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 من تقرير الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس   مقتبس
 (2020ديسمرب/ كانون األول   4 - نوفمرب/ تشرين الثاين    30)

 

إّن اجمللس، إذ ذّكر ابملعايري الواردة يف سيييي اسيييية املنظمة املتعلقة نعالن السيييينواال الدول ة واالىتحنال  ا، على  و  -19
(، وقرار اجمللس االقتصيييييييييييييييياد  واال تميياع  2012مييا اعتمييدل اجمللس يف دورتييب الرابعيية واألربعني بعييد املييائيية )يون و/ى يران  

 ما يل : أقرّ االال الذكرى السنوية، بشأن السنواال الدول ة واىتحن 1980/67
].…[ 

)ج( مشيييروع قرار امل ار الذ  قّدمتب  نة ال راعة يف دوراا السيييابعة والعشيييرين بشيييأن اىتحنال منظومة األم  املت دة 
  ذا التقرير. املرفق )واو(على الن و الوارد يف  2027يف عام  "بسنة دول ة لنخ ل التمور"

].…[ 

 2021القرار.. /
 السنة الدولية لنخيل التمور 

 إّن املؤمتر،
 مستدام؛  و على املنتجة للتمور االقتصادية ابملنافع الوع  مستوى  رفع إىل امللّ ة احلا ة اعتباره يف يضع إذ
 املناخ؛ تغري مع التكّ ف يف للتمور املهمة ابملسامهة يقرّ  وإذ
 وامل ارعني الريحن ة ال راع ة األسير ماليني ع ش سيبل إىل  ابلنسيبة املسيتدامة واإلنتا  ة  ال راع ة املمارسياال  أمه ة إىل  يشير وإذ
 العامل؛ من أخرى  ومناطق أفريق ا ومشال األوسط  الشرق يف الصغرية احل ازاال أص اب من
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 أصييييييييييييي اب من للم ارعني واملداخ ل الع ش وسيييييييييييييبل والتغذية الغذائ  األمن توفري يف للتمور التارخي ة املسيييييييييييييامهة  يدرك وإذ

 الصغرية؛ احل ازاال
 تعتمد اليت الكحن ة الق مة سييييييييالسييييييييل  وتشييييييييج ع التمور مبنافع  األسييييييييواق  إقرار حتحن    إىل  الراهنة احلا ة  إزاء  قلقه  يبدي وإذ

 احلصاد؛ بعد ما وخدماال والرقمنة  املبتكرة املكننة
 السوق؛ وطلباال اإلنتاج ب ئاال من واسعة جمموعة مع التك ف على وقدراا للتمور الواسع الوراث  ابلتنوع يقرّ  وإذ
 ضمان أ ل من التعل  ، طريق عن  والنساء  الشباب اكني  إىل  وابحلا ة  للدخل  هاًما مصدرًا ميثل  التمور خن ل  أبن  يقرّ  وإذ

 احملصول؛ هذا مشتقاال يشمل الذ   ال راع ة التجارية األعمال نظام وتطوير لألسر  الغذائ ة األمناط  ودة
 الوع  مسييييتوى  رفع  يف كبري  ىد إىل  يسيييياه  أن التمور لنخ ل دول ة  لسيييينة الدويل  اجملتمع  ختصيييي    شييييأن  من أبنب  يقرّ  وإذ

  حتسييني إىل  السيي اسيياال عناية  لحنت مبوازاة  مالئمة،  غري مناخ ة  ظروف ظل يف التمور لنخ ل املسييتدامة  ال راعة  مالءمة  مبدى 
 الق مة؛ سالسل كحناءة
 حتىَّدد امل  ان ة خارج من مبوارد سييييتىغّطى وال راعة األغذية منظمة  ومشيييياركة  الدول ة السيييينة تنحن ذ تكال ف أن على  يشيييّد  وإذ

 الىًقا؛
 لألم   العيياميية  ا مع يية  ف ييب  تنظر  لك   املت ييدة  لألم   العييام  األمني  إىل  القرار  هييذا  إىيياليية  العييام  املييدير  من  يطليي 
 .التمور لنخ ل الدول ة السنة 2027 سنة وتعلن املقبلة دوراا يف  املت دة
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