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

 www.fao.org :يعلى العنوان التال
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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 الدورة السابعة

 3293 آذار/مارس 32 - 91 ،روما

 إعالن صادر عن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 3293آذار /مارس 33روما، 

 

 

املائة ، حنن األعضاء 2112نيسان /أبريل 3 يفلتأسيس االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  مبناسبة الذكرى الستني -1

 :االتفاقية والسبعة والسبعون املوّقعون على
 

بالنجاحات احملققة على امتداد ستني عامًا بفضل التعاون على املستوى الدولي ملنع انتشار اآلفات  حنتفل (1)

 النباتية الضاّرة؛

التحديات الناشئة واملقبلة اليت تواجه العامل بسبب التهديدات املتنامية احملدقة باألمن الغذائي ب نقّر (2)

والتنوع البيولوجي والنمو االقتصادي والنامجة عن انتقال اآلفات واألمراض النباتية داخل البلدان ويف ما 

 بينها؛

املستوى الدولي ملواجهة التهديدات الناشئة عن  األهمية احليوية للتعاون والعمل اجلماعي على جمددًا نؤكد (3)

 اآلفات يف السنوات املقبلة؛

 :إىلالبلدان واملنظمات الدولية واجملموعات الصناعية واجملتمع املدني  ندعو (4)
 

 مضاعفة اجلهود املبذولة لدرء التهديدات الناشئة عن دخول آفات جديدة (أ)

رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأنشطتها على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية  دعم (ب)

 من خالل تأمني املوارد الكافية هلا

جتديد االلتزام باعتماد املعايري الدولية للصحة النباتية اليت وضعتها االتفاقية الدولية لوقاية  (ج)

 .ممكنعلى أوسع نطاق النباتات وبتطبيقها 



CPM 2012/CRP/02 2 

بالتعاون يف جمال وقاية  التزامهم جيددونإّن األعضاء املائة والسبعة والسبعني يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -2

النباتات ملا له من أهمية حيوية بالنسبة إىل البلدان كافة يف سعيها إىل ضمان احلماية االقتصادية والزراعية والبستانية 

 . األمن الغذائي ومحاية البيئة الربّية والتنوع البيولوجي وتنمية القدرات واحلرجية، وإىل كفالة


