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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  ويرجى. المناخ

 www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منها
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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 
 السابعة الدورة

 2012 آذار/مارس 23 - 19، روما

 حالة تنفيذ
 لتدابير الصحة النباتية 15المعيار الدولي رقم 

 من جدول األعمال المؤقت 1-2-8البند 
 

 حالة الطلبات -أوًال
 

لتسجيل ) الفاو(بل منظمة األغذية والزراعة إّن حالة الطلبات المقدمة حتى تاريخه من ِق -1
؛ على الصعيد الوطنيطلبًا  14) 1: (لتدابير الصحة النباتية هي آاآلتي 15رمز المعيار الدولي رقم 

بلدًا، فيما  27، واحد يشمل بلدان المجموعة األوروبية وعددها على الصعيد اإلقليميطلبان ) 2(
الطلبات ) 3(بلدًا؛  16وعددها ) AIPO/OAPI(يشمل الثاني بلدان المنظمة األفريقية للملكية الفكرية 

المقدمة في إطار نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات والخاضع إلدارة المنظمة العالمية للملكية 
 .بلدًا 67الفكرية ويشمل حاليًا 

 
 يها حاليًا عملية التسجيلالبلدان التي تجري ف -ثانيًا

 
إلى مواصلة تسجيل هذا الرمز في البلدان التي لم تشملها العمليات " الفاو"سعت منظمة  -2

 :، آانت حالة تسجيل الرمز آاآلتي2011آانون األول /وحتى نهاية شهر ديسمبر. المذآورة أعاله
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 الدوليعلى الصعيد التسجيل 
 
وستنظر منظمة . ال تزال عملية تسجيل الرمز في إسرائيل بموجب نظام مدريد جارية -3
ومن المفترض تجديد . في إمكانية إضافة بلدان أخرى تبعًا النضمامها إلى نظام مدريد" الفاو"

وسيشمل طلب واحد لتجديد التسجيل جميع . 2013التسجيل الحالي بموجب نظام مدريد في سنة 
 . ة تحت هذا النظامالبلدان المنضوي

 
 التسجيل على الصعيد الوطني

 
 .ال تزال عملية تسجيل الرمز على الصعيد الوطني في آولومبيا والفلبين وفنزويال جارية -4
 

 عملية تسجيل أيالبلدان التي لم تبدأ فيها  -ثالثًا
 

وينبغي في هذه البلدان تسجيل ). 1 ملحقال(بلدًا لم تبدأ فيها بعد عملية التسجيل  81هناك  -5
دوالر أمريكي لكّل بلد من  4 500الرمز بموجب اإلجراءات الوطنية بكلفة متوسطة تقريبية قدرها 

 . البلدان
 

 آلفة تجديد التسجيل  -رابعًا
 

 . الوضع الراهن بالنسبة إلى تجديد عمليات التسجيل 2 ملحقيبّين ال -6
 
بالنسبة إلى البلدان  2013ومن الضروري وجود خطة لتجديد الرمز اعتبارًا من سنة  -7

بلدًا والبلدان المسجلة بموجب النظم الوطنية وعددها  67المسجلة بموجب نظام مدريد والبالغ عددها 
 35 000وتقّدر الكلفة اإلجمالية لتجديد التسجيل بموجب نظام مدريد بحدود . بلدًا على التوالي 14

 000بحدود  إلجمالية لتجديد عمليات التسجيل على الصعيد الوطنيدوالر أمريكي، فيما تقّدر الكلفة ا
 . دوالر أمريكي 27
 

 لتدابير الصحة النباتية  15حماية عالمة المعيار الدولي رقم    -خامسًا
 

تقرير االستشاري الذي  2011تشرين األول /في شهر أآتوبرالهيئة ُعرض على مكتب  -8
ويشير . 15استعانت به األمانة لمراجعة الخيارات المتاحة لحماية عالمة المعيار الدولي رقم 

التقرير إلى أّن التسجيل ينطوي على أآثر أشكال الحماية تكامًال ويوفر أآثر األدوات القانونية 
الخيارات التي بحثها التقرير، ومن . فعالية في حال استدعى األمر اتخاذ تدابير بحق طرف ثالث

الذي دعا، قبل تقديم طلب " الفاو"اتفق المكتب مع مشورة مكتب الشؤون القانونية في منظمة 
وهو الجهاز المسؤول عن استالم (رسمي إلى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 الطلبات بموجب
، إلى االتصال بصورة غير رسمية )ة الملكية الصناعيةمكرر ثانيًا من اتفاقية باريس لحماي 6المادة 

بالمستشار القانوني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحصول على رأي أولي منه عما إذا آان 
من االتفاقية، وذلك ) ب)(3(و) ب)(1(مكرر ثانيًا  6الشعار قد يستفيد من الحماية التي تمنحها المادة 

 .عليها الخطوط التوجيهية لتفسير المادة المذآورة تطبيقًا للمبادئ التي نصت
 
وآانت األمانة قد أعّدت مسودة مذآرة تبعًا للخطوط التوجيهية المذآورة بغرض تزويد  -9

 :المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالمعلومات التالية
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موجز لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وغاياتها المحددة مع التشديد على  وصف )أ(
 .، باإلضافة إلى طريقة عملها ووضعها القانونيآيانًا دائمًاخصائصها باعتبارها 

 :وصف الحقوق والواجبات في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بما في ذلك )ب(
 أجهزة اإلدارة/ هيكل  )1(
 اعتماد القواعد واإلجراءات )2(
 اإلجراءات الخاصة باألعضاء الجدد )3(
 .الترآيبة المالية والترتيبات المالية ذات الصلة )4(

 
 :إلىوإّن هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة  -10

لتدابير  15بآخر المستجدات بالنسبة إلى تسجيل رمز المعيار الدولي رقم  أخذ العلم )1(
 .الصحة النباتية

 . الخيارات المتاحة للحصول على الموارد الالزمة للتسجيل مناقشة )2(
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 1الملحق 
 يبدأ فيها تسجيل الرمز على الصعيد الوطني لمقائمة البلدان التي 

 
–واليات ( ميكرونيزياالسلفادور أفغانستان

)الموحدة
 سيشيل

  جزر سليمانميانمارإريتريا  أندورا
  الصومالناوروإثيوبيا أنغوال

 جنوب أفريقيانيبالفيجي  جزر البهاما
 سري النكانيكاراغواغامبيا  بنغالديش
 سورينامنيجيرياغرينادا  بربادوس

جمهورية تنزانيا نيوىغواتيماالبليز
  المتحدة

المتعددة -دولة (بوليفيا 
 )القوميات

  ليشتى -تيمورباآستانغيانا

  تونغاباالوهايتي  بروني دار السالم
  ترينيداد وتوباغوبنماهندوراس  بوروندي
  تونس بابوا غينيا الجديدةالعراق  آمبوديا

  توفالوباراغوايجامايكا  الرأس األخضر
  أوغندابيرواألردن ليشي

إدارية منطقة مكاو الصين،
 خاصة

لعربية ا اإلماراتقطرتيآيريبا
  تحدةالم

  أوروغوايروانداالكويت  جزر القمر
جمهورية الكونغو

 الديمقراطية
جمهورية الو الديمقراطية

الشعبية
 فانواتو  سانت آيتس ونيفيس

  اليمن سانت لوسيالبنان آوستاريكا
  زمبابويسانت فنسنت وجزر غرينادينليبيا  جيبوتي
 ساموامالوي دومينيكا

   المملكة العربية السعوديةجزر مارشال الجمهورية الدومينيكية
  سان تومي وبرنسيبيموريشيوس إآوادور
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  2الملحق 
 

 لتجديد تسجيل شاريةقائمة البلدان وفئات التسجيل والتواريخ اإل
 لتدابير الصحة النباتية 15رمز المعيار الدولي رقم 

 
 عدد البلدان المهلة الفئاتالبلد

 17 4/4/2013تجديد  37، 20، 19 االتحاد األوروبي

9 ،14 ،16 ،25 ،36 ،41 ،

42 

 29/1/2018تجديد 

دولي عيد ال ى الص ة عل ات التجاري جيل العالم ام(تس ب نظ بموج
  67 26/9/2013تجديد  37، 20، 19#)مدريد

دان ةالبل ا: *المعني ر، ألباني اربودا،الجزائ وا وب ة،أنتيغ جمهوري
ا تراليا، أرميني ان، أس رين، أذربيج ان، البح ونير، بوت ان ب  وس

تاتيوس ابا يوس نة والهرسك، وس وانا، البوس ا، بوتس ، الصين، بلغاري
ا ا، آرواتي او، آوب يكية ، آوراس ة التش ر، الجمهوري تونيا، مص ، إس
ران اإلسالمية   (، آيسلندا، هنغاريا، جورجيا ة إي ، إسرائيل ، )جمهوري
ان تان، الياب ا، آازاخس ة ، آيني عبية الديمقراطي ا الش ة آوري ، جمهوري

ا  ا ، قيرغيزستان ، جمهورية آوري ا ، ليسوتو ، التفي تاين ، ليبري ، لختنش
ا ة، ليتواني دونيا جمهوري الفية مق ابقة اليوغوس قر، الس ، مدغش

دوفا  ة مول اآو، جمهوري ا، مون ود ، منغولي ل األس رب، الجب ، المغ
ق ا، موزامبي رويج، ناميبي ان، الن دا، عم ا، بولن اد، روماني  االتح
ارينو  سان، مارتن سان، الروسي يراليون ، صربيا ، م نغافورة ، س ، س

لوفاآيا  لوفينيا، س ودان، س وازيلند ، الس را، س ة ، سويس الجمهوري
ورية ة الس تان، العربي ا، طاجيكس تان، ترآي ا، ترآمانس ، أوآراني

 زامبيا، نام فييت،أوزبكستان
نن(:المنظمة األفريقية للملكية الفكرية ا فاسو،ب اميرون،بورآين ،الك

طى   ا الوس ة أفريقي اد، جمهوري و، تش وار ، الكونغ وت ديف ا ، آ غيني
او  -غينيا ، غينيا، غابون، االستوائية الي ، بيس ا ، م ، النيجر ، موريتاني
 )توغو،السنغال

 16 3/10/2018تجديد  20، 19

 24/12/2018تجديد  37

 1 15/4/2015تجديد  19األرجنتين

 15/4/2015تجديد  20
 15/4/2015تجديد  37

 1 20/6/2016تجديد  37، 20، 19بيالروس

 1 20/5/2019تجديد  42البرازيل

 1 27/7/2020تجديد  37، 20، 19آندا

 1 28/9/2013تجديد  37، 20، 19خاصة إدارية منطقةآونغهونغ

 1 6/11/2013تجديد  19إندونيسيا

 6/11/2013تجديد  20
 6/11/2013تجديد  37

، 14، 9، 25، 42، 41، 36اليابان

16 

 1  13/10/2020تجديد 

 1 2/4/2013تجديد  19ماليزيا

 2/4/2013تجديد  20

 2/4/2013تجديد  37
 1 1/10/2013تجديد  19المكسيك

 1/10/2013تجديد  20
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 عدد البلدان المهلة الفئاتالبلد
 1/10/2013تجديد  37

 1 29/9/2013تجديد  37، 20، 19نيوزيلندا

 1 1/10/2013تجديد  19تايلند

 1/10/2013تجديد  20
 1/10/2013تجديد  37

 1 24/1/2016تجديد  37، 20، 19 الواليات المتحدة األمريكية
 

عند تقديم الطلبات بموجب نظام مدريد، لم تكن بلدان االتحاد األوروبي العشرة المدرجة في نظام مدريد دوًال أعضاء في * 
 .االتحاد األوروبي

 
ال يلحظ الجدول الحدود الممكنة بالنسبة إلى عدد الفئات المشمولة في آل من البلدان المعّينة أو ما إذا آان تعيين أي من # 

 .ولم ُتذآر آذلك المهل بالنسبة إلى آل من البلدان المعّينة. البلدان المعّينة قد تّم الحقًا


