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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 15حالة تسجيل رمز المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 من جدول األعمال 3-11البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 
 

 معلومات أساسية -أوالا 
 

(، االسررتاتيجية الرررت اقتحكررا مكترر  اويئررة 2013أقررر ت هيئررة ترردابة الصررتة النباتيررة )اويئررة(، م دور ررا الثامنررة ) -1
وشررج عا اويئررة م  15.1للمضرري قرردماع م عمليررة تسررجيل رمررز املعيررار الرردو  لترردابة الصررتة النباتيررة )املعيررار الرردو ( رقرر  

مل ، مبرا يشر15( األطراف املتعاقدة على السعي بشكل حثيث إىل تسجيل رمرز املعيرار الردو  رقر  2014دور ا التاسعة )
عمليات جتديد التسجيل م البلدان الرت أوشكا فيكرا الرالحية التسرجيل علرى االءتكراج. وشرج عا اويئرة أيضراع األطرراف 
املتعاقدة على تسديد تكرالي  عمليرات جتديرد التسرجيل ألماءرة االت اقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات )االت اقيرة الدوليرة(. كمرا 

( األطرراف املتعاقردة علرى مواالرلة تقردع الردع  لعمليرة تسرجيل رمرز املعيرار 2016ة )شج عا اويئة م دور ا احلاديرة عشرر 
، مبرررا م  لررر  جتديرررد عمليرررات التسرررجيل الررررت أوشررركا الرررالحيتكا علرررى االءتكررراج، وأيضررراع علرررى تسرررديد 15الررردو  رقررر  

 ا أمكن  ل  من الناحية العملية.تكالي  التسجيل وجتديد التسجيل ألماءة االت اقية حامل
  

                                                      
 بتقرير الدورة الثامنة للكيئة. 5اءظر املرفق   1
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 2التقّدم المحرز والوضع الحالي -ثانياا
 

عمليررات  وترررد تررواري االءتكرراج. د ما طلبررات للتجديررد م ايررع البلرردان الررذه أوشرركا فيكررا الررالحيتكا علررى ق رر -2
 هبذه الوثيقة. 1التجديد م كل بلد ضمن املرفق 

 
اختذتررا الرردورة الثامنررة ويئررة ترردابة الصررتة أمررا بالنسرربة إىل عمليررات التسررجيل امتديرردة، وااشرريعا مررع القرررار الررذه  -3

 النباتيرة، اسرتكلا أماءرة االت اقيرة الدوليرة، بالتعراون الوثيرق مرع مكتر  الشرنون القاءوءيرة لردى املنظمرة، عمليرة التسررجيل م
تقدع الطلبات  ععا بعد للتماية. وقد قس  خاض 15املعيار الدو  لتدابة الصتة النباتية رق  البلدان الرت مل يكن فيكا رمز 

تيررار البلرردان الرررت تضررمنا خطررة السررنوات اامررأ الرررت أقر ررا الرردورة الثامنررة للكيئررة، وعلررى أسررا  معرراية اخ علررى امتررداد
وعلررى و ررا البلرردان بتسررديد تكررالي  التسررجيل.  ات الررلة بالتجررارة، فضررالع عررن االلتررزام الررذه قطعتررااءوءيررة و منشرررات ق
 ااصوص:

 
ا )ترررد البلرردان الرررت  17، اسررتكلا املنظمررة امتولررة األوىل مررن عمليررات التسررجيل م 2014م عررام  (1) بلرردع

وقرررد بلارررا امليزاءيرررة  .("امتولرررة األوىل" مسرررمىحترررا  1ق رفرررترررزاي فيكرررا العمليرررة قيرررد التن يرررذ ضرررمن امل ال
 دوالر أمريكي؛  65 000اإلاالية املخصصة وذا الارض 

ا للجولررة الثاءيررة مررن عمليررات التسررجيل ) 15،  رررى حتديررد 2015وم عررام  (2) ختررت تسررمية "امتولررة بلرردع
وقررد بلاررا امليزاءيررة اإلااليررة املخصصررة وررذا زاي فيكررا العمليررة قيررد التن يررذ(. دان الرررت ال تررلررلبالثاءيررة"، ا
 دوالر أمريكي؛ 40 000الارض 

ا للجولة الثالثة من عمليرات التسرج 17، حددت األماءة 2016وم عام  (3) يل )يشرار إىل البلردان الررت بلدع
وقرد بلاررا امليزاءيرة اإلااليررة املخصصرة وررذا  ."("امتولرة الثالثررة سررمىالتن يرذ مب ال ترزاي العمليررة فيكرا قيررد

 دوالر أمريكي؛ 45 000الارض 
بلرردان  8م ، اسررتكلا أماءررة اللجنررة  ولررة  ديرردة مررن عمليررات التسررجيل 2018و 2017عررامي وبرر   (4)

 دوالر أمريكي؛ 90 000 ية اإلاالية املخصصة وذا الارضوقد بلاا امليزاء)"امتولة الرابعة"(. 
املتبقيررة )"امتولررة ااامسررة"(.  16الررر البلرردان  2019وسررتاطي امتولررة األخررةة مررن عمليررات التسررجيل م  (5)

 يكي؛دوالر أمر  40 000 امليزاءية اإلاالية املخصصة وذا الارضوقد بلاا 
 
وجتدر اإلشارة إىل أن امليزاءيرات السرنوية تتضرمن كرذل  ختصيصرات للرسروم القاءوءيرة اإلضرافية الررت تردفع أل رل  -4

وكرذل  ميكرن لتكل رة التسرجيل أن تت راوت بشركل  ا قرد اسرتكلا م السرنوات املاضرية.استكماي عمليات تسجيل كاءر
 البلد احملدد وعوامل كثةة أخرى.اج خصائت قاءون امللكية ال كرية م  ر   ،ملتوظ ب  بلد وآخر

 

                                                      
 مات عن حالة التسجيل م كل بلد.بالوثيقة معلو  1يتضمن املرفق   2
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 :ا التقدم األخرى  ات الصلةتشمل أو  2013عام ومنذ  -5
 .سعياع إىل االرتقاج مبستوى الوعي بأمهية محاية الرمرز ومسراعدة املنظمرات الوطنيرة  تو يا رسالة إىل الوزراج

بلردها، و  كرا أماءرة االت اقيرة الدوليرة رسرالةع إىل الروزير املعر  م   لوقاية النباترات م ت اعلكرا مرع حكومرة
 م التسررجيل أو كررل بلررد، ت سررر الارررض مررن التسررجيل وتررفز احلا ررة إىل ترروفة الرردع  السياسرري واملررا 

 .2015و 2014وقد مت تو يا تل  الرسائل على امتداد عامي جتديد التسجيل. 
  و  كرررا أماءررررة االت اقيررررة الدوليررررة كررررذل  رسررررالة إىل  التسررررجيل.الرسرررائل بشررررأن تسررررديد تكررررالي  جتديررررد

املنظمرررات الوطنيرررة لوقايرررة النباترررات، تتضرررمن معلومرررات عرررن إ رررراجات تسرررديد تكرررالي  عمليرررات جتديرررد 
العديررد مررن البلرردان اسررتعداده لتسررديد تلرر  التكررالي .  . وأبرردى2013التسررجيل الرررت  رررت خررالي عررام 
 التكالي  لصاحل أماءة االت اقية الدولية.وقام العديد منكا بال عل بتسديد 

 2014.3على موقع البوابة الدولية للصتة النباتية م عام  ءشر الص تة اإللكتوءية لألسئلة واأل وبة 
 
 تشمل خطة العمل للسنوات املقبلة ما يلي: -6
 

 استكماي عمليات التسجيل امتديدة.  
  اترر  الوطنيررة الرررت تثةهررا املك ىواملسررائل القاءوءيررة األخررر مرا مل تطرررأ مشرراكل غررة متوقعررة )مثررل االعتاضررات و

ينبارررري اسررررتكماي عمليررررات جتديررررد التسررررجيل و رررروالت التسررررجيل امتديرررردة م الوقررررا لررررفاجات االخررررتاع(، 
وينتكري العقرد . دوالر أمريكري 350 000املناس ، وضمن حدود امليزاءية اإلاالية املت رق عليكرا الررت قردرها 

عنكررا م شرركر عالمررات التجاريررة اللترر  اختار مررا املنظمررة إل ررراج عمليررة التسررجيل ءيابررة املررفم مررع شررركرت ال
يتعلرق  وقد مت التجديد لكرل منكمرا بايرة السرماس باسرتكماي عمليرة التسرجيل، م مرا. 2018سبتمف/أيلوي 

 حبس  املقتضى.مليزاءية لتعديلكا حنو هناية املدة، جيوز تنقيح او بالطلبات املقدمة وبالطلبات امتديدة. 
 
 
 إن اويئة مدعوة إىل: -7
 

م مرررا يتعلررق بتسرررجيل رمرررز  2019وخبطررة العمرررل لعررام  2018بالتقررد م احملررررز خررالي عرررام  األخررذ علمررراع  (1)
 .15املعيار الدو  رق  

، مبررا 15األطررراف املتعاقرردة علررى االسررتمرار م دعرر  عمليررة تسررجيل رمررز املعيررار الرردو  رقرر   وتشررجيع (2)
 عمليات جتديد التسجيالت الرت شارفا مد ا على االءتكاج.يشمل 

األطراف املتعاقدة على أن تسدد ألماءة االت اقية الدولية تكالي  التسرجيل وجتديرد التسرجيل  وتشجيع (3)
 حاملا يكون  ل  ممكناع من الناحية العملية.

 

                                                      
 https://www.ippc.int/faqءظر املوقع ا  3
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 1المرفق 
 

 15بيانات محدثة عن تسجيل رمز المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
 

 األطراف المتعاقدة
 

 تاريخ انتهاء صالحية التسجيل الطرف المتعاقد 
 مالحظات )تجديد(

 امتولة الرابعة  أفااءستان 1
 )قيد التن يذ(

  26/09/2023 ألباءيا 2

  26/09/2023 امتزائر 3

  26/09/2023 أءتياوا وبربودا 4

  15/04/2025 األر نت  5

  26/09/2023 أرمينيا 6

  26/09/2023 أستاليا 7

  04/04/2023 النمسا 8

  26/09/2023 أ ربيجان 9

  31/08/2030  زر البكاما 10

  26/09/2023 البترين 11

 امتولة الرابعة  بناالديش 12
 )قيد التن يذ(

 امتولة الثاءية  بربادو  13
 )قيد التن يذ(

  20/06/2026 بيالرو  14

  04/04/2023 بلجيكا 15

  31/03/2025 بليز 16

 *03/10/2028 *بنن 17
24/12/2028* 

 

  26/09/2023 بوتان 18

 امتولة الرابعة  بولي يا 19
 )قيد التن يذ(

  26/09/2023 البوسنة واورس  20

  26/09/2023 بوتسواءا 21

  19/05/2019 الفازيل 22

  26/09/2023 بلااريا 23

 *03/10/2028 بوركينا فاسو* 24
24/12/2028* 
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 تاريخ انتهاء صالحية التسجيل الطرف المتعاقد 
 مالحظات )تجديد(

 امتولة الثالثة  بوروءده 25
 )قيد التن يذ(

  26/09/2023 كمبوديا 26

 *03/10/2028 الكامةون* 27
24/12/2028* 

 

  27/07/2020 كندا 28

 امتولة ااامسة  كابو فةده 29
 

 *03/10/2028 اكورية أفريقيا الوسطى* 30
24/12/2028* 

 

 *03/10/2028 تشاد* 31
24/12/2028* 

 

  30/12/2019 شيلي  32

  26/09/2023 الص  33

  26/09/2023 كولومبيا 34

 *03/10/2028 القمر* زر  35
24/12/2028* 

 

 *03/10/2028 كوءاو* 36
24/12/2028* 

 

  08/02/2021  زر كوك 37

  30/07/2025 كوستاريكا 38

 *03/10/2028 كوت دي وار* 39
24/12/2028* 

 

  26/09/2023 كرواتيا 40

  26/09/2023 كوبا 41

  04/04/2023 قفص 42

  26/09/2023 امتمكورية التشيكية 43

  22/09/2024 اكورية الكوءاو الدميقراطية 44

  26/09/2023 اكورية كوريا الشعبية الدميقراطية  45

  04/04/2023 الدامنرك 46

 امتولة ااامسة   يبويت 47
 

 امتولة الثاءية  دومينيكا 48
 )قيد التن يذ(

  02/05/2028 امتمكورية الدومينيكية 49

 الثالثةامتولة   إكوادور 50
 )قيد التن يذ(

  26/09/2023 مصر 51

  02/07/2028 السل ادور 52
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 تاريخ انتهاء صالحية التسجيل الطرف المتعاقد 
 مالحظات )تجديد(

 *03/10/2028 غينيا االستوائية* 53
24/12/2028* 

 

 X  إريتيا 54
  26/09/2023 إستوءيا 55

 امتولة ااامسة  إثيوبيا 56
 

  04/04/2023 االحتاد األورويب  57

  26/07/2031 فيجي 58

  04/04/2023 فنلندا 59

  04/04/2023 فرءسا 60

 *03/10/2028 غابون* 61
24/12/2028* 

 

  26/09/2023 غامبيا 62

  26/09/2023  ور يا 63

  04/04/2023 أملاءيا 64

  26/09/2023 غاءا 65

  04/04/2023 اليوءان 66

  07/04/2026 غرينادا 67

  05/10/2027 غواتيماال 68

 *03/10/2028 غينيا* 69
24/12/2028* 

 

 *03/10/2028 بيساو* -غينيا  70
24/12/2028* 

 

  22/01/2026 غياءا 71

  02/06/2026 هايرت 72

  13/11/2025و 23/09/2025 هندورا  73

  26/09/2023 هنااريا 74

  26/09/2023 آيسلندا 75

 امتولة األوىل  اوند 76
قيد الت اوض مع وزارة 

 الزراعة
  06/11/2023 إءدوءيسيا 77

  26/09/2023 اإلسالمية( -إيران )اكورية  78

 امتولة الرابعة  العراق 79
 )قيد التن يذ(

  04/04/2023 آيرلندا 80

  26/09/2023 إسرائيل 81

  04/04/2023 إيطاليا 82

  16/05/2026  امايكا 83
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 تاريخ انتهاء صالحية التسجيل الطرف المتعاقد 
 مالحظات )تجديد(

  26/09/2023 اليابان 84

  12/07/2027 األردن 85

  26/09/2023 كازاخستان 86

  26/09/2023 كينيا 87

 امتولة ااامسة  الكويا 88
  26/09/2023 قةغيزستان 89

  26/09/2023 اكورية الو الدميقراطية الشعبية 90

  26/09/2023 الت يا 91

 امتولة الرابعة  لبنان 92
 )قيد التن يذ(

  26/09/2023 ليسوتو 93

  26/09/2023 ليفيا 94

 ااامسة امتولة  ليبيا 95
  26/09/2023 ليتواءيا 96

  04/04/2023 لكسمفغ 97

  26/09/2023 مدغشقر 98

  08/03/2019 مالوه 99

  02/04/2023 ماليزيا 100

  02/07/2020 ملدي  101

 *03/10/2028 ما * 102
24/12/2028* 

 

  04/04/2023 مالطة 103

 *03/10/2028 موريتاءيا* 104
24/12/2028* 

 

 امتولة الرابعة  موريشيو  105
 )قيد التن يذ(

  01/10/2023 املكسي  106

  01/03/2027 واليات ميكروءيزيا املوحدة 107

  26/09/2023 مولدوفا 108

  26/09/2023 مناوليا 109

  26/09/2023 امتبل األسود 110

  26/09/2023 املارب 111

  26/09/2023 موزامبيق 112

 امتولة األوىل  ميامنار 113
 )قيد التن يذ(

  26/09/2023 ءاميبيا 114

 امتولة الرابعة  ءيباي 115
 )قيد التن يذ(

  04/04/2023 هولندا 116
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 تاريخ انتهاء صالحية التسجيل الطرف المتعاقد 
 مالحظات )تجديد(

  02/04/2023 ءيوزيلندا 117

  12/02/2027 ءيكاراغوا 118

 *03/10/2028 النيجر* 119
24/12/2028* 

 

  14/07/2023 ءيجةيا 120

 ااامسةامتولة   ءيوى 121
 

  26/09/2023 النرويج 122

  26/09/2023 عمان 123

  27/07/2026 باكستان 124

  27/07/2020 باالو 125

  11/05/2025 بنما 126

  28/02/2027 بابوا غينيا امتديدة 127

 امتولة الثاءية  باراغواه 128
 )قيد التن يذ(

  21/06/2026 بةو 129

  15/09/2021 ال لب  130

  26/09/2023 بولندا 131

  04/04/2023 الفتااي 132

 امتولة ااامسة  قطر 133
  26/09/2023 اكورية كوريا 134

  26/09/2023 روماءيا 135

  26/09/2023 االحتاد الروسي 136

  26/09/2023 رواءدا 137

 امتولة الثالثة  ساموا 138
 )قيد التن يذ(

  26/09/2023 سان تومي وبرءسييب 139

  25/07/2026 اململكة العربية السعودية 140

 *03/10/2028 السنااي* 141
24/12/2028* 

 

  26/09/2023 اكورية الربيا 142
  12/06/2025 سيشيل 143

  26/09/2023 سةاليون 144

  26/09/2023 سناافورة 145

  26/09/2023 سلوفاكيا 146

  26/09/2023 سلوفينيا 147

 امتولة الرابعة  سليمان زر  148
 )قيد التن يذ(

  01/09/2024  نوب أفريقيا 149
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 تاريخ انتهاء صالحية التسجيل الطرف المتعاقد 
 مالحظات )تجديد(

 X   نوب السودان 150
  04/04/2023 إسباءيا 151

  10/11/2027 سره الءكا 152

 امتولة الثاءية  ساءا كيتأ وءي يأ  153
 )قيد التن يذ(

  25/02/2026 ساءا لوسيا 154

  27/06/2026 ساءا فنسنا و زر غرينادين 155

  26/09/2023 السودان 156

 امتولة الثاءية  سورينام 157
 )قيد التن يذ(

  26/09/2023 سوازيلندا 158

  04/04/2023 السويد 159

  26/09/2023 سويسرا 160

  26/09/2023 امتمكوري ة العربي ة السوري ة 161

  26/09/2023 طا يكستان 162

  01/10/2023 تايلند 163

  26/09/2023 السابقة اليوغوسالفية مقدوءيا اكورية 164

 *03/10/2028 توغو* 165
24/12/2028* 

 

  31/07/2027 توءاا 166

 امتولة الثاءية  ترينيداد وتوباغو 167
 )قيد التن يذ(

  26/09/2023 توءأ 168

  26/09/2023 تركيا 169

 امتولة ااامسة  توفالو 170
  07/03/2024 أوغندا 171

  26/09/2023 أوكراءيا 172

 امتولة األوىل  اإلمارات العربية املتتدة 173
 )قيد التن يذ(

  22/01/2026 اململكة املتتدة 174

 امتولة ااامسة  اكورية تنزاءيا املتتدة 175
  24/01/2026 الواليات املتتدة األمريكية 176

 امتولة الثالثة  أوروغواه 177
 )قيد التن يذ(

 امتولة ااامسة  فاءواتو 178
 امتولة األوىل  فنزويال 179

 )قيد التن يذ(

  26/09/2023 فييا ءام 180

 امتولة ااامسة  اليمن 181
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 تاريخ انتهاء صالحية التسجيل الطرف المتعاقد 
 مالحظات )تجديد(

  26/09/2023 زامبيا 182

  26/09/2023 زمبابوه 183

 
 

 األطراف غير المتعاقدة
 

تاريخ انتهاء صالحية  الطرف غير المتعاقد 
 غير مسجل التسجيل

  16/03/2026 أءاوال 1

 امتولة ااامسة  بروين دار السالم 2
 امتولة ااامسة  كةيبا  3
  26/09/2023 اتنشتاين 4

 امتولة ااامسة   زر مارشاي 5
  26/09/2023 موءاكو 6

 امتولة الثاءية  موءتيسةات 7
 )قيد التن يذ(

 امتولة ااامسة  ءاورو 8
  26/09/2023 سان مارينو 9

 امتولة ااامسة  ليشرت -تيمور 10
  26/09/2023 تركماءستان 11

  26/09/2023 أوزبكستان 12

  04/04/2023  زر فةويا 13

  02/04/2023 توكيالو 14

 
________________________________ 

ملنتجرات  15رقر  *يرد تارخيان الءتكاج الصالحية بالنسبة إىل بلدان املنظمة األفريقية للملكية ال كريرة بسرب  تقردع أو قبروي طلبرات تسرجيل رمرز املعيرار 
 وخدمات من فئات خمتل ة بتاري  )تواري ( خمتل ة.

 


