابألحكام احملددة 
  ن وجدت.إاستنتاجات جلنة اخلرباء واآلراء املخالفة 

 التوصيات
 ( حلل املنازعة واخليارات املتاحة إذا كان ذلك مناسًبااقرتاحاتاقرتاح ) 

 املرفقات
 اختصاصات جلنة اخلرباء 
  اء واملراقبني إن وجدتقائمة أبعضاء جلنة اخلرب 
 )قائمة ابلواثئق واملصادر، مبا يف ذلك اخلرباء اآلخرين الذين متت مقابلتهم )إذا مل يكن ذلك سراًي 
 .معلومات أخرى تعتربها جلنة اخلرباء مفيدة 
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