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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 العاشرةالدورة 

 0265 مارس/آذار 02-61 ،روما

 لتدابري الصحة النباتية 65يف املعيار الدولي رقم  الرمزحالة تسجيل 

 من جدول األعمال 6-9البند 

 1الدولية لوقاية النباتات من إعداد أمانة االتفاقية

 

 معلومات أساسية –أواًل 

 

شّجعت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها التاسعة األطراف املتعاقدة على السعي احلثيث إىل تسجيل رمز  -1

فيهةا   تلتدابري الصحة النباتيةة  اةا يلةمل عمليةات  ديةد التسةجيل يف البلةدان الة  أوشةك          51املعيار الدولي رقم 

وشّجعت اهليئة أيضًا األطراف املتعاقدة على تسديد كلفةة عمليةات  ديةد التسةجيل      التسجيل على االنتهاء.صالحية 

 ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية(. 3152ال  أجنزت يف سنة 

 

 2التقدم احملرز والوضع احلالي –ثانيًا 

 

التسجيل يف مجيع البلةدان الة  كانةت صةالحية التسةجيل قةد أوشةكت فيهةا علةى          اسُتكملت عملية  ديد  -3

  على حنو ما أشري إليه يف الدورة التاسعة للهيئة. وسوف تنتهي صالحية عمليات التسجيل 3152االنتهاء خالل سنة 

 .3132هذه يف سنة 

 

                                                      
مارس/آذار  51( يف Revision 01صدرت النسخة املراجعة من الوثيقة ) -/كانون األول يناير 51متت إضافة مرفق واحد على هذه الوثيقة على   1

 وإضافة البلدان الواردة بعد أوكرانيا. 5؛ ومت تعديل املرفق 3151
  بالوثيقة معلومات عن حالة التسجيل يف كل بلد من البلدان. 5يتضمن املرفق   2
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ُحةددت بةني اوموعةة األوىل مةن      بلدًا 51عمليات تسجيل جديدة يف  3152وباشرت أمانة االتفاقية يف سنة  -2

البلدان استنادًا إىل معايري إسناد األولويات. وتلمل هذه املعايري اعتبارات متعلقة اؤشرات قانونية و اريةة والتزامةات   

 دوالر أمريكي. 51 111البلدان بتسديد تكاليف التسجيل. وبلغت امليزانية اإلمجالية املخصصة هلذه الغاية 

 

 :احملرز تقدمأخرى للبارزة ويف ما يلي حمطات  -2
 

        رسالة موجهة إىل الوزراء. سعيًا إىل التوعية على أهمية محاية هةذا الرمةز ومسةاعدة املنظمةات القطريةة لوقايةة

النباتات يف تفاعلها مع احلكومات التابعة هلا  ُبعث برسالة إىل الوزير املختص يف كل بلد من البلدان تضةّمنت  

غاية املرجوة من التسجيل وسّلطت الضوء على احلاجةة إىل دعةم سياسةي ومةالي لعمليةة التسةجيل أو       شرحًا لل

 لتجديدها. 

  .أرسلت يف وقةت سةابق رسةالة أخةرى إىل املنظمةات القطريةة لوقايةة        رسائل لتجديد التسجيل وتسديد الكلفة

مليةات  ديةد التسةجيل الة      النباتات تتضمن معلومات عن إجراءات تسديد الكلفة للتعويض عن تكةاليف ع 

. وأبدى العديد من البلدان رغبته يف تسديد تلك التكاليف. وقام العديةد منهةا بالفعةل    3152جرت خالل سنة 

 بتسديد الكلفة ألمانة االتفاقية الدولية.

 3ُنلرت األسئلة واألجوبة على موقع البوابة الدولية للصحة النباتية
.  

 

 املقبلة من املراحل التالية:وتتألف خطة العمل للخطوات  -1
 

   اجلولة الثانية من عمليات التسجيل اجلديدة. سوف يتم حتديد اوموعة الثانية من البلدان ال  ستبدأ فيهةا

استنادًا إىل معايري حتديد األولويات ضمن حدود امليزانية املتاحة  على  3151عمليات تسجيل جديدة يف سنة 

 .3152غرار ما حصل يف سنة 

  مل تطرأ ملاكل غري متوقعة )كاملسائل القانونية ال  يطرحها بعض أصحاب املصلحة(  سوف يتم التعةاطي  ما

ضةمن حةدود امليزانيةة     3151مع سائر عمليات التسجيل وعمليات التسجيل اجلديدة املتبقية قبل نهاية سةنة  

(. وسةوف تبةدأ   3151-3152دوالر أمريكةي )للسةنوات اسمة      211 111اإلمجالية املتفةق عليهةا وقةدرها    

بلدًا ضمن اإلطار الزمين املةذكور أعةاله. وينتهةي العقةد املة م مةع شةرك          55عمليات التسجيل اجلديدة يف 

. 3152اللتني اختارتهما الفاو إلجةراء عمليةة التسةجيل نيابةة عنهةا يف شةهر سةبتم /أيلول         التجارية العالمة

 دة النظر يف امليزانية لتعديلها حسب االقتضاء.وميكن مع اقرتاب نهاية املدة احملددة إعا

 

  

                                                      
 https://www.ippc.int/faqنظر ا  3
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 الصحة النباتية مدعّوة إىل: تدابريوإّن هيئة  -5
 

يف مةا يتعلةق بتسةجيل رمةز املعيةار       3151وخبطة العمةل لسةنة    3152بالتقدم احملرز خالل سنة  أخذ العلم (5)

 .51الدولي رقم 

  اةا  51األطراف املتعاقدة على تقديم الدعم بلكل مستمر لعملية تسةجيل رمةز املعيةار الةدولي رقةم       تلجيع (3)

 التسجيل ال  شارفت مدتها على االنتهاء.  ديديلمل عمليات 

األطراف املتعاقدة على أن تسدد ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات تكةاليف التسةجيل و ديةد      تلجيع (2)

 ل حاملا يكون ذلك ممكنًا من الناحية العملية.التسجي
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 :1املرفق 

 11حتديث عن تسجيل رمز املعيار الدولي رقم 

 

 األطراف املتعاقدة
 

 األطراف املتعاقدة
 انتهاء صالحية

 التسجيل
 غري مسّجل

 X  أفغانستان

  62/90/6962 ألبانيا

  62/90/6962 اجلزائر

  62/90/6962 أنتيغوا وباربودا

  51/90/6951 األرجنتني

  62/90/6962 أرمينيا

  62/90/6962 أسرتاليا

  90/90/6962 النمسا

  62/90/6962 أذربيجان

 X  جزر البهاما

  62/90/6962 البحرين

 X  بنغالديش

 X  بربادوس

  69/92/6952 بيالروس

  90/90/6962 بلجيكا

 جاٍر العمل  بليز

 بنن
92/59/6952 

60/56/6952 
 

  62/90/6962 بوتان

 X  بوليفيا

  62/90/6962 البوسنة واهلرسك

  62/90/6962 بوتسوانا

  50/91/6950 الربازيل

  90/90/6962 بلغاريا 

 بوركينا فاسو
92/59/6952 

60/56/6952 
 

 X  بوروندي

 X  كمبوديا

 الكامريون
92/59/6952 

60/56/6952 
 

  62/92/6969 كندا

 X  الرأس األخضر

 مجهورية أفريقيا الوسطى
92/59/6952 

60/56/6952 
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 األطراف املتعاقدة
 انتهاء صالحية

 التسجيل
 غري مسّجل

 تشاد
92/59/6952 

60/56/6952 
 

 شيلي
أعدته شيلي، وسوف 

 ُينقل إىل الفاو
 

  62/90/6962 الصني

  62/90/6962 كولومبيا

 X  جزر القمر

 الكونغو
92/59/6952 

60/56/6952 
 

 X  جزر كوك

 العمل جاٍر  كوستاريكا

 كوت ديفوار
92/59/6952 

60/56/6952 
 

  90/90/6962 كرواتيا

  62/90/6962 كوبا

  90/90/6962 قربص

  90/90/6962 اجلمهورية التشيكية 

مجهورية كوريا الشعبية 

 الدميقراطية
62/90/6962  

  90/90/6962 الدامنرك

 X  جيبوتي

 X  دومينيكا

 العمل جاٍر  الدومينيكيةاجلمهورية 

 X  إكوادور

  62/90/6962 مجهورية مصر العربية

 العمل جاٍر  السلفادور

 غينيا االستوائية
92/59/6952 

60/56/6952 
 

 X  إريرتيا

  90/90/6962 إستونيا 

 X  إثيوبيا

  90/90/6962 االحتاد األوروبي

 X  فيجي

  90/90/6962 فنلندا

  90/90/6962 فرنسا

 غابون
92/59/6952 

60/56/6952 
 

  62/90/6962 جورجيا

  90/90/6962 أملانيا

 X  غانا 
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 األطراف املتعاقدة
 انتهاء صالحية

 التسجيل
 غري مسّجل

  90/90/6962 اليونان

 X  غرينادا

 العمل جاٍر  غواتيماال

 غينيا
92/59/6952 

60/56/6952 
 

 غينيا بيساو
92/59/6952 

60/56/6952 
 

 X  غيانا

 X  هاييت

 العمل جاٍر  هندوراس

  90/90/6962 هنغاريا 

  62/90/6962 آيسلندا

 العمل جاٍر  اهلند 

  92/55/6962 إندونيسيا

  62/90/6962 اإلسالمية( -إيران )مجهورية 

 X  العراق

  90/90/6962 آيرلندا

  62/90/6962 إسرائيل

  90/90/6962 إيطاليا 

 X  جامايكا

  62/90/6962 اليابان

 X  األردن

  62/90/6962 كازاخستان

  62/90/6962 كينيا

 X  الكويت

  62/90/6962 قريغيزستان

مجهورية الو الدميقراطية 

 الشعبية
 X 

  90/90/6962 التفيا 

 X  لبنان

  62/90/6962 ليسوتو

  62/90/6962 ليبرييا

 X  اجلماهريية العربية الليبية

  90/90/6962 ليتوانيا 

  90/90/6962 لكسمربغ

  62/90/6962 مدغشقر

 مالوي
أعدته مالوي 

 وسينقل إىل الفاو
 

  96/90/6962 ماليزيا
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 األطراف املتعاقدة
 انتهاء صالحية

 التسجيل
 غري مسّجل

 X  ملديف

 مالي
92/59/6952 

60/56/6952 
 

  90/90/6962 مالطة

 موريتانيا
92/59/6952 

60/56/6952 
 

 X  موريشيوس

  95/59/6962 املكسيك

 X  واليات ميكرونيزيا املوحدة

  62/90/6962 لدوفاوم

  62/90/6962 منغوليا

  62/90/6962 اجلبل األسود

  62/90/6962 املغرب

  62/90/6962 موزامبيق

 العمل جاٍر  ميامنار

  62/90/6962 ناميبيا

 X  نيبال

  90/90/6962 هولندا

  96/90/6962 نيوزيلندا

 العمل جاٍر  نيكاراغوا

 النيجر
92/59/6952 

60/56/6952 
 

 العمل جاٍر  نيجرييا

 X  نيوي

  62/90/6962 النرويج

  62/90/6962 سلطنة عمان

 العمل جاٍر  باكستان

 X  باالو

 العمل جاٍر  بنما

 X  بابوا غينيا اجلديدة

 X  باراغواي

 X  بريو

  51/90/6965 الفلبني

  90/90/6962 بولندا 

  90/90/6962 الربتغال

 X  قطر

  62/90/6962 مجهورية كوريا

  90/90/6962 رومانيا 

  62/90/6962 االحتاد الروسي

 X  رواندا



CPM 2015/12 Rev.01 8 

 األطراف املتعاقدة
 انتهاء صالحية

 التسجيل
 غري مسّجل

 X  ساموا

 X  سان تومي وبرنسييب

 العمل جاٍر  اململكة العربية السعودية

 السنغال
92/59/6952 

60/56/6952 
 

  62/90/6962 مجهورية صربيا

 X  سيشيل

  62/90/6962 سرياليون

  62/90/6962 سنغافورة 

  90/90/6962 سلوفاكيا 

  90/90/6962 سلوفينيا 

 X  جزر سليمان

 العمل جاٍر  جنوب أفريقيا

 X  جنوب السودان

  90/90/6962 أسبانيا

 X  سري النكا

 X  سانت كيتس ونيفيس

 X  سانت لوسيا

 X  غرينادين سانت فنسنت وجزر

  62/90/6962 السودان

 X  سورينام

  62/90/6962 سوازيلند

  90/90/6962 السويد

  62/90/6962 سويسرا

  62/90/6962 سورية

  62/90/6962 طاجيكستان

  95/59/6962 تايلند

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 السابقة
62/90/6962  

 توغو
92/59/6952 

60/56/6952 
 

 X  تونغا

 X  ترينيداد وتوباغو

 X  تونس

  62/90/6962 تركيا

 X  توفالو

 X  أوغندا

  62/90/6962 أوكرانيا

 العمل جاٍر  اإلمارات العربية املتحدة
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 األطراف املتعاقدة
 انتهاء صالحية

 التسجيل
 غري مسّجل

  90/90/6962 اململكة املتحدة

 X  مجهورية تنزانيا املتحدة

  60/95/6952 الواليات املتحدة األمريكية

 X  أوروغواي

 X  نواتواف

1قمعلٌّ فنزويال
  

  62/90/6962 فييت نام

 X  اليمن

  62/90/6962 زامبيا

 X  زمبابوي

   

 

 غري املتعاقدة  األطراف

 

 املتعاقدةغري األطراف 
 انتهاء صالحية

 التسجيل
 غري مسّجل

 X  أندورا

 العمل جاٍر  أنغوال

 X  بروني دار السالم

 العمل جاٍر  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 X  غامبيا

 X  كرييباتي

  62/90/6962 خلتنشتاين

 X  جزر مارشال

  62/90/6962 موناكو

 X  ناورو

  62/90/6962 سان مارينو

 X  الصومال

 X  مور ليشيتتي

  62/90/6962 تركمانستان

  62/90/6962 أوزباكستان

  90/90/6962 جزر فريويه

  96/90/6962 توكيالو

 

                                        
 وال يزال معلقًا لدى املكتب الوطين للعالمات التجارية.  6992مت تقديم الطلب يف عام   1


