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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  من هذه الوثيقةعدد حمدود طُبع 
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

  www.fao.org لى العنوان التايل:اإلنرتنت ع
MW332/A 

 هيئة تدابير الصحة النباتية
 عشرةلثة الثاالدورة 

 2018أبريل/نيسان  20-16، إيطاليا، روما
 15حالة تسجيل رمز المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 من جدول األعمال 3-11 البند

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 
 

 معلومات أساسية –أوالً 
 

االسحححححححححححرتاتيحية الت اقرتحها مكتب ا يئة  ، 2013يف دورهتا الثامنة   ،أقّرت هيئة تدابري الصححححححححححح ة النباتية  ا يئة  -1
. وشحححححّحعت ا يئة يف 151رقم   املعيار الدويل  لتدابري الصححححح ة النباتيةللمضحححححا قدمام يف عملية تسححححححيل رمل املعيار الدويل 

، مبا يشححمل 15حثيث إىل تسحححيل رمل املعيار الدويل رقم بشححكل   األطراف املتعاقدة على السححعا 2014دورهتا التاسححعة  
عمليات جتديد التسحححيل يف البلدان الت أوشححكت فيها ةححلحية التسحححيل على االنتهات. وشححّحعت ا يئة أيضححام األطراف 

ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  2013عمليات جتديد التسحححيل الت أتلت يف سححنة تكاليف ملتعاقدة على تسححديد ا
  األطراف املتعاقدة على مواةححححححححلة تقد  الدعم 2016عشححححححححرة  احلادية  يئة يف دورهتا اشححححححححّحعت كما  .  الدولية  االتفاقية

، مبا يف ذلك جتديد عمليات التسحححححيل الت أوشححححكت ةححححلحيتها على االنتهات 15لعملية تسحححححيل رمل املعيار الدويل رقم 
   وأيضام على تسديد تكاليف التسحيل وجتديد التسحيل ألمانة االتفاقية حاملا أمكن ذلك من الناحية العملية.

                                        
 بتقرير الدورة الثامنة للهيئة. 5انظر املرفق   1
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 2م المحرز والوضع الحاليالتقد   –ثانياً 
 

سحححححيل يف ايع البلدان الت عملية جتديد الت ، أتلت 2014التاسححححعة  هتا يف دور ا يئة إليه ارت على حنو ما أشحححح -2
 عاميف هذه يل وسححححتنتها ةححححلحية عمليات التسححححح .2013 عامةححححلحية التسحححححيل على االنتهات  ل  أوشححححكت فيها 

 هذه الوثيقة.ل ق يف م قائمة هذه البلدانميكن االطلع على و  .2023
 
معايري حتديد عدد من  اسحححححححححححححتنادام إىلاألوىل" من عملية التسححححححححححححححيل  اجلولةيف " بلدام  17مت حتديد ، 2014 عامويف  -3

امليلانية اإلاالية بلغت قد ف التسحيل. و تحارية والتلامات البلدان بتسديد تكاليالقانونية و الؤشرات امل، مبا يف ذلك األولويات
 دوالر أمريكا.  65 000الغرض  اصة  ذاملخصّ 

 
إىل  ام ا تيار البلدان اسححححححححتناد اجلولة الثانية" من عملية التسحححححححححيل. ومت"يف  بلدام  15، حّددت األمانة 2015يف عام و  -4

تعمل و دوالر أمريكا.  40 000غرض ال ا ذصححة وبلغت امليلانية اإلاالية املخصححّ اآلنفة الذكر.  معايري حتديد األولوياتنفس 
ؤسسات القانونية الت جرى التعاقد لرةد عمل املنظمة الشؤون القانونية يف املبشكل وثيق مع مكتب الدولية أمانة االتفاقية 

 تسحيل. عاجلة طلبات المعها مل
 
البلدان  على  تياراال وقعو يف "اجلولة الثالثة" من عملية التسححححححححححححححيل.  بلدام  17حّددت األمانة ، 2016 عامويف  -5

 دوالر أمريكا.  45 000صة  ذا الغرض وبلغت امليلانية اإلاالية املخص. ت ديد األولوياتاملعتادة لعايري املاستنادام إىل 
 
عمليات بدت جولة جديدة من لدولية أمانة االتفاقية اتعتلم  ،بلدام  28البلدان املتبقية البالغ عددها  بالنسححححححححححبة إىلو  -6
 اإلاالية املقدرةالتكلفة وتبلغ  .ابعة""اجلولة الر على أهنا  هبذه الوثيقة 1 املرفقالوارد يف يف اجلدو  يشححححححار إليها  ،تسحححححححيلال

املتبقا اجللت و  2018 عام يفت جلت منها تقسححححححححيم هذه اجلولة وبدقد يتم الية، املقيود البسححححححححبب و . أمريكا دوالر 80 000
 .2019عام  يف
 
 : فيشمل ما يلا 2013 عاماآل ر ذو الصلة احملرز منذ م أما التقدّ و  -7
 

  مسحححاعدة املنظمات الوطنية لوقاية و سحححعيام إىل االرتقات مبسحححتوى الوعا بأمهية لاية الرمل رسحححالة إىل الوزرات. توجيه
ن التسححححيل متفسحححر الغرض  النباتات يف تفاعلها مع حكومة بلدها، ُوجهت رسحححالة إىل الوزير املع  يف كل بلد،

على هذه الرسححححائل سححححلت أر و  أو جتديد التسحححححيل. وتربز احلاجة إىل توفري الدعم السححححياسححححا واملايل يف التسحححححيل
 .2015و 2014عاما امتداد 

  املنظمات الوطنية لوقاية النباتاترسححححححالة أ رى إىل ُوجّهت جتديد التسحححححححيل. تكاليف رسححححححائل لتسححححححديد توجيه، 
. وأبدى 2013 عامعمليات جتديد التسحيل الت جرت  ل  تكاليف تتضمن معلومات عن إجراتات تسديد 

                                        
 بالوثيقة معلومات عن حالة التسحيل يف كل بلد. 1يتضمن املرفق   2
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ألمانة االتفاقية تكاليف العديد من البلدان رغبته يف تسحححديد تلك التكاليف. وقام العديد منها بالفعل بتسحححديد ال
 الدولية.

 20143 عاماألسئلة واألجوبة على موقع البوابة الدولية للص ة النباتية يف املعلومات املتعلقة ب نشر.  
 
 :ما يلا طة العمل للسنوات املقبلة شمل وت -8
 

  اجلديدة التسحيلة من عملي الرابعةاجلولة بدت. 
 قعة  كاملسائل القانونية مل تطرأ مشاكل غري متو ما  ،التسحيل اجلديدةجوالت و التسحيل عمليات جتديد نطلق تس

ضححححمن حدود  2017 عامة هنايحبلو   ، اال رتاع لرباتاتأو املكاتب الوطنية  عض أةحححح اص املصححححل ةثريها بالت ي
 . 2017-2013ت اخلمس لسحححححححححححححنوافرتة ادوالر أمريكا  ل 350 000 قححدرهححاالت و امليلانيححة اإلاححاليححة املتفق عليهححا 

عملية التسححححححححححححححيل نيابة عنها  إلجرات املنظمةالتحارية اللتني ا تارهتما  اتها العقد املربم مع شحححححححححححححركت العلموينت
 ية لتعديلها حسب االقتضات.امليلان تنقيح ،دةمع اقرتاص هناية املدة احملدّ  وز،. وجي2018شهر سبتمرب/أيلو   يف

 
 :القيام مبا يلا ة إىلالص ة النباتية مدعو  تدابريوإّن هيئة  -8
 

ق بتسحححيل رمل املعيار يف ما يتعل 2018 لعاموخبطة العمل  2017 عامم احملرز  ل  بالتقدّ  ام  ذ علماأل  1 
 .15الدويل رقم 

ل رمل املعيار الدويل عملية تسحححححححياللزم لتقد  الدعم االسححححححتمرار يف األطراف املتعاقدة على  تشحححححححيعو  2 
 التسحيل الت شارفت مدهتا على االنتهات. جتديد، مبا يشمل عمليات 15رقم 

تسحححيل وجتديد التسحححيل األطراف املتعاقدة على أن تسححدد ألمانة االتفاقية الدولية تكاليف ال تشحححيعو  3 
 حاملا يكون ذلك ممكنام من الناحية العملية.

 

                                        
 https://www.ippc.int/faqانظر   3
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 :1المرفق 
 

 15 تحديث عن تسجيل رمز المعيار الدولي رقم

 األطراف المتعاقدة
 

 
 األطراف املتعاقدة

تاريخ انتهاء 
صالحية 
 التسجيل

 غري مسّجل

 العمل جار   اجلولة الرابعة أفغانستان 1
  26/09/2023 ألبانيا 2
  26/09/2023 اجلزائر 3
  26/09/2023 أنتيغوا وباربودا 4
  15/04/2025 األرجنتني 5
  26/09/2023 أرمينيا 6
  26/09/2023 أسرتاليا 7
  04/04/2023 النمسا 8
  26/09/2023 أذربيجان 9

 العمل جار   اجلولة الثانية جزر البهاما 10
  26/09/2023 البحرين 11
 العمل جار   اجلولة الرابعة بنغالديش 12
 العمل جار   اجلولة الثانية بربادوس 13
  20/06/2026 بيالروس 14
  04/04/2023 بلجيكا 15
  31/03/2025 بليز 16
 *03/10/2028 بنن* 17

24/12/2028* 
 

  26/09/2023 بوتان 18
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 األطراف املتعاقدة

تاريخ انتهاء 
صالحية 
 التسجيل

 غري مسّجل

 العمل جار   اجلولة الرابعة بوليفيا 19
  26/09/2023 البوسنة واهلرسك 20
  26/09/2023 بوتسوانا 21
  19/05/2019 الربازيل 22
  04/04/2023 بلغاريا 23
 *03/10/2028 بوركينا فاسو* 24

24/12/2028* 
 

 العمل جار   اجلولة الثالثة بوروندي 25
 العمل جار   اجلولة الثالثة كمبوديا 26
 *03/10/2028 الكامريون* 27

24/12/2028* 
 

  27/07/2020 كندا 28
 العمل جار   اجلولة الرابعة كابو فريدي 29
 *03/10/2028 مجهورية أفريقيا الوسطى* 30

24/12/2028* 
 

 *03/10/2028 تشاد* 31
24/12/2028* 

 

مت نقلللل امللكيلللة  شيلي 32
إىل ملللللنللللل لللللملللللللة 
األغللللللللللللللللللل يلللللللللللللللللللة 
والزراعة يف عام 

2017 

 

  26/09/2023 الصني 33
  26/09/2023 كولومبيا 34
 *03/10/2028 جزر القمر* 35

24/12/2028* 
 

  *03/10/2028 الكونغو* 36
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 األطراف املتعاقدة

تاريخ انتهاء 
صالحية 
 التسجيل

 غري مسّجل

24/12/2028* 

 العمل جار   اجلولة الثالثة جزر كوك 37
  30/07/2025 كوستاريكا 38
 *03/10/2028 كوت ديفوار* 39

24/12/2028* 
 

  04/04/2023 كرواتيا 40
  26/09/2023 كوبا 41
  04/04/2023 قربص 42
  04/04/2023 اجلمهورية التشيكية 43
مجهورية الكونغو  44

 الدميقراطية
 العمل جار   اجلولة األوىل

مجهورية كوريا الشعبية  45
 الدميقراطية

26/09/2023  

  04/04/2023 الدامنرك 46
 العمل جار   اجلولة الرابعة جيبويت 47
 العمل جار   اجلولة الثانية دومينيكا 48
 العمل جار   اجلولة األوىل الدومينيكيةاجلمهورية  49
 العمل جار   اجلولة الثالثة إكوادور 50
  26/09/2023 مجهورية مصر العربية 51
 العمل جار   اجلولة األوىل السلفادور 52
 *03/10/2028 غينيا االستوائية* 53

24/12/2028* 
 

 X  إريرتيا 54
  04/04/2023 إستونيا 55
 العمل جار   الرابعةاجلولة  إثيوبيا 56
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 األطراف املتعاقدة

تاريخ انتهاء 
صالحية 
 التسجيل

 غري مسّجل

  04/04/2023 االحتاد األورويب 57
  26/07/2031 فيجي 58
  04/04/2023 فنلندا 59
  04/04/2023 فرنسا 60
 *03/10/2028 غابون* 61

24/12/2028* 
 

 العمل جار   اجلولة الثالثة غامبيا 62
  26/09/2023 جورجيا 63
  04/04/2023 أملانيا 64
  26/09/2023 غانا 65
  04/04/2023 اليونان 66
  07/04/2026 غرينادا 67
 العمل جار   اجلولة األوىل غواتيماال 68
 *03/10/2028 غينيا* 69

24/12/2028* 
 

 *03/10/2028 غينيا بيساو* 70

24/12/2028* 
 

 العمل جار   اجلولة الثانية غيانا 71
 العمل جار   اجلولة الثانية هاييت 72
 العمل جار   اجلولة األوىل هندوراس 73
  04/04/2023 هنغاريا 74
  26/09/2023 آيسلندا 75
قيد التفاوض  اجلولة األوىل اهلند 76

 مع وزارة الزراعة
  06/11/2023 إندونيسيا 77



CPM 2018/39 

 

 
 األطراف املتعاقدة

تاريخ انتهاء 
صالحية 
 التسجيل

 غري مسّجل

  26/09/2023 مجهورية إيران اإلسالمية 78
 العمل جار   اجلولة الرابعة العراق 79
  04/04/2023 آيرلندا 80
  26/09/2023 إسرائيل 81
  04/04/2023 إيطاليا 82
  16/05/2026 جامايكا 83
  26/09/2023 اليابان 84
  اجلولة الثالثة األردن 85
  26/09/2023 كازاخستان 86
  26/09/2023 كينيا 87
 العمل جار   اجلولة الرابعة الكويت 88
  26/09/2023 قريغيزستان 89
مجهورية الو الدميقراطية  90

 الشعبية
 العمل جار   اجلولة الثالثة

  04/04/2023 التفيا 91
 العمل جار   اجلولة الرابعة لبنان 92
  26/09/2023 ليسوتو 93
  26/09/2023 ليبرييا 94
 العمل جار   اجلولة الرابعة ليبيا 95
  04/04/2023 ليتوانيا 96
  04/04/2023 لكسمربغ 97
  26/09/2023 مدغشقر 98
  08/03/2019 مالوي 99

  02/04/2023 ماليزيا 100
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 األطراف املتعاقدة

تاريخ انتهاء 
صالحية 
 التسجيل

 غري مسّجل

 العمل جار   اجلولة الرابعة ملديف 101
 *03/10/2028 مايل* 102

24/12/2028* 
 

  04/04/2023 مالطة 103
 *03/10/2028 موريتانيا* 104

24/12/2028* 
 

 العمل جار   اجلولة الرابعة موريشيوس 105
  01/10/2023 املكسيك 106
 العمل جار   اجلولة الثالثة واليات ميكرونيزيا املوحدة 107
  26/09/2023 مولدوفا 108
  26/09/2023 منغوليا 109
  26/09/2023 اجلبل األسود 110
  26/09/2023 املغرب 111
  26/09/2023 موزامبيق 112
 العمل جار   اجلولة األوىل ميامنار 113
  26/09/2023 ناميبيا 114
 العمل جار   اجلولة الرابعة نيبال 115
  04/04/2023 هولندا 116
  02/04/2023 نيوزيلندا 117
  29/06/2026 نيكاراغوا 118
 *03/10/2028 النيجر* 119

24/12/2028* 
 
 
 

  14/07/2023 نيجرييا 120
 العمل جار   اجلولة الرابعة نيوي 121
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 األطراف املتعاقدة

تاريخ انتهاء 
صالحية 
 التسجيل

 غري مسّجل

  26/09/2023 النرويج 122
  26/09/2023 سلطنة عمان 123
  27/07/2026 باكستان 124
 العمل جار   اجلولة الرابعة باالو 125
 العمل جار   اجلولة األوىل بنما 126
  28/02/2027 بابوا غينيا اجلديدة 127
 العمل جار   اجلولة الثانية باراغواي 128
 العمل جار   اجلولة الثانية بريو 129
  15/09/2021 الفلبني 130
  04/04/2023 بولندا 131
  04/04/2023 الربتغال 132
 العمل جار   اجلولة الرابعة قطر 133
  26/09/2023 مجهورية كوريا 134
  04/04/2023 رومانيا 135
  26/09/2023 االحتاد الروسي 136
 العمل جار   اجلولة الرابعة رواندا 137
 جار  العمل  اجلولة الثالثة ساموا 138
  26/09/2023 سان تومي وبرينسييب 139
  25/07/2026 اململكة العربية السعودية 140
 *03/10/2028 السنغال* 141

24/12/2028* 
 

  26/09/2023 مجهورية صربيا 142
 العمل جار   اجلولة الرابعة سيشيل 143
  26/09/2023 سرياليون 144
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 األطراف املتعاقدة

تاريخ انتهاء 
صالحية 
 التسجيل

 غري مسّجل

  26/09/2023 سنغافورة 145
  04/04/2023 سلوفاكيا 146
  04/04/2023 سلوفينيا 147
 X  جزر سليمان 148
  01/09/2024 جنوب أفريقيا 149
 X  جنوب السودان 150
  04/04/2023 إسبانيا 151
  11/11/2027 سري النكا 152
 العمل جار   اجلولة الثانية سانت كيتس ونيفيس 153
  25/02/2026 سانت لوسيا 154
 سانت فنسنت وجزر 155

 غرينادين
27/06/2026  

  26/09/2023 السودان 156
 العمل جار   اجلولة الثانية سورينام 157
  26/09/2023 سوازيلند 158
  04/04/2023 السويد 159
  26/09/2023 سويسرا 160
  26/09/2023 سوريا 161
  26/09/2023 طاجيكستان 162
  01/10/2023 تايلند 163
مجهورية مقدونيا  164

 اليوغوسالفية السابقة
26/09/2023  

 *03/10/2028 توغو* 165
24/12/2028* 

 

 العمل جار   اجلولة الثالثة تونغا 166
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 األطراف املتعاقدة

تاريخ انتهاء 
صالحية 
 التسجيل

 غري مسّجل

 العمل جار   اجلولة الثانية ترينيداد وتوباغو 167
 العمل جار   اجلولة الثالثة تونس 168
  26/09/2023 تركيا 169
 العمل جار   اجلولة الرابعة توفالو 170
  07/03/2024 أوغندا 171
  26/09/2023 أوكرانيا 172
 العمل جار   اجلولة األوىل اإلمارات العربية املتحدة 173
  04/04/2023 اململكة املتحدة 174
 العمل جار   اجلولة الرابعة مجهورية تنزانيا املتحدة 175
  24/01/2026 الواليات املتحدة األمريكية 176
 العمل جار   الثالثةاجلولة  أوروغواي 177
 العمل جار   اجلولة الرابعة فانواتو 178
  iمعلق فنزويال 179
  26/09/2023 فييت نام 180
 العمل جار   اجلولة الرابعة اليمن 181
  26/09/2023 زامبيا 182
 العمل جار   اجلولة الثالثة زمبابوي 183
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 األطراف غير المتعاقدة

تاريخ انتهاء  األطراف غري املتعاقدة 
صالحية 
 التسجيل

 غري مسّجل

  16/03/2026 أنغوال 1
 العمل جار   اجلولة الرابعة بروين دار السالم 2
 العمل جار   اجلولة الرابعة كرييبايت 3
  26/09/2023 ليختنشتاين 4
 العمل جار   اجلولة الرابعة جزر مارشال 5
  26/09/2023 موناكو 6
 العمل جار   الثانيةاجلولة  مونتسريات 7
 العمل جار   اجلولة الرابعة ناورو 8
  26/09/2023 سان مارينو 9

 العمل جار   اجلولة الرابعة جزر سليمان 10
 العمل جار   اجلولة الرابعة تيمور ليشيت 11
  26/09/2023 تركمانستان 12
  26/09/2023 أوزبكستان 13
  04/04/2023 جزر فارويه 14
  02/04/2023 توكيالو 15

 

i   وما يزال معلقاً لدى املكتب الوطين للعالمات التجارية. 2003ٌقدم الطلب يف عام 
بالنسللبة  15ر رقم *  يرد تارخيان النتهاء الصللالحية بالنسللبة إىل بلدان املن مة األفريقية للملكية الفكرية بسللبب تقدب أو قبول طلبات تسللجيل رمز املعيا

 إىل منتجات وخدمات من فئات خمتلفة بتاريخ )تواريخ( خمتلفة.

                                        


