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2021 

 اليوم الدويل للصحة النباتية
 )مشروع القرار(

 
 من تقرير الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس مقتبس

 (2020ديسمرب/ كانون األول  4 -نوفمرب/ تشرين الثاين  30)
 

إّن اجمللس، إذ ذّكر ابملعايري الواردة يف سيييةاسييية املنظمة املتعلقة لعالن السييينوا  الدولةة واال تلال وا، على  و  -19
(، وقرار اجمللس االقتصييييييييييييييياد  واال تميياع  2012مييا اعتمييدل اجمللس يف دورتييب الرابعيية واألربعني بعييد املييائيية )يونةو/  يران 

 ما يل : أقرّ بشأن السنوا  الدولةة وا تلاال  الذكرى السنوية،  1980/67

].…[ 

ومشيييروع قرار امل ار الذ  قّدمتب  نة ال راعة يف دوراا السيييابعة والعشيييرين بشيييأن ا تلال منظومة األم   )ب(
 وذا التقرير؛ املرفق )هاء(مايو/أاير من كل سنة على النحو الوارد يف  12" يف بةوم دويل للصحة النباتةةاملتحدة "

].…[ 

 2021القرار ../

 اليوم الدويل للصحة النباتية
 إّن املؤمتر،
إلعالن يوم دويل للصحة النباتةة ( 2017)أبريل/ نةسان الثانةة عشرة  هةئة تدابري الصحة النباتةة يف دوراا إىل أتيةدإذ يشري 

النباتةة، كما أيدتب أيًضا اللجنة التو ةهةة الدولةة للسنة الدولةة للصحة كأ د املخر ا  الرئةسةة للسنة الدولةة للصحة 
 النباتةة؛
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 إىل أن النباات  اثل أساس كل أشكال احلةاة على األرض، ووظائف النظ  اإليكولو ةة، واألمن الغذائ  والتغذية؛وإذ يشري 
 أ ل إطعام العدد املت ايد لسكان العامل؛ أبن الصحة النباتةة أساسةة للتكثةف املستدام لل راعة منوإذ يقّر 
 ئة من أمناطنا الغذائةة؛ايف امل 80أبن النباات  اثل وإذ يقّر 

الصحة النباتةة أمر  اس  للتصد  للضغوط النامجة عن النمو السكاين، وأن االعرتاف والدعوة والدع  أبن وإذ يؤكد 
ما أراد اجملتمع الدويل ضمان املوارد النباتةة لعامل ينع  ابألمن الغذائ  للرتويج للصحة النباتةة مسائل ذا  أمهةة  امسة إذا 

 ؛ا إىل نظ  إيكولو ةة مستقرّة ومستدامةاستنادً 
أبن احللاظ على الصحة النباتةة يساه  يف محاية البةئة والغااب  والتنوع البةولو   من اآلفا  واألمراض النباتةة، وإذ يقّر 

 لحّد من ا وع وسوء التغذية واللقر؛ويدع  ا هود املبذولة ل
امللّحة إىل التوعةة وتشجةع وتةسري عملةة اختاذ إ راءا  تكلل اإلدارة املستدامة للصحة النباتةة من ابحلا ة وإذ يذّكر 

 ؛2030حبلول عام أ ل حتقةق أهداف التنمةة املستدامة لألم  املتحدة 
ويشجع اختاذ وتنلةذ إ راءا  للرتويج لألنشطة  منصةمن شأنب أن يشكل  املبادرا هذا النوع من يف أن وإذ يضع ثقته 

الداعمة لصون املوارد النباتةة العاملةة واستدامتها، وأن يرفع كذلك مستوى الوع  أبمهةة الصحة النباتةة يف معا ة القضااي 
 ؛ذا  االهتمام العامل ، مبا يف ذلك ا وع واللقر والتهديدا  اليت توا ب البةئة

احلا ة املاسة واملستمرة إىل توعةة الرأ  العام أبمهةة الصحة النباتةة ابلنسبة لألمن الغذائ  واحلق يف الغذاء وإذ يؤكد 
 ووظائف النظ  اإليكولو ةة؛

ابألمهةة احلامسة للنباات  الصحةة يف التنمةة ال راعةة والتنوع البةولو   واألمن الغذائ  والتغذية، ودعوة اللجنة وإذ يقّر 
 تعاون دويل قو ، مبا يف ذلك من خالل التعاون يف ما بني بلدان ا نوب واملواءمة ووضع املعايري؛ إىل

تنلةذ الةوم الدويل للصحة النباتةة سةت  الوفاء وا من املسامها   أن التكالةف اإلضافةة لألنشطة الناشئة عنوإذ يشدد على 
 الطوعةة، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص؛

إىل املدير العام إ الة هذا القرار إىل األمني العام لألم  املتحدة لك  تنظر ا معةة العامة لألم  املتحدة يطلب 
 مايو/أاير الةوم الدويل للصحة النباتةة. 12يف إعالن 
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