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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  عدد حمدود من هذه الوثيقةطُبع 
متاحة على  ملنظمةاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات ا

  www.fao.org اإلنرتنت على العنوان التايل:
MS607/A 

 هيئة تدابير الصحة النباتية
 عشرة الثانيةالدورة 

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 
 15حالة تسجيل رمز المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 من جدول األعمال 5-10 البند

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 معلومات أساسية –أوالً 
 

م االسححححححححححححححرتاتي ية الا اقرتحها مكتب اايئة 2013أقّرت هيئة تدابري الصححححححححححححححهلة النباتية ااايئةم يف دور ا ال امنة ا -1
. وشحححححّ عت اايئة يف 151رقم  ااملعيار الدويلم لتدابري الصحححححهلة النباتيةللمضحححححا قدمام يف عملية تسححححح يل رمل املعيار الدويل 

، مبا يشححمل 15ح يث إىل تسحح يل رمل املعيار الدويل رقم بشححكل على السححعا  م األطراف املتعاقدة2014دور ا التاسححعة ا
عمليات جتديد التسحح يل يف البلدان الا أوشححكت فيها ةححلحية التسحح يل على االنتهات. وشححّ عت اايئة أيضححام األطراف 

ة الدولية لوقاية النباتات ألمانة االتااقي 2013املتعاقدة على تسحححححححديد للاة عمليات جتديد التسححححححح يل الا أ لت يف سحححححححنة 
م األطراف املتعاقدة على مواةححححححححلة تقد  الدعم 2016عشححححححححرة ااحلادية ايئة يف دور ا اشححححححححّ عت لما م.  الدولية ااالتااقية

، مبا يف ذلك جتديد عمليات التسحححح يل الا أوشححححكت ةححححلحيتها على االنتهات 15لعملية تسحححح يل رمل املعيار الدويل رقم 
   تكاليف التس يل وجتديد التس يل ألمانة االتااقية حاملا أمكن ذلك من الناحية العملية. وأيضام على تسديد

                                        
 لهيئة.لقرير الدورة ال امنة بت 5املرفق  انظر  1
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 2التقدم المحرز والوضع الحالي –ثانياً 
 

اسُتكملت عملية جتديد التس يل يف مجيع البلدان الا لانت ةلحية التس يل قد أوشكت فيها على االنتهات  -2
م. وسححوف تنتها ةححلحية عمليات التسحح يل 2014ليه يف الدورة التاسححعة للهيئة ا، على حنو ما أشححري إ2013خلل سححنة 

 .2023بعد ذلك يف سنة 
 
عايري معدد من اسحححححححححتنادام إىل األوىل" من عملية التسححححححححح يل  اجلولةعلى أهنا يف "بلدام  17مت حتديد ، 2014 عامويف  -3

مليلانية اإلمجالية امات البلدان بتسديد تكاليف التس يل. وبلغت مؤشرات قانونية وجتارية والتلا، مبا يف ذلك حتديد األولويات
 دوالر أمريكا.  65 000الغرض  ااملخصصة اذ

 
اجلولة ال انية" من عملية التسححححححححححححح يل. ومت اختيار البلدان "بلدا على أهنا يف  15، حّددت األمانة 2015يف عام و  -4

دوالر  40 000 الغرض ااذوبلغت امليلانية اإلمجالية املخصححححححححححصححححححححححة لر. اآلناة الذ  معايري حتديد األولوياتاسححححححححححتناد إىل نا  
سححات القانونية لرةححد عمل املؤسححنظمة بشححكل وثيق مع مكتب الشححؤون القانونية يف املالدولية تعمل أمانة االتااقية و أمريكا. 

 الا جرى التعاقد معها لتس يل امللاات. 
 
مت حتديدها على بلدام  17بالنسبة إىل ولية عمليات تس يل جديدة ، باشرت أمانة االتااقية الد2015 عامويف  -5

 عايرياملالبلدان اسححححححححححححححتنادام إىل  على ختياروقع اال. و 1هبذه الوثيقة باعتباره املرفق  يف اجلدول املرفقأهنا يف "اجلولة ال ال ة" 
 دوالر أمريكا.  45 000وبلغت امليلانية اإلمجالية املخصصة اذا الغرض . تهلديد األولوياتاملعتادة ل

 
أجريت و  .بيلروس والواليات املتهلدة األمريكية، شحححححارفت ةحححححلحية التسححححح يل على االنتهات يف 2016ويف عام  -6

 . 2026عملية الت ديد وسيبقى التس يل ةاحلام حىت سنة 
 
 : 2013ويف ما يلا النقاط األخرى الا ُسّ ل فيها تقدم منذ سنة  -7
 

   نباتات يف لوقاية الوطنية أمهية محاية الرمل ومسححححححححاعدة املنظمات البرات. سححححححححعيام إىل التوعية رسححححححححالة موجهة إىل الو
 للغاية املرجوة من تضّمنت شرحام  ،تااعلها مع احلكومات التابعة اا، بُعث برسالة إىل الو ير املختص يف لل بلد

قد ة التسحححححح يل أو لت ديدها. و عملييف  ايلاملسححححححياسححححححا و الدعم الالتسحححححح يل وسححححححّل ت الضححححححوت على احلاجة إىل 
 .2015و 2014عاما على امتداد هذه الرسائل أرسلت 

  تتضحححححمن  ،املنظمات الوطنية لوقاية النباتاترسحححححائل لتسحححححديد للاة جتديد التسححححح يل. مّت توجيه رسحححححالة أخرى إىل
يد من . وأبدى العد2013معلومات عن إجراتات تسديد للاة عمليات جتديد التس يل الا جرت خلل سنة 

 البلدان رغبته يف تسديد تلك التكاليف. وقام العديد منها بالاعل بتسديد الكلاة ألمانة االتااقية الدولية.

                                        
 بالوثيقة معلومات عن حالة التس يل يف لل بلد من البلدان. 1يتضمن املرفق   2
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  20143األسئلة واألجوبة على موقع البوابة الدولية للصهلة النباتية يف سنة املعلومات املتعلقة بُنشرت.  
 
 :ما يلاخ ة العمل للسنوات املقبلة شمل وت -8
 

 أ فيها عمليات من البلدان الا سححححتبدالرابعة من عمليات التسحححح يل اجلديدة. سححححيتم حتديد ا موعة  الرابعة اجلولة
اسحححححححححححححتنادام إىل معايري حتديد األولويات املذلورة أعله ضحححححححححححححمن حدود امليلانية  2017 عامديدة يف اجلتسححححححححححححح يل ال

 . 2016و 2015و 2014األعوام يف دث ، على غرار ما حاملخصصة
  لرباتاتالوطنية  أو املكاتب عض أةهلاب املصلهلة ريها بت رأ مشالل غري متوقعة الاملسائل القانونية الا ي ملما 

ضحححححححمن  2017هناية سحححححححنة حبلول الل مة عمليات الت ديد وعمليات التسححححححح يل اجلديدة يتم معاجلة م، سحححححححاالخرتاع
-2013لسحححححححححححححنوات ا م  ارتة ار أمريكا الدوال 350 000 قححدرهححاالا و حححدود امليلانيححة اإلمجححاليححة املتاق عليهححا 

مين ضححححححححمن اإلطار الل عمليات تسحححححححح يل جديدة فيها سححححححححتبدأ الا من األطراف املتعاقدة طرفا  26وهناك م. 2017
من ضححححححجديدة عمليات تسحححححح يل الا سححححححتبدأ فيها  األطراف غري املتعاقدةمن  أطراف 7لما توجد املذلور أعله.  

 ارية اللتني اختار ما الت اتها العقد املربم مع شححححححرلا العلموينت الل م.افر التمويل و تب رهنام اإلطار اللمين ناسححححححه، 
 ،مع اقرتاب هناية املدة احملددة و ،. وجي2018إلجرات عملية التسحححححح يل نيابة عنها يف شححححححهر سححححححبتمرب أيلول  املنظمة
 امليلانية لتعديلها حسب االقتضات. تنقيح

 
 :القيام مبا يلا نباتية مدعّوة إىلالصهلة ال تدابريوإّن هيئة  -8
 

يف ما يتعلق بتسحح يل رمل املعيار  2017 لعاموخب ة العمل  2016 عامبالتقدم احملر  خلل  اخذ علماأل م1ا
 .15الدويل رقم 

، 15عملية تسحححح يل رمل املعيار الدويل رقم إىل سححححتمر املاألطراف املتعاقدة على تقد  الدعم  تشحححح يعو م2ا
 التس يل الا شارفت مد ا على االنتهات. جتديدات مبا يشمل عملي

األطراف املتعاقدة على أن تسححدد ألمانة االتااقية الدولية تكاليف التسحح يل وجتديد التسحح يل  تشحح يعو م3ا
 حاملا يكون ذلك ممكنام من الناحية العملية.

  

                                        
 https://www.ippc.int/faqانظر   3
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 1المرفق 
 

 األطراف المتعاقدة
 

 األطراف املتعاقدة
 انتهات ةحححححححححححححححلحية

 غري مسّ ل التس يل

 X  أفغانستان

  2023 09 26 ألبانيا

  2023 09 26 اجللائر

  2023 09 26 أنتيغوا وباربودا

  2025 04 15 األرجنتني

  2023 09 26 أرمينيا

  2023 09 26 أسرتاليا

  2023 04 04 النمسا

  2023 09 26 أذربي ان

 العمل جار   اجلولة ال انية جلر البهاما
  2023 09 26 البهلرين

 X  بنغلديش

 العمل جار   اجلولة ال انية بربادوس
  2026 06 20 بيلروس

  2023 04 04 بل يكا

  2025 03 31 بليل

 *2018 10 03 *بنن
24 12 2018* 

 

  2023 09 26 بوتان

 X  بوليايا

  2023 09 26 البوسنة واارسك

  2023 09 26 بوتسوانا

  2019 05 19 الربا يل

  2023 04 04 ريا بلغا

 *2018 10 03 *بورلينا فاسو
24 12 2018* 

 

 العمل جار   ل ةاجلولة ال ا بوروندي

 العمل جار   ل ةاجلولة ال ا لمبوديا

 *2018 10 03 *الكامريون
24 12 2018* 

 

  2020 07 27 لندا

 X  لابو فريدي

  *2018 10 03 *مجهورية أفريقيا الوس ى
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 األطراف املتعاقدة
 انتهات ةحححححححححححححححلحية

 غري مسّ ل التس يل

24 12 2018* 

 *2018 10 03 *تشاد
24 12 2018* 

 

أعدته شيلا، وسوف  شيلا
 يُنقل إىل الااو

 

  2023 09 26 الصني

  2023 09 26 لولومبيا

 *2018 10 03 *جلر القمر
24 12 2018* 

 

 *2018 10 03 *الكونغو
24 12 2018* 

 

 العمل جار   ل ةاجلولة ال ا جلر لوك

  2025 07 30 لوستاريكا

 *8201 10 03 *لوت دياوار
24 12 2018* 

 

  2023 04 04 لرواتيا

  2023 09 26 لوبا

  2023 04 04 قربص

  2023 04 04 اجلمهورية التشيكية 

 العمل جار   اجلولة األوىل الدميقراطية الكونغومجهورية 
مجهوريححححححححة لوريححححححححا الححححححححدميقراطيححححححححة 

 الشعبية
26 09 2023  

  2023 04 04 الدامنرك

 X  جيبويت

 العمل جار   ال انية اجلولة دومينيكا
 العمل جار   اجلولة األوىل اجلمهورية الدومينيكية

 العمل جار   ةل اجلولة ال ا إلوادور

  2023 09 26 مجهورية مصر العربية

 العمل جار   اجلولة األوىل السلاادور

 *2018 10 03 *غينيا االستوائية
24 12 2018* 

 

 X  إريرتيا

  2023 04 04 إستونيا 

 X  ياإثيوب

  2023 04 04 االحتاد األورويب

 العمل جار   ل ةاجلولة ال ا في ا

  2023 04 04 فنلندا
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 األطراف املتعاقدة
 انتهات ةحححححححححححححححلحية

 غري مسّ ل التس يل

  2023 04 04 فرنسا

 *2018 10 03 *غابون
24 12 2018* 

 

 العمل جار   ل ةاجلولة ال ا غامبيا

  2023 09 26 جورجيا

  2023 04 04 أملانيا

 X 2023 09 26 غانا

  2023 04 04 اليونان

 العمل جار   اجلولة ال انية غرينادا
 العمل جار   اجلولة األوىل غواتيماال

 *2018 10 03 *غينيا
24 12 2018* 

 

 *2018 10 03 *غينيا بيساو
24 12 2018* 

 

 العمل جار   اجلولة ال انية غيانا
 العمل جار   اجلولة ال انية هايا

 ل جار  العم اجلولة األوىل هندوراس
  2023 04 04 هنغاريا 

  2023 09 26 آيسلندا

 اجلولة األوىل ااند 
قيححد التاححاوض 
محححححححححححححححححع و ارة 

 اللراعة
  2023 11 06 إندونيسيا

  2023 09 26 اإلسلمية إيرانمجهورية 

 X  العراق

  2023 04 04 آيرلندا

  2023 09 26 إسرائيل

  2023 04 04 إي اليا 

 العمل جار   نيةاجلولة ال ا جامايكا
  2023 09 26 اليابان

  ةل اجلولة ال ا األردن

  2023 09 26 لا اخستان

  2023 09 26 لينيا

 X  الكويت

  2023 09 26 قريغيلستان
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 األطراف املتعاقدة
 انتهات ةحححححححححححححححلحية

 غري مسّ ل التس يل

 العمل جار   ةل اجلولة ال ا مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  2023 04 04 التايا 

 X  لبنان

  2023 09 26 ليسوتو

  2023 09 26 ليبرييا

 X  اجلماهريية العربية الليبية

  2023 04 04 ليتوانيا 

  2023 04 04 لكسمربغ

  2023 09 26 مدغشقر

  2019 03 08 ملوي

  2023 04 02 ماليليا

 X  ملديف

 *2018 10 03 *مايل
24 12 2018* 

 

  2023 04 04 مال ة

 *2018 10 03 *موريتانيا
24 12 2018* 

 

 X  موريشيوس

  2023 10 01 املكسيك

 العمل جار   ةل اجلولة ال ا واليات ميكرونيليا املوحدة

  2023 09 26 لدوفاو م

  2023 09 26 منغوليا

  2023 09 26 اجلبل األسود

  2023 09 26 املغرب

  2023 09 26 مو امبيق

 العمل جار   اجلولة األوىل ميامنار
  2023 09 26 ناميبيا

 X  نيبال

  2023 04 04 داهولن

  2023 04 02 نيو يلندا

  2026 06 29 نيكاراغوا

 *2018 10 03 *الني ر
24 12 2018* 

 

 العمل جار   اجلولة األوىل ني رييا
 X  نيوي

  2023 09 26 النرويج
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 األطراف املتعاقدة
 انتهات ةحححححححححححححححلحية

 غري مسّ ل التس يل

  2023 09 26 سل نة عمان

 العمل جار   اجلولة األوىل بالستان
 X  باالو

 العمل جار   اجلولة األوىل بنما
 العمل جار   ةل اجلولة ال ا بابوا غينيا اجلديدة

 العمل جار   اجلولة ال انية باراغواي
 العمل جار   اجلولة ال انية بريو

  2021 09 15 الالبني

  2023 04 04 بولندا 

  2023 04 04 الربتغال

 X  ق ر

  2023 09 26 مجهورية لوريا

  2023 04 04 رومانيا 

  2023 09 26 االحتاد الروسا

 X  رواندا

 العمل جار   ةل اجلولة ال ا ساموا

 X  سان توما وبرنسييب

 العمل جار   اجلولة األوىل اململكة العربية السعودية

 *2018 10 03 *السنغال
24 12 2018* 

 

  2023 09 26 مجهورية ةربيا

 X  سيشيل

  2023 09 26 سرياليون

  2023 09 26 سنغافورة 

  2023 04 04 سلوفاليا 

  2023 04 04 سلوفينيا 

 X  جلر سليمان

 العمل جار   اجلولة األوىل جنوب أفريقيا
 X  جنوب السودان

  2023 04 04 سبانياإ

 العمل جار   ةل اجلولة ال ا سري النكا

 العمل جار   اجلولة ال انية سانت ليت  ونياي 
  2026 02 25 سانت لوسيا

 العمل جار   اجلولة ال انية سانت فنسنت وجلر غرينادين
  2023 09 26 السودان
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 األطراف املتعاقدة
 انتهات ةحححححححححححححححلحية

 غري مسّ ل التس يل

 العمل جار   اجلولة ال انية سورينام
  2023 09 26 سوا يلند

  2023 04 04 السويد

  2023 09 26 سويسرا

  2023 09 26 سورية

  2023 09 26 طاجيكستان

  2023 10 01 تايلند

مجهورية مقدونيا اليوغوسحححححححححححلفية 
 السابقة

26 09 2023  

 *توغو
03 10 2018* 
24 12 2018* 

 

 العمل جار   ةل اجلولة ال ا تونغا

 العمل جار   اجلولة ال انية ترينيداد وتوباغو
 العمل جار   ةل اجلولة ال ا تون 

  2023 09 26 ترليا

 X  توفالو

 العمل جار   ةل اجلولة ال ا أوغندا

  2023 09 26 أولرانيا

 العمل جار   ولة األوىلاجل اإلمارات العربية املتهلدة
  2023 04 04 اململكة املتهلدة

 X  مجهورية تنلانيا املتهلدة

  2026 01 24 الواليات املتهلدة األمريكية

 العمل جار   ةل اجلولة ال ا أوروغواي

 X  نواتواف

  iقمعل   فنلويل

  2023 09 26 فييت نام

 X  اليمن

  2023 09 26  امبيا

 العمل جار   ةل  ااجلولة ال  مبابوي
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 قدةاألطراف غير المتعا

 
انتهات ةلحية  األطراف غري املتعاقدة

 غري مسّ ل التس يل

 X  أندورا

  2026 03 16 أنغوال
 X  بروين دار السلم

 X  لرييبايت

  2023 09 26  تنشتاين

 X  جلر مارشال

  2023 09 26 مونالو

 ار  العمل ج اجلولة ال انية مونتسريات
 X  ناورو

  2023 09 26 سان مارينو

 X  الصومال

 X  مور ليشاتي

  2023 09 26 ترلمانستان

  2023 09 26 أو بالستان

  2023 04 04 جلر فريويه

  2023 04 02 توليلو
 

 
 

 حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
i   لدى املكتب الوطين للعلمات الت ارية.وال يلال معلقام  2003مت تقد  ال لب يف عام 

 عيححار بسحححححححححححححححبححب تقححد  أو قبول طلبححات تسححححححححححححححح يححل رمل امل *  يرد تححارنححان النتهححات الصحححححححححححححححلحيححة بححالنسحححححححححححححححبححة إىل بلححدان املنظمححة األفريقيححة للملكيححة الاكريححة
 ريخ اتواريخم خمتلاة.من فئات خمتلاة بتا بالنسبة إىل منت ات وخدمات 15رقم 


