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 المؤتمر
 الحادية واألربعونلدورة ا

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

 سنة دولية للفاكهة والخضار خصيصت
 )مشروع قرار(

  
 موجز

، وذلك 2021يف عام  للفاكهة واخلض  ارس  نة دولية  يصص  ختاقرتحت جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  
التوعية باملنافع التغذوية والص  حية الس  تهالف الفاكهة واخلض  ار، والدعوة إىل اتباع أااي غذائية    حية س  عي ا منها إىل 

 على حنوتعزيز اجلهود الدولية الرامية إىل حتس   إتتا  الفاكهة واخلض ار و من خالل زيادة اس تهالف الفاكهة واخلض ار، 
. وهذا يتماش   ى مع قرار من ا تتا  إىل االس   تهالفاخلا    ة  ا مس   تدام وامد من الفاقد واملهدر يف س   الس   ل ا مداد 

ض     رورة و ، (2025–2016)عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية إعالن القاض     ي باجلمعية العامة لألمم املتحدة 
وفري واس             تهالف غذية جمموعة متنوعة من األنطوي على ت أااي غذائية               حيةعزز مس             تدامة تأغذية تظم طبيق ت
 .راواخلض لفواكهل
 

 (2018ديسمرب/كاتون األول  7-3تقرير الدورة الست  بعد املائة للمجلس ) مقتبس من
 
 : أقر  إن اجمللس ]...[  -19
 

املؤمتر الذي قد مته جلنة الزراعة يف دورهتا الس    ادس    ة والعش    رين بش     ن احتفال منظومة األمم مش    روع قرار  )أ(
 .2021 عام يف "دولية للفاكهة واخلضار املتحدة "بسنة
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 المؤتمرمن جانب  اتخاذه المقترح اإلجراء
املدير العام إحالته إىل األم  إىل طلب ال، و لحقيف املالوارد املوافقة على مش          روع القرار يف املؤمتر قد يرغب  

  2021 الع     ام لألمم املتح     دة لكي تنظر في     ه اجلمعي     ة الع     ام     ة لألمم املتح     دة يف دورهت     ا املقبل     ة وتعلن س              ن     ة
 السنة الدولية للفاكهة واخلضار.

 
 ميكن توجيه أي استفسارات عن حمتوى هذه الوثيقة إىل:

 Anna Larteyالسيدة 
 مديرة

 غذائيةشعبة التغذية والنظم ال
 5807 5705 06 39+اهلاتف: 
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 لحقالم
 

  2019.../قرار ال
 

 السنة الدولية للفاكهة والخضار
 

 إن المؤتمر،
 

اماجة امللح ة إىل التوعية باملنافع التغذوية والص حية الس تهالف الفاكهة واخلض ار والدعوة إىل اتباع  إذ يأخذ في الحسبان
 أااي غذائية  حية من خالل زيادة االتتا  واالستهالف املستدام  للفاكهة واخلضار؛

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

واماجة إىل تنفيذ تظم غذائية مس     تدامة تعزز األااي الغذائية الص     حية الو تتض     من جمموعة متنو عة من األغذية واس     تهالف 
 وفري للفاكهة واخلضار؛

 
تعزيز تنويع احملا           يل وزيادة  على ،مجلة أمور ، يفللمؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية الو تنص 10بالتو           ية  وإذ يذّكر

 إتتا  الفاكهة واخلضار؛
 

، ال س         يما أمرا  القلب واألوعية املعديةمبس         اةة الفاكهة واخلض         ار املهمة يف الوقاية من األمرا  املزمنة غري  وإذ يقرّ 
 الدموية والسرطان، والبداتة وداء السكري؛

 
إىل أةية املمارسات املستدامة يف الزراعة وا تتا  بالنسبة إىل السبل املعيشية للمالي  من األسر الزراعية الريفية  وإذ يشير

 و غار املزارع  األسري  حول العامل؛
 

املعيشية أةية مساةة الفاكهة واخلضار، وال سيما احملا يل األ لية، يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والسبل  وإذ يدرك
 ومداخيل املزارع  األسري  ال سيما  غار املزارع  األسري ؛

 
حيال ارتفاع مس  تويات الفاقد واملهدر يف س  الس  ل إمدادات/قيمة الفاكهة واخلض  ار، واتثار االقتص  ادية  وإذ يراوده القلق

 والبيئية واالجتماعية السلبية هلذا الفاقد واملهدر؛
 

  النساء عن طريق التعليم لضمان جودة األااي الغذائية األسرية؛باماجة إىل متك  وإذ يقرّ 
 

من جاتب اجملتمع الدويل س    يس    اهم بص    ورة كبرية يف  2021س    نة دولية للفاكهة واخلض    ار يف عام  ص    يصختب ن  وإذ يقرّ 
الرتقاء باألااي الغذائية التوعية باملنافع التغذوية والص     حية الس     تهالف الفاكهة واخلض     ار وتعزيز االهتمام العاملي بض     رورة ا

هتمام يف جمال الس   ياس   ات إىل معاجلة مس   ائل االواملعيش   ية الص   حية من خالل اس   تهالف الفاكهة واخلض   ار، مبوازاة توجيه 
 واملهدر؛ ا تتا  والفاقد
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على أن تكاليف تنفيذ الس   نة الدولية ومش   اركة منظمة األغذية والزراعة س   ترغط ى مبوارد من خار  امليزاتية حتر د د  وإذ يشددددد
 الحق ا؛

 
لكي تنظر في  ه اجلمعي  ة الع  ام  ة لألمم املتح  دة إىل امل  دير الع  ام إح  ال  ة ه  ذا القرار إىل األم  الع  ام لألمم املتح  دة  يطلددب

 .للفاكهة واخلضارالسنة الدولية  2021دورهتا املقبلة وتعلن سنة  يف
 
 

 (2019)اعتمد يف ... يوتيو/حزيران 


