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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة 

 اقرتاح ختصيص سنة دولية لنخيل التمور:  6-4البند  
 

 مالحظات متهيدية
 

( أحد أقدم أنواع حماصييييييل ال املزر اة ر ار ر الألييييي   ا   ييييي  .Phoenix dactylifera Lيعّد خنيل التمور ) 
 . اةناطق القاحلر  شبه القاحلر من حول العامل مشال أف يقيا  ر يومنا هذا ر العديد من 

 
 خنيل التمور حمصييييييييول هام من حيل اةداييل ال  يدرّها  يألييييييييلل مصييييييييدراا ملبراا للعا دا  مقا ل الصييييييييا را   

 .  لسبل ايش اةاليني من صغار اةنتجني ر اةناطق ال ي ير
 

  امج الوجبا  اةدر يييييييييير  ملوجبا  ي ي ر  نير  هو يؤّمن الغذاء  التغذير ةاليني ا شيييييييييجاض  يندر   يييييييييمن  
 . ابلطاقر

 
 تطغى نظم اإلنتا   التوزيع التقليدير الى  ييال ييل القيمر   ر حني أّن هناث أمجلر جيدغ للغاير لأليي ملاء   لدان  

 .تعمل الى حتديل نظمزا جلعلزا أملج  ا تدامر  لتو يع صا راهتا  ال ي ال هناث هامش إلح از تقدم ملحوظ
 

 تأليييييييمل العوا ق ال  حتول   ن ا يييييييتدامر اإلنتا   ادصيييييييول الى اةوار  الورا ير اوسييييييينر  ا ييييييي اتيجيا  التنويع  
  اةمار ا  اةنا بر لت عيل إ ارغ اةياه  اآلفا  )الى   ار  و ر النجيل ادم اء(  ا م اض.

 
ادصيييييا   ادصيييييول الى اسدما  اةنا يييييبر للمنا لر أما العوا ق أمام الن اذ إىل ا  يييييوا   فتأليييييمل ملننر املير  

  التجزي  ما  عد ادصا .
 

 خنيل التمور قا ر الى حتّمل اجل اف  ال  ر اةادر  القلوير.  ابلتايل  فزو حمصول قا ر الى اةسامهر ر التنمير  
تغذير  الو ييع االجتماا  الأجل حتسييني اةسييتدامر للنظم الغذا ير من يالل إةحر اال ييتجدام الل ؤ للموار  الطبيعير من 

 االقتصيييييا ز للم اراني   يييييلان ال ي  ر ا را ييييي  اجلافر.  ر أّن ا يييييتغالل خنيل التمور ال ي ال  ر ملاف   هو يتطل  
 إق اراا ااةياا  ا ع النطا  أبمهيته.

 
ر ر ميا  إيطيالييا  أقيامي   2019يونيو/ح ي ان  27 يالل اةؤمت  ا ير ةنظمير ا  يذيير  ال رااير اليذز اقيد ر  

اةمللير الع  يير السييييييييييييييعو يير حيد"ا جيانبيياا من أجيل ابال  يج لنجييل التمور اباتبياره ا غ  تيازغ للتنميير االقتصيييييييييييييييا يير  البي يير 
 االجتماايراب.  قد  يييييااد هذا ادد  الى التواير  ال  يج  قدر أملص ل  ض إقامر شييييي املا   ني البلدان اةنتجر للتمور 

 ك اةستور غ هلا. تل
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 من شييييييييي ن ال  يج له الى نطا  أ  يييييييييع من يالل إحياء  ييييييييينر   لير لنجيل التمور أن  ّلن ادلوما  الى  
اةسيييييييتو  الوطا  ا   ييييييياؤ ا ملا  ير  اةؤ يييييييسيييييييا  اإلقليمير  القطاع اساض من التعا ن ر  يييييييبيل حتويل هذا القطاع 

 دان العامل.ال راا  اهلام ابلنسبر إىل اد  ملبر من  ل
 

 اللجنر مداوغ إىل القيام مبا يل :  إنّ  
 

ا يييتع اض االق ال الذز تقّدم   ه اةمللر الع  ير السيييعو ير لتجصييييي  ييينر   لير لنجيل التمور ر اام  •
   إ داء التوجيزا  ال  ت اها منا بر؛ 2027

الوار  ر اة فق أل    ا  يييييه الى  القيام  حسييييي  اةقتسيييييى  اب يييييتع اض  تعديل مألييييي  ع ق ار اةؤمت   •
اجمللس لل  ينظ  فيه يالل   رته اسامسييييييييييييير  السيييييييييييييتني  عد اةا ر  غ ض ااتما ه من جان  اةؤمت  ر 

    رته الجانير  ا ر عني.
 
 

 مدي  شعبر اإلنتا  النبايت   قاير النباة   Jingyuan Xiaالسيد 


