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

 www.fao.org ي:منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التال
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A 

 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 التاسعةالدورة 

 0234 نيسان/أبريل 4 -مارس/آذار 13 ،روما

 لتدابير الصحة النباتية 31حالة تسجيل العالمة في المعيار الدولي رقم 

 من جدول األعمال 3-4-32البند 

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن 

 

 معلومات أساسية –أوالً 
 

أقّرت هيئة تدابير الصحة النباتية )الهيئة( في دورتها الثامنة االستراتيجية المقترحة من قِبل  -1
. وتضةّم 1لتدابير الصحة النباتيةة 11مكتب الهيئة للمضي قدماً في تسجيل عالمة المعيار الدولي رقم 

 هذه االستراتيجية مرحلتين هما: 
 

 خطة خماسية تتألف مما يلي: )أ(
   توجيه رسالة رفيعة المستوى من منظمة األغذيةة والرراعةة )الوةاو( إلةى  بةار النظةرا

المسؤولين عن الشؤون الخارجية وإلى الممثلين الدائمين في البلةدان التةي ال يوجةد فيهةا 
 تسجيل. 

 التسةجيل والتجديةد بواسةطة المةوارد المخصصةة مةن البرنةام   المضي قةدماً فةي عمليةة
 العادي للمنظمة وتشجيع البلدان المعنية على تسديد الكلوة.

 
 خطة طويلة األجل تتألف مما يلي: (2)

  الطلةةب إلةةى المجموعةةة المعنيةةة بةةالتخطيج االسةةتراتيجي وضةةع خيةةارات ومقاربةةات فةةي
 ديلة والجوانب األخرى أيضاً.األجل األطول مع مراعاة آليات التمويل الب

 
وشّجعت الهيئة أيضاً في دورتها الثامنة األطراف المتعاقدة على العمل في مجةالي التسةجيل  -2

 والتجديد.
 
( علةةى 2113واطلعةةت المجموعةةة المعنيةةة بةةالتخطيج االسةةتراتيجي )أ توبرلتشةةرين األول  -3

ة النباتةات ومكتةب الشةؤون القانونيةة فةي الوةاو اإلجرا ات التي اتخذتها أمانة االتواقيةة الدوليةة لوقاية
) انت إجرا ات التجديد تعنةي آنةذاأ أ ثةر مةن ثمةانين بلةداًف بمةا فيهةا البلةدان األعضةا  فةي االتحةاد 
األوروبي واألعضا  في نظام مدريد(. وسوف توضع الخطةة الطويلةة األجةل فةي االجتمةاق المقبةل 

 للمجموعة المعنية بالتخطيج االستراتيجي.

                                                      
 بتقرير الدورة الثامنة لهيئة تدابير الصحة النباتية.  1انظر المرفق  1
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 التقدم المحرز والوضع الحالي –ثانياً 
 

استُكملت عملية التجديد بالنسبة إلى جميع البلدان التي انتهت فيها مهلة التسجيل األوليةة فةي  -4
بلةداً مةع اإلشةارة إلةى عضةويتها فةي  191قائمة بتلة  البلةدان وعةددها  1. )ترد في المرفق 2113عام 

االتواقية الدولية لوقاية النباتات وإلى تسةجيل العالمةة فيهةا أم ال(. ومةن النقةاط األخةرى الهامةة التةي 
 أُحرز فيها تقّدم:

 
  وّجهت أمانة االتواقية الدولية لوقاية النباتات رسائل إلى األطراف المتعاقدة في االتواقية

ية تسديد الكلوة بالنسبة إلى البلدان التي ترغب في المشار ة. تتضّمن معلومات عن عمل
وقد أبدى عدد من البلدان رغبته فةي المشةار ة وتلقةت االتواقيةة بالوعةل بعةا التكةاليف 

 الواجبة السداد.
  2ةالبوابة الدولية للصحة النباتيمجموعة األسئلة واألجوبة المنشورة على . 
 2114جيل الجديدة في مطلع سنة تحديد األولويات لعمليات التس بدأ. 
 الواو برسائل إلى  بار المسؤولين اإلداريةين فةي الةوزارات المختصةة تشةر  لهةم  بعثت

فيها أهمية هذه العملية والحاجةة إلةى الةدعم السياسةي والمةاليف ونلة  مةن أجةل مسةاعدة 
 11المنظمات الوطنية لوقاية النباتات على تلقي الدعم الالزم لرمر المعيةار الةدولي رقةم 

 في البلدان التابعة لها. 
 
 الصحة النباتية مدعّوة إلى: تدابيروإّن هيئة  -1
 

 وتجديده.  11بالتطورات المتعلقة بتسجيل رمر المعيار الدولي رقم  أخذ العلم (1)
األطراف المتعاقدة على السعي بشكل حثيث إلى اسةتكمال عمليةة تسةجيل رمةر  تشجيع (2)

 المعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدولي
ليات التجديد لتلة  التةي أوشةكت مهلهةا على المستوى الوطنيف بما في نل  عم 11رقم 

 على االنتها .
 األطراف المتعاقدة على تسديد تكاليف التجديد لألمانة في أسرق وقت ممكن.  تشجيع (3)
المجموعةة المعنيةة بةالتخطيج أفكار بشأن الخطة الطويلةة األجةل التةي سةتعّدها  اقترا  (4)

   االستراتيجي.

                                                      
 https://www.ippc.int/faqانظر   2
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 3المرفق 
 

 البلد
االتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الدوليةةة لوقايةةة 

 النباتات
  غير مسّجل مسّجل

 X  نعم أفغانستان

 X   ال أندورا

  X نعم ألبانيا

  X نعم الجرائر

 X   ال أنغوال

  X نعم أنتيغوا وباربودا

  X نعم األرجنتين

  X نعم أرمينيا

  X نعم أستراليا

  X نعم النمسا

  X نعم أنربيجان

 X  نعم جرر البهاما

  X نعم البحرين

 X  نعم بنغالديش

 X  نعم بربادوس

  X نعم بيالروس

  X نعم بلجيكا

 X  نعم بلير

  X نعم بنن

  X نعم بوتان

 X  نعم بوليويا

  X نعم البوسنه والهرس 

  X نعم بوتسوانا

  X نعم البرازيل

 X   ال بروني دار السالم 

  X نعم بلغاريا 

  X نعم بور ينا فاسو

 X  نعم بوروندي

 X  نعم  مبوديا

  X نعم الكاميرون

  X نعم  ندا

  X نعم الرأس األخضر

  X نعم جمهورية أفريقيا الوسطى

  X نعم تشاد

  X نعم شيلي

  X نعم الصين

  X نعم  ولومبيا
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 البلد
االتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الدوليةةة لوقايةةة 

 النباتات
  غير مسّجل مسّجل

 X  نعم جرر القمر

  X نعم الكونغو

 X  نعم جرر  وأ

 X  نعم  وستاريكا

  X نعم  وت ديووار

  X نعم  رواتيا

  X نعم  وبا

  X نعم قبرص

  X نعم الجمهورية التشيكية

 X   ال جمهورية الكونغو الديمقراطية

  X نعم جمهورية  وريا الشعبية الديمقراطية

  X نعم الدانمرأ

 X  نعم يجيبوت

 X  نعم دومينيكا

 X  نعم الجمهورية الدومينيكية

 X  نعم اإل وادور

  X نعم مصر

 X  نعم السلوادور

  X نعم غينيا االستوائية

 X  نعم إريتريا

  X نعم إستونيا 

 X  نعم إثيوبيا

  X نعم ياالتحاد األوروب

 X  نعم فيجي

  X نعم فنلندا

  X نعم فرنسا

  X نعم غابون

 X   ال غامبيا

  X نعم جورجيا

  X نعم ألمانيا

 X  نعم غانا 

  X نعم اليونان

 X  نعم غرينادا

 X  نعم غواتيماال

  X نعم غينيا

  X نعم غينيا بيساو

 X  نعم غيانا

 X  نعم هايتي

 X  نعم هندوراس
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 البلد
االتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الدوليةةة لوقايةةة 

 النباتات
  غير مسّجل مسّجل

  X نعم هنغاريا 

  X نعم آيسلندا

 X  نعم الهند 

  X نعم إندونيسيا

  X نعم جمهورية إيران اإلسالمية

 X  نعم العراق

  X نعم آيرلندا

  X نعم سرائيلإ

  X نعم إيطاليا

 X  نعم جامايكا

  X نعم اليابان

 X  نعم األردن

  X نعم  ازاخستان

  X نعم  ينيا

 X   ال ي يريبات

 X  نعم الكويت

  X نعم قيرغيرستان

 X  نعم جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  X نعم التويا 

 X  نعم لبنان

  X نعم ليسوتو

  X نعم ليبيريا

 X  نعم الجماهيرية العربية الليبية

  X  ال لختنشتاين

  X نعم ليتوانيا 

  X نعم لكسمبرغ

  X نعم مدغشقر

 X  نعم مالوي

  X نعم ماليريا

 X  نعم ملديف

 X   ال جرر مارشال

  X نعم مالي

  X نعم مالطة

  X نعم موريتانيا

 X  نعم موريشيوس

  X نعم المكسي 

 X  نعم ميكرونيريا الموحدةواليات 

  X نعم امولدوف

  X  ال مونا و
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 البلد
االتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الدوليةةة لوقايةةة 

 النباتات
  غير مسّجل مسّجل

  X نعم منغوليا

  X نعم الجبل األسود

  X نعم المغرب

  X نعم موزامبيق

 X  نعم ميانمار

  X نعم ناميبيا

 X   ال ناورو

 X  نعم نيبال

  X نعم هولندا

  X نعم نيوزيلندا

 X  نعم نيكاراغوا

  X نعم النيجر

 X  نعم نيجيريا

 X  نعم نيوي

  X نعم النروي 

  X نعم ُعمان

 X  نعم با ستان

 X  نعم باالو

 X  نعم بنما

 X  نعم بابوا غينيا الجديدة

 X  نعم باراغواي

 X  نعم بيرو

  X نعم الولبين

  X نعم بولندا 

  X نعم البرتغال

 X  نعم قطر

  X نعم جمهورية  وريا

  X نعم رومانيا

  X نعم االتحاد الروسي

 X  نعم رواندا

 X  نعم ساموا

 X  نعم سان تومي وبرينسيبي

  X  ال سان مارينو

 X  نعم المملكة العربية السعودية

  X نعم السنغال

  X نعم جمهورية صربيا

 X  نعم سيشيل

  X نعم سيراليون

  X نعم سنغافورة 
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 البلد
االتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الدوليةةة لوقايةةة 

 النباتات
  غير مسّجل مسّجل

  X نعم سلوفا يا 

  X نعم سلوفينيا 

 X  نعم جرر سليمان

 X   ال الصومال

 X  نعم جنوب أفريقيا

 X  نعم جنوب السودان

  X نعم سبانياإ

 X  نعم سري النكا

 X  نعم سانت  يتس ونيويس

 X  نعم سانت لوسيا

 X  نعم سانت فنسنت وجرر غرينادين

  X نعم السودان

 X  نعم سورينام

  X نعم سوازيلند

  X نعم السويد

  X نعم سويسرا

  X نعم الجمهورية العربية السورية

  X نعم طاجيكستان

  X نعم تايلند

جمهوريةةةةةة مقةةةةةدونيا اليوغوسةةةةةالفية 
 السابقة

  X نعم

 X   ال يتيمور ليشت

  X نعم توغو

 X  نعم تونغا

 X  نعم ترينيداد وتوباغو

 X  نعم تونس

  X نعم تر يا

  X  ال تر مانستان

 X  نعم توفالو

 X  نعم أوغندا

  X نعم أو رانيا

 X  نعم اإلمارات العربية المتحدة

  X نعم المملكة المتحدة

 X  نعم جمهورية تنرانيا المتحدة

  X نعم الواليات المتحدة األمريكية

 X  نعم أوروغواي

  X  ال أوزبكستان

 X  نعم فانواتو

  X نعم فنرويال
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 البلد
االتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الدوليةةة لوقايةةة 

 النباتات
  غير مسّجل مسّجل

  X نعم ناميت في

 X  نعم اليمن

  X نعم زامبيا

 X  نعم زمبابوي

 X  ? جرر فارويه

 X  ? تو يالو

 


