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 المؤتمر
 الحادية واألربعونالدورة 

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

 سنة دولية للفاكهة والخضار تخصيص
 (مشروع قرار)

  

 موجز
نة دولية ســـــــــــ ختصـــــــــــيص ،جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب حكومة مجهورية تشـــــــــــيلي، تؤيّدها اقرتحت 

التوعية باملنافع التغذوية والصحية الستهالك الفاكهة واخلضار، ، وذلك سعًيا منها إىل 2021للفاكهة واخلضار يف عام 
امية إىل تعزيز اجلهود الدولية الر و والدعوة إىل اتباع أمناط غذائية صـــــحية من خالل زيادة اســـــتهالك الفاكهة واخلضـــــار، 

من اإلنتاج ا اخلاصــة هبمســتدام واحلد من الفاقد واملهدر يف ســالســل اإلمداد  على حنوحتســني إنتاج الفاكهة واخلضــار 
ن إعالن عقد األمم املتحدة للعمل مالقاضـــــي باجلمعية العامة لألمم املتحدة . وهذا يتماشـــــى مع قرار إىل االســـــتهالك

موعة جمنطوي على أمناط غذائية صــــــحية تعزز مســــــتدامة تأغذية نظم طبيق تضــــــرورة )، و 2025–2016(أجل التغذية 
 .راواخلض لفواكهوفري لواستهالك غذية متنوعة من األ

 
 )2018ديسمرب/كانون األول  7-3تقرير الدورة الستني بعد املائة للمجلس ( مقتبس من

 
 : على صادقإن اجمللس [...]  -19

 
قرار املؤمتر الذي قّدمته جلنة الزراعة يف دورهتا الســــادســــة والعشــــرين بشــــأن احتفال منظومة األمم مشــــروع  (أ)

 .2021 عام يف "دولية للفاكهة واخلضار املتحدة "بسنة
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 المؤتمراتخاذه من جانب  المقترحاإلجراء 

لته إىل األمني املدير العام إحاإىل طلب ال، و لحقيف املالوارد املوافقة على مشــــــــــروع القرار يف املؤمتر قد يرغب  
  2021 العـــــام لألمم املتحـــــدة لكي تنظر فيـــــه اجلمعيـــــة العـــــامـــــة لألمم املتحـــــدة يف دورهتـــــا املقبلـــــة وتعلن ســــــــــــــنـــــة

 السنة الدولية للفاكهة واخلضار.
 

 هذه الوثيقة إىل: بشأن مضمونميكن توجيه أي استفسارات 
 Anna Larteyالسيدة 

 مديرة
 الغذائية شعبة التغذية والنظم

 5807 5705 06 39+اهلاتف: 
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 لحقالم
 

  2019.../قرار ال
 

 السنة الدولية للفاكهة والخضار
 

 إن المؤتمر،
 

احلاجة امللّحة إىل التوعية باملنافع التغذوية والصـحية السـتهالك الفاكهة واخلضـار والدعوة إىل اتباع  إذ يأخذ في الحسبان
 أمناط غذائية صحية من خالل زيادة االنتاج واالستهالك املستدامني للفاكهة واخلضار؛

 
 )2025-2016(للعمل من أجل التغذية بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعلن إقامة عقد األمم املتحدة  وإذ يذّكر

واحلاجة إىل تنفيذ نظم غذائية مســـــتدامة تعزز األمناط الغذائية الصـــــحية اليت تتضـــــمن جمموعة متنّوعة من األغذية واســـــتهالك 
 وفري للفاكهة واخلضار؛

 
ع احملاصــــــــــيل وزيادة تعزيز تنوي على ،مجلة أمور ، يفللمؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية اليت تنص 10بالتوصــــــــــية  وإذ يذّكر

 إنتاج الفاكهة واخلضار؛
 

عية ، ال ســـــــــيما أمراض القلب واألو املعديةمبســـــــــامهة الفاكهة واخلضـــــــــار املهمة يف الوقاية من األمراض املزمنة غري  وإذ يقرّ 
 الدموية والسرطان، والبدانة وداء السكري؛

 
ة الريفية واإلنتاج بالنسبة إىل السبل املعيشية للماليني من األسر الزراعيإىل أمهية املمارسات املستدامة يف الزراعة  وإذ يشير

 وصغار املزارعني األسريني حول العامل؛
 

أمهية مسامهة الفاكهة واخلضار، وال سيما احملاصيل األصلية، يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والسبل املعيشية  وإذ يدرك
 ا صغار املزارعني األسريني؛ومداخيل املزارعني األسريني ال سيم

 
حيال ارتفاع مســتويات الفاقد واملهدر يف ســالســل إمدادات/قيمة الفاكهة واخلضــار، واآلثار االقتصــادية  وإذ يراوده القلق

 والبيئية واالجتماعية السلبية هلذا الفاقد واملهدر؛
 

 ط الغذائية األسرية؛باحلاجة إىل متكني النساء عن طريق التعليم لضمان جودة األمنا وإذ يقرّ 
 

من جانب اجملتمع الدويل ســــيســــاهم بصــــورة كبرية يف  2021ســــنة دولية للفاكهة واخلضــــار يف عام  ختصــــيصبأن  وإذ يقرّ 
التوعية باملنافع التغذوية والصـــــحية الســـــتهالك الفاكهة واخلضـــــار وتعزيز االهتمام العاملي بضـــــرورة االرتقاء باألمناط الغذائية 

ائل هتمام يف جمال الســـياســـات إىل معاجلة مســـاالمن خالل اســـتهالك الفاكهة واخلضـــار، مبوازاة توجيه  واملعيشـــية الصـــحية
 واملهدر؛ اإلنتاج والفاقد
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على أن تكاليف تنفيذ الســـنة الدولية ومشـــاركة منظمة األغذية والزراعة ســـُتغّطى مبوارد من خارج امليزانية ُحتَّدد  وإذ يشـــدد
 الحًقا؛

 
 لكي تنظر فيــه اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدةإىل املــدير العــام إحــالــة هــذا القرار إىل األمني العــام لألمم املتحــدة  يطلــب

 .للفاكهة واخلضارالسنة الدولية  2021دورهتا املقبلة وتعلن سنة  يف
 
 

 )2019(اعتمد يف ... يونيو/حزيران 


