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، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه لدواعي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ
ومعظم وثائق المنظمة متاحة على شبكة  .وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى النسخة أثناء االجتماعات
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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 الخامسةالدورة 

 11/4/2003-7روما، 

 )1997(قبول االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 وتنفيذ التدابير المؤقتة

 من جدول األعمال المؤقت 10 البند
 
تاسعة  مؤتمر المنظمة في دورته الا أقرهالتيالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ا تأحيل - 1

  أو االنضماما، إلى الحكومات األعضاء في المنظمة لقبوله1997تشرين الثاني / نوفمبرفيوالعشرين، 
ويجب قبول هذه التعديالت من جانب ثلثي األطراف المتعاقدة التي . 1998، وذلك في أوائل عام إليها

ويطلب من . لنفاذ، قبل دخولها حّيز ا1998 االتفاقية فينص ر آانت أعضاء متعاقدة وقت إقرا
 .الحكومات التي هي أطراف متعاقدة في االتفاقية أن تودع صك قبولها لدى المدير العام للمنظمة

وتقدم للحكومات . ويطلب من الحكومات التي ليست أطرافا في االتفاقية، أن تودع صك االنضمام
 .لرسميةوثائق نموذجية لهذه الصكوك، آما أنها متاحة من األمانة بجميع اللغات ا

 
 منذ آخر ة جديدثالثة أطراف متعاقدة أن هناك إلىوتسترعي األمانة انتباه الهيئة المؤقتة  - 2

 . طرفا120اجتماع للهيئة المؤقتة، وبهذا يصبح إجمالي عدد األطراف المتعاقدة 
 
ول قب، صكوك 7/1/2003 األمانة أن تبلغ الهيئة المؤقتة أن المنظمة قد تلقت، قبل يسرآذلك  - 3

 :حكومة، وسجلت هذه الصكوك، ويرد بيانها آاآلتي) 43(من ) 1997(االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 

 29/7/1999 ألبانيا
 5/4/2000 األرجنتين
 13/6/2000 استراليا
 18/8/2000 أذربيجان
 24/11/1998 بنغالديش
 10/8/1998 بربادوس
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 22/10/2001 آندا
 23/8/1999 آوستاريكا

 14/5/1999 رواتياآ
 11/2/1999 قبرص
 18/2/2002 آوبا

 4/4/2001 الجمهورية التشيكية
 8/7/2002 الدانمرك
 6/4/2001 إريتريا
 7/12/2000 إستونيا
 28/6/2001 المجر
 2002 آانون الثاني/ يناير األردن

 9/11/2000 جمهورية آوريا
 27/3/2002 لبنان

 9/11/2000 ليتوانيا
 29/4/2002 موريتانيا

 16/11/2000 موريشيوس
 28/6/2000 المكسيك
 25/1/2001 مولدوفا
 8/2/2000 المغرب
 27/8/2001 هولندا

 22/6/1999 نيوزيلندا
 29/2/2000 النرويج
 28/1/2000 ُعمان

 15/1/1999 بابوا غينيا الجديدة
 22/3/2000 بيرو

 21/1/1999 رومانيا
 16/1/2002 االتحاد الروسي

 7/8/2000 لمملكة العربية السعوديةا
 2002 آانون الثاني/ يناير السنغال
 15/4/2002 سيراليون
 22/11/2000 سلوفينيا

 5/6/2000 سبانياا
 15/11/2001 سان فنسنت وغرينادين

 7/6/1999 السويد
 8/2/1999 تونس

 2/10/2001 الواليات المتحدة األمريكية
 12/7/2001 أوروغواي

 
 :جى من الهيئة المؤقتة اآلتىير - 4
 

 متعاقدة فى االتفاقية الدولية ا الدول األعضاء فى المنظمة التى ليست أطرافأن تحث - 1
 .أن تقدم صكوك انضمامها) 1997(لوقاية النباتات 
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أن تقدم ) 1997( األطراف المتعاقدة التى لم تقبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ثأن تح - 2

غب الدول األعضاء فى أن تبدى تعليقاتها على حالة العملية تروربما . ولهاصكوك قب
 .فى بلدانها

 
 


