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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة   عدد حمدود من هذه الوثيقةُطبع 
على  املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة

  www.oaf.fro  اإلنرتنت على العنوان التالي:

MP495/A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 احلادية عشرةالدورة 

 2016 أبريل/نيسان 8-4 ،روما

 لتدابري الصحة النباتية 15تقرير عن حالة تسجيل رمز املعيار الدولي رقم 

 من جدول األعمال 5-10البند

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 

 

 معلومات أساسية –أواًل 

 

( االسارتاتييية الاا اقرتحهاا مكتاب     2013أقّرت هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة( يف دورتهاا الاامناة )   -1

اهليئاة يف دورتهاا    . وشاّيعت 1لتدابري الصاحة النباتياة   15اهليئة للمضي قدمًا يف عملية تسييل رمز املعيار الدولي رقم 

لتدابري الصحة النباتية،  15( األطراف املتعاقدة على السعي احلايث إىل تسييل رمز املعيار الدولي رقم 2014التاسعة )

مبا يشمل عمليات جتديد التسييل يف البلدان الا أوشكت فيها صاححية التساييل علاى االنتهااش. وشاّيعت اهليئاة       

ألمانة االتفاقياة الدولياة    2013تسديد كلفة عمليات جتديد التسييل الا أجنزت يف سنة أيضًا األطراف املتعاقدة على 

( األطاراف املتعاقادة علاى مواصالة تقاديم      2015لوقاية النباتات )االتفاقية(. وشّيعت كذلك اهليئة يف دورتها العاشرة )

ت التسييل الاا أوشاكت صاححيتها علاى     ، مبا يف ذلك جتديد عمليا15الدعم لعملية تسييل رمز املعيار الدولي رقم 

   االنتهاش وأيضًا على تسديد تكاليف التسييل وجتديد التسييل ألمانة االتفاقية حاملا أمكن ذلك من الناحية العملية.

                                        
 بتقرير الدورة الاامنة هليئة تدابري الصحة النباتية. 5أنظر املرفق   1
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 2التقدم احملرز والوضع احلالي –ثانيًا 

 

عملية جتديد التسييل يف مجيع البلادان الاا كانات صاححية التساييل قاد أوشاكت فيهاا علاى           اسُتكملت -2

(. وسوف تنتهي صححية عملياات  2014، على حنو ما أشري إليه يف الدورة التاسعة للهيئة )2013االنتهاش خحل سنة 

 .2023التسييل بعد ذلك يف سنة 

 

بلدًا ضمن اجملموعة األوىل استنادًا إىل معاايري   17حثة بلدان من أصل ، ال تزال العملية معلقة يف ث2014ويف سنة  -3

حتديد األولويات املوضحة يف ما يلي، يف حني أّن بلدين اثنني هما كوستاريكا ونيكاراغوا قد أجنازا عملياة التساييل. وقاد     

البلدان بتساديد تكااليف التساييل.    مشلت معايري حتديد األولويات اعتبارات متعلقة مبؤشرات قانونية وجتارية والتزامات 

دوالر أمريكي. وتعمل أماناة االتفاقياة بشاكل وثياق ماع مكتاب        65 000وبلغت امليزانية اإلمجالية املخصصة هلذه الغاية 

 الشؤون القانونية يف الفاو لرصد عمل املؤسسات القانونية الا جرى التعاقد معها لتسييل امللفات.  

 

بلادًا   15، باشرت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عمليات تساييل جديادة مشلات    2015ويف سنة  -4

باراغواي، بريو، سانت كيتس ، )جزر البهاما، بربادوس، دومينيكا، غرينادا، غيانا، هايا، جامايكا، مونتسريات

شار إليها ضمن "اجلولة الاانياة"  ونيفيس، سانت لوسيا، سورينام، ترينيداد وتوباغو، سانت فنسنت وغرينادين( وامل

يف اجلدول املرفق. وجرى اختيار البلدان استنادًا إىل نفس معايري حتديد األولويات أي االعتبارات املتصلة باملؤشارات  

القانونية والتيارية والتزام البلدان بتسديد تكااليف التساييل. وبلغات امليزانياة اإلمجالياة املخصصاة هلاذا الغار          

مل ُتنفاق بالكامال وُيساتخدم رصايدها      2014ر أمريكي. وهي ميزانية أقّل بشكل طفيف مبا أّن ميزانية دوال 40 000

 . 2015لعمليات التسييل يف عام 

 

، شارفت صححية التسييل على االنتهاش فقط يف األرجنتني. ومّتات عملياة التيدياد وسايبقى     2015ويف عام  -5

 . 2025التسييل صاحلًا حتى سنة 

 

 :  2013ما يلي النقاط األخرى الا ُسّيل فيها تقدم منذ سنة  ويف -6
 

        رسالة موجهة إىل الوزراش. سعيًا إىل التوعية على أهمية محاية هاذا الرماز ومسااعدة املنظماات الق رياة لوقاياة

تضاّمنت  النباتات يف تفاعلها مع احلكومات التابعة هلا، ُبعث برسالة إىل الوزير املختص يف كل بلد من البلدان 

شرحًا للغاية املرجوة من التسييل وسّل ت الضوش على احلاجاة إىل دعام سياساي وماالي لعملياة التساييل أو       

 .2015و 2014لتيديدها. وجرى توجيه هذه الرسائل خحل عامي 

                                        
  بالوثيقة معلومات عن حالة التسييل يف كل بلد من البلدان. 1يتضمن املرفق   2
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       رسائل لتسديد كلفة جتديد التسييل. مّت توجيه رسالة أخرى إىل املنظماات الق رياة لوقاياة النباتاات تتضامن

. وأبدى العديد من 2013ومات عن إجراشات تسديد كلفة عمليات جتديد التسييل الا جرت خحل سنة معل

 البلدان رغبته يف تسديد تلك التكاليف. وقام العديد منها بالفعل بتسديد الكلفة ألمانة االتفاقية الدولية.

 20143نة ُنشرت األسئلة واألجوبة على موقع البوابة الدولية للصحة النباتية يف س
.  

 

 وتتألف خ ة العمل للسنوات املقبلة من املراحل التالية: -7
 

    اجلولة الاالاة من عمليات التسييل اجلديدة. سوف يتم حتديد اجملموعة الاالاة من البلدان الا ساتبدأ فيهاا

استنادًا إىل معايري حتديد األولويات املذكورة أعحه ضمن حدود امليزانية  2016عمليات تسييل جديدة يف سنة 

 .2015و 2014املتاحة، على غرار ما حصل يف سنا 

  مل ت رأ مشاكل غري متوقعة )كاملسائل القانونية الا ي رحها بعض أصحاب املصالحة(، ساوف ياتم التعااطي     ما

ضامن حادود امليزانياة     2017ديدة املتبقية قبال نهاياة سانة    مع عمليات التيديد الحزمة وعمليات التسييل اجل

(. وسوف تبدأ عملياات  2017-2013دوالر أمريكي )للسنوات اخلمس  350 000اإلمجالية املتفق عليها وقدرها 

من األطراف املتعاقدة ضمن اإلطار الزمين املذكور أعحه. وستيري عملياات التساييل    42التسييل اجلديدة لدى 

األطراف غري املتعاقدة ضمن اإلطار الزمين نفسه، شرط توافر التمويل لذلك. وينتهاي العقاد املامم ماع     من  8لدى 

. 2018التيارية اللتني اختارتهما الفاو إلجراش عملية التسييل نيابة عنها يف شهر سابتممأأيلول   شركا العحمة

 ة لتعديلها حسب االقتضاش.وميكن مع اقرتاب نهاية املدة احملددة إعادة النظر يف امليزاني

 

 الصحة النباتية مدعّوة إىل: تدابريوإّن هيئة  -8
 

يف ماا يتعلاق بتساييل رماز      2016وخب ة العمال لسانة    2015بالتقدم احملرز خحل سنة  أخذ العلم (1)

 .15املعيار الدولي رقم 

، 15األطراف املتعاقدة على تقديم الدعم بشكل مستمر لعملية تسييل رمز املعيار الدولي رقام   تشييع (2)

 التسييل الا شارفت مدتها على االنتهاش. جتديدمبا يشمل عمليات 

األطراف املتعاقدة على أن تسدد ألمانة االتفاقية الدولياة لوقاياة النباتاات تكااليف التساييل       تشييع (3)

 ل حاملا يكون ذلك ممكنًا من الناحية العملية.وجتديد التسيي

  

                                        
 qsswtnppwww./www./:spoahانظر   3
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 :1املرفق 

 15حتديث عن تسجيل رمز املعيار الدولي رقم 

 

 األطراف املتعاقدة
 

 األطراف املتعاقدة
 انتهاااش صااححية 

 التسييل
 غري مسّيل

 X  أفغانستان

  2023أ09أ26 ألبانيا

  2023أ09أ26 اجلزائر

  2023أ09أ26 أنتيغوا وباربودا

  2025أ04أ15 األرجنتني

  2023أ09أ26 أرمينيا

  2023أ09أ26 أسرتاليا

  2023أ04أ04 النمسا

  2023أ09أ26 أذربييان

 العمل جاٍر اجلولة الاانية جزر البهاما

  2023أ09أ26 البحرين

 X  بنغحديش

 العمل جاٍر اجلولة الاانية بربادوس

  2016أ06أ20 بيحروس

  2023أ04أ04 بلييكا

 بليز

ال لب معّلق لدى 

املكتااب الااوطين  

للعحماااااااااااات 

 التيارية

 العمل جاٍر

 *بنن
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

  2023أ09أ26 بوتان

 X  بوليفيا

  2023أ09أ26 البوسنة واهلرسك

  2023أ09أ26 بوتسوانا

  2019أ05أ19 المازيل

  2023أ04أ04 بلغاريا 

 *بوركينا فاسو
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

 X  بوروندي
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 األطراف املتعاقدة
 انتهاااش صااححية 

 التسييل
 غري مسّيل

 X  كمبوديا

 *الكامريون
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

  2020أ07أ27 كندا

 X  الرأس األخضر

 *مجهورية أفريقيا الوس ى
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

 *تشاد
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

 شيلي
أعدته شيلي، وسوف 

 ُينقل إىل الفاو
 

  2023أ09أ26 الصني

  2023أ09أ26 كولومبيا

 *جزر القمر
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

 *الكونغو
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*
 

 

 X  جزر كوك

  2025أ07أ30 كوستاريكا

 *كوت ديفوار
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

  2023أ04أ04 كرواتيا

  2023أ09أ26 كوبا

  2023أ04أ04 قمص

  2023أ04أ04 اجلمهورية التشيكية 

 العمل جاٍر اجلولة األوىل الدميقراطية الكونغومجهورية 

مجهوريااة كوريااا الدميقراطيااة  

 الشعبية
  2023أ09أ26

  2023أ04أ04 الدامنرك

 X  جيبوتي

 العمل جاٍر اجلولة الاانية دومينيكا

 العمل جاٍر اجلولة األوىل اجلمهورية الدومينيكية

 X  إكوادور

  2023أ09أ26 مجهورية مصر العربية

 العمل جاٍر اجلولة األوىل السلفادور

 *غينيا االستوائية
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*
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 األطراف املتعاقدة
 انتهاااش صااححية 

 التسييل
 غري مسّيل

 X  إريرتيا

  2023أ04أ04 إستونيا 

 X  إثيوبيا

  2023أ04أ04 االحتاد األوروبي

 X  فييي

  2023أ04أ04 فنلندا

  2023أ04أ04 فرنسا

 *غابون
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

  2023أ09أ26 جورجيا

  2023أ04أ04 أملانيا

 X 2023أ09أ26 غانا

  2023أ04أ04 اليونان

 العمل جاٍر اجلولة الاانية غرينادا

 العمل جاٍر اجلولة األوىل غواتيماال

          *         غينيا
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

 *غينيا بيساو
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

 العمل جاٍر اجلولة الاانية غيانا

 العمل جاٍر اجلولة الاانية هايا

 العمل جاٍر اجلولة األوىل هندوراس

  2023أ04أ04 هنغاريا 

  2023أ09أ26 آيسلندا

 اجلولة األوىل اهلند 

قيد التفااو   

مااااااع وزارة 

 الزراعة

  2023أ11أ06 إندونيسيا

  2023أ09أ26 اإلسحمية إيرانمجهورية 

 X  العراق

  2023أ04أ04 آيرلندا

  2023أ09أ26 إسرائيل

  2023أ04أ04 إي اليا 

 العمل جاٍر اجلولة الاانية جامايكا

  2023أ09أ26 اليابان
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 األطراف املتعاقدة
 انتهاااش صااححية 

 التسييل
 غري مسّيل

 X  األردن

  2023أ09أ26 كازاخستان

  2023أ09أ26 كينيا

 X  الكويت

  2023أ09أ26 قريغيزستان

مجهوريااااة الو الدميقراطيااااة  

 الشعبية
 X 

  2023أ04أ04 التفيا 

 X  لبنان

  2023أ09أ26 ليسوتو

  2023أ09أ26 ليبرييا

 X  اجلماهريية العربية الليبية

  2023أ04أ04 ليتوانيا 

  2023أ04أ04 لكسممغ

  2023أ09أ26 مدغشقر

  2019أ03أ08 محوي

  2023أ04أ02 ماليزيا

 X  ملديف

 *مالي
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

  2023أ04أ04 مال ة

 *موريتانيا
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

 X  موريشيوس

  2023أ10أ01 املكسيك

 X  واليات ميكرونيزيا املوحدة

  2023أ09أ26 لدوفاوم

  2023أ09أ26 منغوليا

  2023أ09أ26 اجلبل األسود

  2023أ09أ26 املغرب

  2023أ09أ26 موزامبيق

  اجلولة األوىل ميامنار

  2023أ09أ26 ناميبيا

 X  نيبال
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 األطراف املتعاقدة
 انتهاااش صااححية 

 التسييل
 غري مسّيل

  2023أ04أ04 هولندا

  2023أ04أ02 نيوزيلندا

  2026أ06أ29 نيكاراغوا

 *النيير
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

 العمل جاٍر اجلولة األوىل نييرييا

 X  نيوي

  2023أ09أ26 النرويج

  2023أ09أ26 سل نة عمان

 العمل جاٍر اجلولة األوىل باكستان

 X  باالو

 العمل جاٍر األوىل اجلولة بنما

 X  بابوا غينيا اجلديدة

 العمل جاٍر اجلولة الاانية باراغواي

 العمل جاٍر اجلولة الاانية بريو

  2021أ09أ15 الفلبني

  2023أ04أ04 بولندا 

  2023أ04أ04 المتغال

 X  ق ر

  2023أ09أ26 مجهورية كوريا

  2023أ04أ04 رومانيا 

  2023أ09أ26 االحتاد الروسي

 X  رواندا

 X  ساموا

 X  سان تومي وبرنسييب

 العمل جاٍر اجلولة األوىل اململكة العربية السعودية

 *السنغال
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

  2023أ09أ26 مجهورية صربيا

 X  سيشيل

  2023أ09أ26 سرياليون

  2023أ09أ26 سنغافورة 

  2023أ04أ04 سلوفاكيا 

  2023أ04أ04 سلوفينيا 
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 األطراف املتعاقدة
 انتهاااش صااححية 

 التسييل
 غري مسّيل

 X  جزر سليمان

 العمل جاٍر اجلولة األوىل جنوب أفريقيا

 X  جنوب السودان

  2023أ04أ04 سبانياإ

 X  سري النكا

 العمل جاٍر اجلولة الاانية سانت كيتس ونيفيس

 العمل جاٍر اجلولة الاانية سانت لوسيا

 العمل جاٍر اجلولة الاانية غرينادين سانت فنسنت وجزر

  2023أ09أ26 السودان

 العمل جاٍر اجلولة الاانية سورينام

  2023أ09أ26 سوازيلند

  2023أ04أ04 السويد

  2023أ09أ26 سويسرا

  2023أ09أ26 سورية

  2023أ09أ26 طاجيكستان

  2023أ10أ01 تايلند

مجهورية مقدونيا اليوغوسحفية 

 السابقة
  2023أ09أ26

 *توغو
2018أ10أ03

*
 

2018أ12أ24
*

 
 

 X  تونغا

 العمل جاٍر اجلولة الاانية ترينيداد وتوباغو

 X  تونس

  2023أ09أ26 تركيا

 X  توفالو

 X  أوغندا

  2023أ09أ26 أوكرانيا

 العمل جاٍر اجلولة األوىل اإلمارات العربية املتحدة

  2023أ04أ04 اململكة املتحدة

 X  مجهورية تنزانيا املتحدة

  2016أ01أ24 املتحدة األمريكية الواليات

 X  أوروغواي

 X  نواتواف

  iقمعلٌّ فنزويح
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 األطراف املتعاقدة
 انتهاااش صااححية 

 التسييل
 غري مسّيل

  2023أ09أ26 فييت نام

 X  اليمن

  2023أ09أ26 زامبيا

 X  زمبابوي

   

 

 األطراف غري املتعاقدة 

 

 املتعاقدةغري األطراف 
 انتهاش صححية

 التسييل
 غري مسّيل

 X  أندورا

 العمل جاٍر األوىلاجلولة  أنغوال

 X  بروني دار السحم

 X  غامبيا

 X  كرييباتي

  2023أ09أ26 خلتنشتاين

 X  جزر مارشال

  2023أ09أ26 موناكو

 العمل جاٍر الاانيةاجلولة  مونتسريات

 X  ناورو

  2023أ09أ26 سان مارينو

 X  الصومال

 X  مور ليشاتي

  2023أ09أ26 تركمانستان

  2023أ09أ26 أوزباكستان

  2023أ04أ04 جزر فريويه

  2023أ04أ02 توكيحو

 
 

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
i   وال يزال معلقًا لدى املكتب الوطين للعحمات التيارية. 2003مت تقديم ال لب يف عام 

 و قبااول طلبااات تسااييل رمااز املعيااار بساابب تقااديم أ األفريقيااة للملكيااة الفكريااةياارد تارنااان النتهاااش الصااححية بالنساابة إىل بلاادان املنظمااة *  

 ريخ )تواريخ( خمتلفة.من فئات خمتلفة بتا بالنسبة إىل منتيات وخدمات 15رقم 


