
 CPM 2023/24 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 من جدول األعمال 2-15البند  املنازعاتاخلاصة بتسوية  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إجراءات
 

 4من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة عشرة

 خيارات لإلشراف واإلدارة -يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  املنازعاتتسوية 
 من جدول األعمال 2-15البند 

 (ة من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتالنباتية مبسامههيئة تدابري الصحة  بمن إعداد مكت)
 

 معلومات أساسية -1

 .طراف املتعاقدةاألزعات انم( مساعدة غري ملزمة لتسوية الدولية االتفاقيةتوفر االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ) [1]
واليت يشار  - املنازعاتلتسوية  ةلفص  امل القواعد واإلجراءات ،2006يف عام  ،)اهليئة( اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتيةو  [2]

 ةعز نامعدًدا من اخليارات ملعاجلة  املنازعاتوتوفر عملية تسوية . املنازعاتتسوية اخلاصة باالتفاقية الدولية إليها ابسم عملية 
ابإلضافة إىل و بشكل متبادل.  امتفق عليه أخرىج ونُ مبا يف ذلك الوساطة والتحكيم واملساعي احلميدة وجلان اخلرباء ما، 

االتفاقية جراءات إلواإلدارة والدعم  اإلشرافلتوفري  املنازعاتبتسوية  امعنيً  افرعيً  اجهازً  2006يف عام  اهليئةذلك، أنشأت 
  .املنازعاتتسوية اخلاصة بالدولية 

عين امل اجلهاز الفرعي أيًضا على حل   توافق ،التنفيذ وتنمية القدراتجلنة ( 2017)الثانية عشرة هتا دور يف  هليئةات عندما أنشأو  [3]
ومل  واعتمادها،، وقد مت وضع اإلجراءات االتفاقية الدوليةعات رمسية حتدث حتت رعاية ز ناممل تكن هناك و  1.املنازعاتبتسوية 

 .االجتماع اجلهاز الفرعي يفيكن هناك سبب قوي وواضح الستمرار 
وجمموعة االستعراض  ،اجملموعة االستشارية املعنية ابلتزامات اإلبالغ الوطنية على حل   ،الثانية عشرةهتا دور يف  ،هليئةات وافقو  [4]

اللجان  هذهونقل وظائف  ،الذي يتم فيه إنشاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ذاته الفرعي يف الوقت واجلهازلكل  ثالث سنوات 
 مية القدرات.وإجراءاهتا إىل عهدة جلنة التنفيذ وتن

لكن و ، فنيةبشأن خالفات االتفاقية الدولية توجيهات أمانة طلب من حني آلخر ل ةوسري ةغري رمسي اتهناك طلب تكانو  [5]
 الفنيةإىل توضيح اجلوانب املناقشات متيل هذه و هذه املناقشات غري الرمسية مع األمانة.  تذهب إىل أبعد من إجراءاألطراف مل 

كان هناك طلب رمسي و جتارة الصحة النباتية.  بشأن من اخلالف بداًل  يةصحة النباتال مسائلأو العلمية أو البيولوجية لبعض 
ص ، وكان الطلب خيعلى مدى السنوات اخلمس والعشرين املاضية املنازعاتواحد للحصول على خدمات عملية تسوية 

 .فريق اخلرباءشكيل بسبب عدم توصل األطراف إىل اتفاق بشأن تتوقفت عملية الغري أن فريقيا. أاالحتاد األورويب وجنوب 
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CPM 2023/24  يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املنازعاتتسوية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 4من  2الصفحة 

 2.املنازعات، انقشت اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي النسخة املنقحة إلجراءات تسوية 2021يف أكتوبر/تشرين األول و  [6]
اإلشراف على  بسحب وظيفة ،الداخلية والئحتها مراجعة اختصاصات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات عند اجملموعة، تأوصو 

يئة. واتُفق على أن تكون هذه العملية مرنًة، وعلى أن تذكر إجراءات اهلمكتب ها وإسنادها إىل من املنازعاتإجراءات تسوية 
على حنو ما حتدده  املنازعاتإىل جهاز لإلشراف على تسوية يف ناية املطاف اإلشراف سُتسند  وظيفةأن  املنازعاتتسوية 

 يئة.اهل
من جلنة  املنازعاتاإلشراف على عملية تسوية وظيفة ( 2022) عشرة السادسةهتا دور يف  هليئةا ، نقلت2022يف مارس/آذار و  [7]

تلك ، مع االعرتاف ابحلاجة إىل النظر يف أفضل السبل إلضفاء الطابع املؤسسي على اهليئة التنفيذ وتنمية القدرات إىل مكتب
 املنازعاتما إذا كان ميكن تبسيط إجراءات تسوية  يئة من املكتب النظر يفاهلطلبت و أكثر دميومة.  على أساسوظيفة ال

، األمدطويل  اإلشرافوحتليل مسألة  (،لإلجراءات بياينوجعلها أكثر سهولة يف االستخدام )مبا يف ذلك رسم  حديثًا،املعتمدة 
 (.2023) عشرةالسابعة  هتاوتقدمي خياراته وتوصياته إىل دور 

 السادسةهتا دور اهليئة يف من  ااملوافقة عليهمتت و  مؤخرًا،خضعت للتحديث قد  املنازعاتعلى الرغم من أن إجراءات تسوية و  [8]
 ال تزال هناك حاجة لتوضيح الرتتيبات املؤسسية إلدارة هذا النشاط.فإنه   3(،2022) عشرة

 املنازعاتاإلدارة املقرتحة لتسوية 

املعتمدة  املنازعاتخيارات إلضفاء الطابع املؤسسي على عملية تسوية  ،2022يف يونيو/حزيران  ،يئةاهلانقش اجتماع مكتب  [9]
 .املنازعاتاإلشراف على تسوية  جلهازوكيفية التعامل مع الدور املعني  ،حديثًا

 اغري دائم اتبعً  افرعيً  اجهازً  املنازعاتاإلشراف على تسوية  جهازكون يعلى أن  اهليئةوافق مكتب  االجتماع،خالل هذا و  [10]
تسوية حالة لحدوث  عند اجتماعات منتظمة )إال  عقد كتب، دون احلاجة إىل امل، يشارك فيه ثالثة أعضاء من اهليئةملكتب 

أيًضا على أمهية جتنب أي خطر  اهليئة، وافق مكتب املنازعاتاإلشراف على تسوية  جهازشكيل تما يتعلق ب ويف(. ةعز نام
 مع مراعاة األطراف املتنازعة. املنازعاتلتضارب املصاحل يف تسوية 

 يتمثل يف:أن أفضل نج  اهليئة، قرر مكتب املنازعاتن بني اخليارات املقرتحة إلدارة تسوية وم [11]
 استقبال للطلبات األولية واملشاورات والتنسيق. جهةأول كاالتفاقية الدولية   أمنيمكتب  حتديد -
 العملية واإلشراف عليها. األمني إلدارةعمل بشكل وثيق مع من أجل الللمكتب اتبع  فرعي صغري جهازإنشاء و  -

إىل جمموعة التخطيط االسرتاتيجي،  املنازعاتاإلشراف على تسوية  جهاز بشأنيئة على تقدمي نتائج املناقشة اهلوافق مكتب و  [12]
املتعلقة ابالتفاقية الدولية لوقاية  املنازعاتاستقبال لتقدمي  جهةأول بوصفه االتفاقية الدولية  أمنيوال سيما دور مكتب 

 كتب.املحتت إشراف  املنازعاتاإلشراف على تسوية  جهازدور ليضطلع ب ملكتب اهليئةفرعي اتبع جهاز وإنشاء  النبااتت

                                                           
2  .pdf07-12-2021FINAL_SPG_Oct_Report_/2021/12lication/en/https://assets.ippc.int/static/media/files/pub 
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/07/CPM- (:3هيئة )املرفق لعشرة ل السادسةتقرير الدورة  3

20__Syh4mHt.pdf-07-2022-FINAL_REPORT_16 

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/12/FINAL_SPG_Oct_Report_2021-12-07.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/12/FINAL_SPG_Oct_Report_2021-12-07.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/07/CPM-16_FINAL_REPORT-2022-07-20__Syh4mHt.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/07/CPM-16_FINAL_REPORT-2022-07-20__Syh4mHt.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/07/CPM-16_FINAL_REPORT-2022-07-20__Syh4mHt.pdf


 CPM 2023/24 يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املنازعاتتسوية 

 4من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

اإلشراف املستقبلية ملكتب اهليئة بشأن وظيفة الاجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي  تانقش ،2022يف أكتوبر/تشرين األول و  [13]
 ،املنازعاتاإلشراف على تسوية  جهاز بشأنناقشة املتعلقة ابمليئة اهلموعة نتائج مكتب اجملأيدت و . املنازعاتعلى تسوية 

. املنازعاتجمال يف االتفاقية الدولية من ساعدة املاستقبال لطلبات  جهةبوصفه أول االتفاقية الدولية  مكتب أمنيسيما دور  وال
اإلشراف على العملية األمني يف عمل بشكل وثيق مع من أجل ال يئةاهلفرعي اتبع ملكتب  جهازإنشاء  أيًضاموعة اجملدعمت و 

 (.املنازعاتتسوية  إشراف على كجهاز)أي للعمل  

 ط إلجراءات تسوية املنازعات اخلاصة ابالتفاقية الدولية مبس   بياينرسم 

 اإلشراف على بشأنطة للمناقشة مبس  ثيقة إعداد و االتفاقية الدولية من أمانة  ،2022يف يونيو/حزيران  ،يئةاهلطلب مكتب  [14]
 عشرة لسابعةهتا ادور اهليئة يف  على عرضهاقبل  وحتسينات أفكار جديدة يطلب فيها من اجملموعة تقدمي املنازعاتتسوية 

(2023). 
. اهل وحتسني دعم األطراف املتعاقدة اتإىل حتسني فهم اإلجراء املنازعاتط املقرتح إلجراءات تسوية العرض املبس   ويسعى [15]

 ، ويتضمن2022يف عام  عشرة السادسةهتا دور اهليئة يف  اهت اعتمديتال املنازعاتط مع إجراءات تسوية يتوافق هذا العرض املبس  و 
 .اهليئةخيارات اإلدارة اليت وافق عليها مكتب 

إلجراءات  البياينعلى الرسم اليت أُدخلت مراعاة التعديالت إىل يئة اهلمكتب  4ت اجملموعةدع ،2022يف أكتوبر/تشرين األول و  [16]
 املقدمة. املنازعاتتسوية 

 .1 املرفقيف  املنازعاتط إلجراءات تسوية املبس   بياينالرسم ال ويرد [17]
 هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: إن  و  [18]

 ؛املتعلقة ابالتفاقية الدولية استقبال لتقدمي املنازعات أول جهةبوصفه الدولية على دور مكتب أمني االتفاقية املوافقة  (1)
حتت  املنازعاتليعمل كجهاز إشااااااااراف على تسااااااااوية يئة اهلملكتب اتبع غري دائم  جهاز فرعيعلى إنشاااااااااء  املوافقةو  (2)

 ؛يئةاهلإشراف مكتب 
 عليه. املوافقةو املنازعاتتسوية اخلاصة بالتفاقية الدولية اط إلجراءات الرسم البياين املبس   استعراضو  (3)
لمنظمة، اختصااااااصاااااات جهاز اإلشاااااراف على ل ةالقانونيالشاااااؤون يئة أن يضاااااع، بدعم من مكتب اهلمكتب  مطالبةو  (4)

 .املنازعاتتسوية 
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CPM 2023/24  يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املنازعاتتسوية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 4من  4الصفحة 

 5املنازعاتتسوية اخلاصة بتفاقية الدولية االسط إلجراءات مب   بياين: رسم 1 املرفق

 

                                                           
 ا إىل اتفاق بشأناًل أو  ال ميكن أن تستمر العملية دون التوصل و توجيه العملية من البداية إىل النهاية. ن أجل زعتهما منام سيضع الطرفان اختصاصات متفق عليها للطريقة املختارة حلل   5
  األدوار.بشأن و 


