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A 

 المؤتمر
 األربعونالدورة 

 2017 تّموز/يوليو 8-3روما، 

 لإلبليات الدولية السنة
 (قرار مشروع)

  ث
 موجز

 
 بالنسصصصصصصصصصصصبةتها نظراً إىل أمهي لإلبلياتصصصصصصصصصصصصي  سصصصصصصصصصصصنة دولية ختدولة بوليفيا املتعددة القوميات اقرتحت حكومة  
صصصدر الر   اإلبليات تشصصك ل مف .القاحلة املناطق يفخاصصصة  العيش،كسصص    وسصصبل الفقر من واحلد   الغذائي ألمنإىل ا

بلًدا تقريًبا من بلدان العامل. وتعد  هذه احليوانات  90الرئيسصصصصصي ملالير األسصصصصصر الش تقان يف أتصصصصصد  البيئات صصصصصصعوبة يف 
جمتمعات السصصصكان  بالنسصصصبة إىلأسصصصاسصصصية لغمن الغذائي والتغذية على اعتبار ألا تشصصصكل املصصصصدر الرئيسصصصي لل وتينات 

ا األليصصصصا  واأل صصصصدة العوصصصصصصصصصصصصصصويصصصصة وقوة ا ر  و    ،نقصصصصللااألصصصصصصصصصصصصصصصلير يف منصصصصاطق يتلفصصصصة من العصصصصامل. وهي توف ر أيوصصصصصصصصصصصصصصصصصً
 سبل عيش الرعاة الرح ل.بالنسبة إىل غىن عنها  وال
 

 :CL 156/REPمقتاف من الوثيقة 
 
 الدولية لسصصصصصصنةا" بعنوان القرار مشصصصصصصروع على وصصصصصصصاد  لإلبليات، دولية سصصصصصصنة ختصصصصصصصي  اقرتاح يف اجمللس نظر -27

 .العتماده األربعر دورته يف املنظمة مؤمتر إىل إلحالته ]...[ 2024 لعام "لإلبليات
 ؤتمراإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب الم

 
 لعاما قد يرغ  املؤمتر يف املوافقة على مشصصصصصصصصصصصصصروع القرار الوارد يف امللاق والال  إىل املدير العام إحالته إىل األمر 
  .لإلبليات الدولية سنةال 2024يف إعالن سنة  القبلة، دورهتا يف املتادة، لغمم العامة لكي تنظر ا معية املتادة لغمم

 هذه الوثيقة إىل: مومون ميكن توجيه أي استفسارات بشأن
 Berhe Tekola السيد

 مدير تعبة اإلنتاج احليواين وصاة احليوان
   +39 06570 53371اهلاتف: 



C 2017/LIM/16 2 

 

 الملحق
 

 2017/القرار ..
 السنة الدولية لإلبليات

 
 إن المؤتمر،

 
إىل أن  اإلبليات تشك ل مصدر الر   الرئيسي ملالير األسر الفقرية الش تعيش يف أتد  البيئات صعوبة على وجه  إذ يشير

 1من أهدا  التنمية املسصصصصصصصصصصصصصصتدامةف ويف احلد من الفقر املدقع  اهلد   2األرض وتسصصصصصصصصصصصصصصاهم يف مكافاة ا وع  اهلد  
من أهدا  التنمية املسصصصصتدامةف ويف االسصصصصتخدام املسصصصصتدام للنظم  5 من أهدا  التنمية املسصصصصتدامةف ويف متكر املرأة  اهلد 

 ؛من أهدا  التنمية املستدامةف 15اإليكولوجية ال ي ة  اهلد  
 

كان لل وتينات واألليا  للكساء وأ دة لإلنتاج الزراعي لدى جمتمعات الس ارئيسيً  اً بأن  اإلبليات تشكل مصدر  وإذ يقرّ 
ا يف القسصصصصصصصصم األاألصصصصصصصصصلير على امتداد مرتف  من الصصصصصصصصصااري ك عات جبال األنديز الفسصصصصصصصصياة يف أمريكا ا نوبية، وأيوصصصصصصصصً

 ؛يف أفريقيا وآسيا
 

بأن  اإلبليات تعد  أنواًعا فريدة من الثدييات األصصصصصصلية يف بلدان أمريكا ا نوبية وترمز إىل عنصصصصصصر هام من عناصصصصصصر  وإذ يقرّ 
 ؛رعوير املتوارثةاهلوية الثقافية جملتمعات السكان األصلير ال

 
على قدرة اإلبليات يف تأدية دور أسصصصصصاسصصصصصي يف مواجهة تأثريات تغري  املناا، خاصصصصصصة يف األرا صصصصصي القاحلة وتصصصصصبه  وإذ يؤّكد

القاحلة وعلى أن  اإلقرار مبا توف ره من منتجات وخدمات والدعوة بشصصصصصصصصصصألا ودعم الرتويع هلا تعد  عناصصصصصصصصصصصر غاية يف األمهية 
 يش اجملتمعات احمللية الش تعتمد عليها؛بالنسبة إىل سبل ع

 
ي العام بأمهية اإلبليات بالنسصصصصصصصصصصبة إىل األمن الغذائي وومائف النظام اإليكولوجي أباحلاجة املاسصصصصصصصصصصة إىل توعية الر  وإذ يذّكر

وإىل الرتويع لإلجراءات الرامية إىل حتسصصصصصصصصصر إدارة اإلبليات للمسصصصصصصصصصامهة يف حتقيق أهدا  األمم املتادة للتنمية املسصصصصصصصصصتدامة 
 املتفق عليها؛ 

 
شصصصصصصصكل منتدى وأن يشصصصصصصصجع اختاا وتنفيذ إجراءات للرتويع يف أن هذا النوع من االحتفال من تصصصصصصصأنه أن ي وإذ يضعععععه  قت 

لغنشصصاة الداعمة لصصصون املوارد الوراثية لإلبليات واسصصتخدامها املسصصتدام وتنميتها، وأن يرفع كذلا مسصصتوى الوعي بأمهيتها 
 يف معا ة القوايا اات االهتمام العاملي، مبا يف الا ا وع والفقر والتهديدات احملدقة بالبيئة؛ 

 
على أن التكاليف اإل افية لغنشاة الناتئة عن االحتفال بالسنة الدولية لإلبليات سيتم الوفاء هبا من خالل  دذ يشدّ وإ

 املسامهات الاوعية، مبا يف الا من القااع اخلاص؛ 
 

 غمم املتادة لإىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل األمر العام لغمم املتادة لكي تنظر فيه ا معية العامة  يطلب
 السنة الدولية لإلبليات. 2024يف دورهتا املقبلة وتعلن سنة 

 
 ف2017 اعتمد يف ... 


