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A 

 المؤتمر

 الدورة األربعون

 2017تموز يوليو/ 8-3روما، 

  النباتية للصحة الدولية السنة
 (قرار مشروع)

 
 موجز

 األمم منظومة يف النباتية للصيييييييييحة الدولية بالسييييييييينة لالحتفال 2020باقرتاح لتخصيييييييييي  سييييييييينة  حكومة فنلنداّدمت تق 
 ات  معاةجة قايييييايا يف آثارهابالوعي بأمهية الصيييييحة النباتية و رفع مسيييييتوى يتمثل اهلدف الرئيسيييييي من ورا   ل  يف و املتحدة. 

إىل معاةجية  ل  هدف يالبيئية والتنمية االقتصادية. و  دهدد اليتاألمن الغذائي واألخطار أمهية عاملية، مبا يف  ل  اةجيوع والفقر و 
ة الدولية، يالتجار  املبادالتادة الكبرية يف ، مبا يف  ل  آثار تغري املناخ، والزيسيييييييييييييييتجدةلصيييييييييييييييحة النباتية اةجديدة واملاحتديات 

ياسيييات وهياكل سيييوضيييع والفقدان السيييريع للتنوع البيولو ي، واملسيييارات اةجديدة لمفات، مثل التجارة ايلكرتونية، من خالل 
 وآليات وطنية وإقليمية وعاملية أكثر كفا ة. 

 :CL 155/REPمقتبس من الوثيقة  
 :وإن اجمللس -12

سيييعرع على مر ر  والذي ]...[ 2020مشييروع القرار بشييأن نالسيينة الدولية للصييحة النباتيةن يف عام على  صيياد  )أ(
 املنظمة يف دورته األربعني العتماده؛

 مؤتمرال جانباإلجراءات المقترح اتخاذها من 
ألمني العام لألمم إحالته إىل اقد يرغب املر ر يف املوافقة على مشيييييروع القرار الوارد يف امللحق والطلب من املدير العام  

 .السنة الدولية للصحة النباتية 2020 سنة إعالنيف  ،يف دوردها املقبلة ،املتحدة لكي تنظر اةجمعية العامة لألمم املتحدة

 :ارات بشأن مامون هذه الوثيقة إىلميكن تو يه أي استفس
 Jingyuan XIA السيد 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أمني
 56988 06570 39+اهلاتف: 
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 لحقالم
 2017../قرار ال

 الّسنة الدولية للصحة النباتية
 
 المؤتمر، إن
 
 األمنو  اييكولو ية، النظم ووظائف األرع، على احلياة أشييييييييكال كل  أسييييييييا   ثل السييييييييليمة النباتات أن إىل يشييييييير إذ

 األرع؛ على احلياة الستمرار حيوي عنصر أهنا وإىل الغذائي،
 

  حبلول عاملال لسيييييييييكان املتزايد العدد إطعام أ ل من للزراعة املسيييييييييتدام للتكثيف أسييييييييياسيييييييييية النباتية الصيييييييييحة بأن يقرّ  وإذ
 ؛2050 سنة
 

 الدعمو  والدعوة االعرتاف وأن السيييييكا ، النمو عن النامجة للايييييغو  للتصيييييدي حاسيييييم أمر النباتية الصيييييحة أن يؤكد وإذ
 الغذائي باألمن نعمي لعامل النباتية املوارد ضمان الدويل اجملتمع أراد ما إ ا حامسة أمهية  ات مسائل النباتية للصحة للرتويج
  ومستدامة؛ مستقرّة إيكولو ية نظم إىل استنادا  
 

 املناخ، تغري وقاييييايا باتية،الن اآلفات من البيولو ي والتنوع والغابات البيئة حيمي النباتية الصييييحة على احلفاظ بأن يقرّ  وإذ
 والفقر؛ التغذية وسو  اةجوع من للحدّ  املبذولة اةجهود ويدعم
 

 من النباتية لصييييحةل املسييييتدامة ايدارة تكفل إ را ات اختا  عملية وتيسييييري وتشييييجيع التوعية إىل امللّحة باحلا ة يذكرّ  وإذ
 ؛2030 لعام عليها املتفق املتحدة لألمم املستدامة التنمية أهداف حتقيق يف املسامهة أ ل
 

 لألنشطة لرتويجل إ را ات وتنفيذ اختا  ويشجع منتدى يشكل أن شأنه من االحتفال من النوع هذا أن يف ثقته يضع وإذ
 القاييايا معاةجة يف يةالنبات الصييحة بأمهية الوعي مسييتوى كذل   يرفع وأن واسييتدامتها، العاملية النباتية املوارد لصييون الداعمة
 البيئة؛ توا ه اليت والتهديدات والفقر اةجوع  ل  يف مبا العاملي، االهتمام  ات
 

بة النباتية الصييييييييييييييحة بأمهية العام الرأي توعية إىل املاسيييييييييييييية احلا ة يؤكد وإذ  النظم ووظائف الغذائي األمن إىل بالنسيييييييييييييي
 اييكولو ية؛

 
 من هبا الوفا  تمسيييييي النباتية للصيييييحة الدولية السييييينة تنفيذ عن الناشيييييئة لألنشيييييطة ايضيييييافية التكاليف أن على يشييييد  وإذ

 اخلاص؛ القطاع من  ل  يف مبا الطوعية، املسامهات
 

 يف املتحيدة مملأل العيامية اةجمعيية فييه تنظر لكي املتحيدة لألمم العيام األمني إىل القرار هيذا إحيالية العيام امليدير إىل يطلب
 .النباتية للصحة الدولية السنة 2020 سنة وتعلن املقبلة دوردها

 (2017... )اعُتمد يف 


