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73.252. Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin, 2020
Walne Zgromadzenie,
Potwierdzając swoją rezolucję nr 70/1 z dnia 25 września 2015 r., pn. „Przekształcamy
nasz świat: Program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 ”, w którym
został przyjęty kompleksowy, dalekosiężny i ukierunkowany na człowieka zestaw
uniwersalnych i transformacyjnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, zobowiązanie do
niestrudzonej pracy dla pełnego wdrożenia Agendy do 2030 r., uznanie, że wykorzenienie
ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa, jest
największym światowym wyzwaniem i niezbędnym wymogiem zrównoważonego rozwoju,
jego zaangażowanie w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach gospodarczym, społecznym i środowiskowym - w zrównoważony i zintegrowany sposób oraz
opierając się na osiągnięciach Milenijnych Celów Rozwoju i dążeniu do rozwiązania ich
niedokończonych spraw,
Potwierdzając również swoje rezolucje nr 53/199 z 15 grudnia 1998 r. i nr 61/185
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie proklamowania lat międzynarodowych, a także rezolucji
Rady Gospodarczej i Społecznej 1980/67 z dnia 25 lipca 1980 r. w sprawie
międzynarodowych lat i rocznic, w szczególności ust. 1–10 załącznika do umowy w sprawie
uzgodnionych kryteria ogłoszenia lat międzynarodowych, a także ust. 13 i 14, w którym
stwierdza się, że międzynarodowy dzień lub rok nie powinny być ogłoszone wcześniej,
poczyniono podstawowe ustalenia dotyczące jego organizacji i finansowania,
Zauważając, że zdrowe rośliny stanowią fundament całego życia na Ziemi, jak również
funkcji ekosystemu i bezpieczeństwa żywnościowego i są kluczem do podtrzymania życia na
Ziemi,
Uznając, że zdrowie roślin jest kluczem do zrównoważonego rozwoju rolnictwa, które
ma wyżywić rosnącą populację świata do 2050 r.,
Uznając również, że utrzymywanie zdrowia roślin chroni środowisko, lasy oraz
bioróżnorodność od organizmów szkodliwych dla roślin, przeciwdziała skutkom zmian
klimatu oraz wspomaga wysiłki na rzecz zakończenia głodu, niedożywienia i ubóstwa, oraz
pobudza rozwój gospodarki, oraz że ochrona zdrowia roślin przed organizmami szkodliwymi
jest kluczowym czynnikiem strategii eliminacji głodu i ubóstwa na terenach wiejskich,

Podkreślając pilną potrzebę podnoszenia świadomości oraz promowania
i ułatwiania działań na rzecz zarządzania zdrowiem roślin w celu przyczynienia się do
wdrożenie Agendy 2030,
Ufając, że obchody międzynarodowego roku będą stanowiły zachętę do promowania i
wdrażania działań na rzecz zachowania i utrzymania globalnych zasobów roślin i zwiększanie
świadomości na temat znaczenia zdrowia roślin w rozwiązywaniu problemów o zasięgu
globalnym, w tym głodu, ubóstwa i zagrożeń dla środowiska,
Przywołując rezolucję 5/2017 przyjętą 7 lipca 2017 r. przez Konferencję Organizacji
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, która odbyła się na czterdziestej sesji
FAO w Rzymie w dniach 3 do 8 lipca 2017 r.,
1. Postanawia ogłosić rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin;
2. Zachęca wszystkie państwa członkowskie, organizacje systemu Narodów
Zjednoczonych, inne organizacje międzynarodowe i regionalne oraz społeczeństwo
obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i inne zainteresowane strony,
do obchodów Międzynarodowego Roku poprzez działania mające na celu podnoszenie
świadomości na temat znaczenia zdrowia roślin oraz wpływu zdrowia roślin na gospodarkę,
społeczeństwo i środowisko, bezpieczeństwo żywności i funkcje ekosystemów, oraz do
dzielenia się najlepszymi praktykami w tym zakresie;
3. Zwraca się do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa,
aby we współpracy z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin, pamiętając
o postanowieniach zawartych w załączniku do rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej
1980/67, o zapewnienie warunków realizacji Międzynarodowego Roku;
4. Podkreśla, że koszty wszystkich działań, które mogą wyniknąć z realizacji
niniejszej rezolucji powinny być pokrywane z dobrowolnych składek;
5. Zachęca wszystkie zainteresowane strony do wniesienia wkładu i wsparcie
Międzynarodowego Roku;
6. Zwraca się do Sekretarza Generalnego o przedłożenie niniejszej rezolucji pod
uwagę wszystkich państw członkowskich, organizacji systemu Narodów Zjednoczonych
i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz właściwego jej przestrzegania.
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