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التنفيذ والمتابعة المتكامالن والمنسقققققنان لنتامؤ المتتم ار

الرميسقققققققية ومتتمرا النمة التا تعند ا اتمد المت دة ا
الميدانين االقتصادي واالجتماعا والميادين المتصلة بهما
المغرب :مشروع قرار

اليود الدولا لشجرة اتركان
إن الجمعية العامة،
إذ تتكد من جديد قرارها  1/70المؤرخ  25أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  ،2015المعنون ”تحويل عالمنا :خطة

التنمية المس ـ ــتدامة لعام  ،“2030الذي اعتمدت فيه مجموعة من األهداف والغايات العالمية الش ـ ــاملة والبعيدة

المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة ،التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول ،واذ تعيد تأكيد التزامها بالعمل

دون كلل من أجل تنفيذ هذه الخطة بالكامل بحلول عام  ،2030وادراكها أن القضـا على الفقر بجميع صـوره
وأبعاده ،بما في ذلك الفقر المدقع ،هو أكبر تحد يواجهه العالم وشـرط

والتزامها بتحقي التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة بأبعادها ال

ننى عنه لتحقي التنمية المسـتدامة،

ة  -ا قتصـ ـ ـ ــادي وا جتماعي والبي ي  -على نحو متوازن

ومتكامل ،وبا سـ ـ ــتناد إلى اتنجازات التي تحققت في إطار األهداف اتنما ية لأللفية والسـ ـ ــعي إلى اسـ ـ ــتكمال

ما لم ُينفّذ من تلك األهداف،

واذ تتكد من جديد أيضقققققا قرارها  313/69المؤرخ  27تموز/يوليه  2015بش ـ ـ ــأن خطة عمل أديس

أبـابـا الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن المؤتمر الـدولي ال ــالـ ث لتمويـل التنميــة ،التي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل جز ا

يتج أز من خطــة التنميــة

وتدعمها وتكملُها وتس ــاعد على توض ــي س ــيا ناياتها المتص ــلة بوس ــا ل التنفيذ من
المس ــتدامة لعام ،2030
ُ
خ ل سـ ــياسـ ــات واج ار ات عملية ،وتعيد تأكيد ا لتزام السـ ــياسـ ــي القوي بالتصـ ــدي لتحدي التمويل وتهي ة بي ة

مواتية على جميع المستويات لتحقي التنمية المستدامة ،برو ٍح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي،

واذ تتكقد من جقديقد كقذلق ق ارريهــا  199/53المؤرخ  15كــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  1998و 185/61

المؤرخ  20كـانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2006المتعلقين بـعع ن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الـدوليـة ،وقرار المجلس ا قتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
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وا جتماعي  67/1980المؤرخ  25تموز/يوليه  1980المتعل بالس ـ ـ ـ ــنوات الدولية واحتفا ت الذكرى الس ـ ـ ـ ــنوية،

و سيما الفقرات  1إلى  10من مرفقه بشأن المعايير المتف عليها تع ن السنوات الدولية ،وكذلك الفقرتان 13
و  14اللتان تنصان على أنه ينبغي أ تعلن سنة دولية قبل إج ار الترتيبات األساسية لتنظيمها وتمويلها،

واذ تسققلد بقيمة المعرفة والتعليم والعلم والتكنولوجيا الجديدة في تحقي اتدارة المس ــتدامة لأل ارض ــي،

بما في ذلك ا سـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من وسـ ـ ـ ـ ـ ــا ل من جملتها المبادر التوجيهية الطوعية للدارة المسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة للتربة التي
وضعتها منظمة األنذية والزراعة لألمم المتحدة،

واذ تشقققققققققير إلى اعتمـاد إع ن رومـا عن التغـذيـة

()1

الـذي أكـد من جـديـد أن على النظم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـة

الوطنية أن تدمج التغذية في صــلبها وأن توفر للجميع إمكانية ا ســتفادة من الخدمات الصــحية المتكاملة ،من

خ ل نهج يقوم على الرعـ ــايـ ــة المتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ــة ،وكـ ــذا إطـ ــار عملـ ــه( ،)2الـ ــذي يوفر مجموعـ ــة من الخيـ ــارات

وا ستراتيجيات السياساتية الطوعية للحكومات ،حسب ا قتضا ،

واذ تنر بأهمية تشــجيع الزارعة واألعمال الزراعية المســتدامة ،التي ســتســهم في ُنظم اتنتاا الغذا ي
المستدام وحفظ التنوع البيولوجي والنظم اتيكولوجية ،وستساعد في القضا على الجوع وسو التغذية،
واذ تشققققققير إلى خطة األمم المتحدة ا س ـ ـ ـ ــتراتيجية للغابات للفترة  ،)3(2030-2017واذ تس ـ ـ ـ ـلّم بأن

يقدر بنس ـ ــبة  80في الما ة من كل األنواع األحيا ية األرض ـ ــية وبأن الغابات ،بما في ذلك
الغابات موطن لما ّ
الغابات الشـ ــمالية والمعتدلة وا سـ ــتوا ية ،تسـ ــهم إسـ ــهاما كبي ار في التخفيف من ار تغير المناخ والتكيف معه
وحفظ التنوع البيولوجي،

واذ تسققلد بأن شــجرة األركان (أركانيا ســبينو از (لي ســكيلز)) ،وهي نوع متوطن من األشــجار الغابية

يوجــد في محميــة المحيط الحيوي لألركــان في المغرب ،التي تم تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيفهــا بــاعتبــارهــا محميــة من محميــات

المحيط الحيوي لمنظم ــة األمم المتح ــدة للتربي ــة والعلم وال ق ــافــة في عــام  ،1998هي عــادة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجرة متع ــددة

األنراض تؤدي دو ار هاما جدا في تحقي التنمية المستدامة بأبعادها ال

ة على الصعيد المحلي،

واذ تر ب بقيام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم وال قافة بعدراا ”ش ـ ـ ـ ـ ــجرة األركان :والممارس ـ ـ ـ ـ ــات

والدراية المتعلقة بشجر األركان“ في عام  2014في القا مة التم يلية للتراث ال قافي نير المادي للبشرية،

واذ تشقققققققققير إلى أن منظمـة األنـذيـة والز ارعـة لألمم المتحـدة اعترفـت بـالنظـام الزراعي الرعوي القـا م

على األركــان في المغرب في  21كــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2018بــاعتبــاره مبــادرة من مبــادرات نظم التراث

الزراعي المهمة عالمياً،

واذ ت يط علمقا بـالتقرير العـالمي عن الطـب التقليـدي والتكميلي الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ـع ام  2019عن منظمـة

الص ــحة العالمية ،واذ تش ــير إلى أنه يمكن اس ــتكش ــاف طر يتم بها ،حس ــب ا قتض ــا  ،إدماا خدمات الطب
التقليدي والتكميلي المأمونة والقا مة على األدلة في النظم الصــحية الوطنية و/أو دون الوطنية،

مستوى الرعاية الصحية األولية ،وفقاً للسيا الوطني واألولويات الوطنية،

ســيما على

__________
( )1منظمة الصحة العالمية ،الو يقة  ،EB136/8المرف األولي
( )2المرجع نفسه ،المرف ال انيي
( )3انظر القرار 285/71ي
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واذ تدر كذل الخص ـ ـ ـ ـ ــا ل المتعددة لزيت األركان ،و س ـ ـ ـ ـ ــيما في الطب التقليدي والتكميلي وفي

قطاعي الطهي ومستحضرات التجميل،

بأن تغير المناخ هو من العوامل المحركة الر يسـ ـ ـ ـ ـ ــية والمتنامية لفقدان التنوع
واذ تسققققققققلد م النل
ّ
ـأن حفظ التنوع البيولوجي ووظ ــا ف النظم اتيكولوجي ــة وخ ــدم ــاته ــا
البيولوجي وت ــدهور النظم ا يكولوجي ــة وب ـ ّ
حدته،
التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من ّ
واس ـ ــتخدامها بش ـ ــكل مس ـ ــتدام هي أمور تس ـ ــهم إلى حد كبير في ّ
الحد من أخطار الكوارث ،وتحقي األمن الغذا ي والتغذية،
وفي ّ
واذ تر ب بالتبرعات المتعهَّد بها إلى الصـ ـ ــندو األخضـ ـ ــر للمناخ ،واذ تؤكد أهمية مواصـ ـ ــلة تجديد

موارد الصـندو حتى يظل أحد القنوات الر يسـية التي تتي تدف الموارد المالية إلى مشـاريع التخفيف والتكيف

في البلدان النامية،

واذ تتكد على ضـ ـ ـ ـ ــرورة تعزيز التجارة من أجل تحقي نمو مسـ ـ ـ ـ ــتدام في إنتاا األركان ،واذ تعترف

بعسهامها في التنمية ا جتماعية  -ا قتصادية لسكان األرياف،

واذ تنر بـأن التعـاونيـات ونيرهـا من المنظمـات الزراعيـة المـدعومـة من المجتمعـات المحليـة والعـاملـة

في مجال األركان تقوم بدور أس ــاس ــي في تعزيز فرل العمل المحلية ويمكن أن تؤدي دو ار هاما في اتس ــهام

في تحقي األمن الغذا ي وفي القضا على الفقر ،ومن م المساهمة في تحقي أهداف التنمية المستدامة،

واذ تسقققلد بأن الممارسـ ــات المتعلقة باألركان وقطاع اتنتاا المسـ ــتدام لألركان يسـ ــهمان في التمكين

ا قتصادي واتدماا المالي للمجتمعات المحلية ،و سيما النسا ال ي يعشن في المناط الريفية،
-1

تنرر أن تعلن يوم  10أيار/مايو اليوم الدولي لشجرة األركان ،وأن تحتفل به سنويا؛

-2

تدعو جميع الدول األعض ـ ــا  ،ومؤس ـ ـس ـ ــات منظومة األمم المتحدة ووكا تها ،والمنظمات

الدولية واتقليمية األخرى ومنظمات المجتمع المدني ،والمنظمات نير الحكومية ،والمؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات األكاديمية،
والقطاع الخال ،واألفراد ،وسـ ـ ــا ر الجهات المعنية صـ ـ ــاحبة المصـ ـ ــلحة ،إلى ا حتفال بالشـ ـ ــكل ال

الدولي لشجرة األركان؛
-3

تدعو جميع الجهات المعنية صـ ـ ـ ـ ــاحبة المصـ ـ ـ ـ ــلحة إلى مواصـ ـ ـ ـ ــلة إي

باليوم

ا عتبار الواجب

لتعزيز التعاون الدولي دعما للجهود الرامية إلى الحفاظ على شـ ـ ـ ــجرة األركان ،نظ ار لدورها الحيوي في الحفاظ
على التوازن اتيكولوجي والحفاظ على التنوع البيولوجي؛
-4

تدعو إدارة التواصـ ــل العالمي التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة

للتربيـة والعلم وال قـافـة ،ومنظمـة األنـذيـة والز ارعـة لألمم المتحـدة ،ومنظمـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة العـالميـة ،وبرنـامج األمم

المتحدة اتنما ي ،وبرنامج األمم المتحدة للبي ة إلى تيس ــير ا حتفال باليوم الدولي لش ــجرة األركان ،مع مراعاة

األحكام الواردة في مرف قرار المجلس ا قتصادي وا جتماعي 67/1980؛
-5

تتكد أن تكاليف جميع األنشـ ـ ــطة التي قد تنشـ ـ ــأ عن تنفيذ هذا القرار ينبغي أن تُغطى من

التبرعات ،بما في ذلك تبرعات القطاع الخال؛

تطلب إلى األمين العام أن ُيطلع جميع الدول األعضـا ومؤسـسـات منظومة األمم المتحدة
-6
ومنظمات المجتمع المدني على هذا القرار من أجل ا حتفال بهذا اليوم الدولي بما يلي بالمناسبةي
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