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 األمم المتحدة للبيئة

 

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 32-32نريويب، 

 العواصف الرملية والترابية -2/22
 ،إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة

م بأن بشأن مكافحة العواصف الرملية والرتابية، الذي يسل 22/191إىل قرار اجلمعية العامة  إذ تشري
ميك  أن تسبب اليت ادارة يري ادلستدامة لرأر،، م  ب ن ووام  أرر،، اإلوممارسات  العواصف الرتابية والرملية

 أيضا   ويسلمالبلدان وادلناطق ادلتضررة،  للتنمية ادلستدامة يف كبريا    أو تؤادي إىل تفاقم ىذه الظواىر، تشك  حتديا  
 ادلناطقسكان باجتماوية واقتصاادية كبرية  ا  أضرار  والرتابية العواصف الرمليةسببت يف السنوات القليلة ادلاضية  وبأن
 ، وراصة يف أفريقيا وآسيا،يف العامل قاحلة وشبو القاحلة وادلناطق اجلافة شبو الرطبةال

 ادلتعلق بتعزيز ادور برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف حتس ن نووية اذلواء، 1/2 اإىل قرارى شري أيضا  توإذ 
الصحة والبيئة: معاجلة اآلثار ’’بــــ ادلتعلق  66/6 -ج ص ع  إىل القرار التارخيي كذلك  وإذ تشري
أن التعر،  أبرز حقيقةالذي  الثامنة والستون، الذي اوتمدتو مجعية الصحة العادلية ‘‘الصحية لتلوث اذلواء

ولى الصحة، وىو أىم وام  م  ووام  اخلطر البيئي ولى  كبريا    يشك  رطرا   للجسيمات الدقيقة العالقة
 ،الصعيدي  العادلي واإلقليمي فيما يتعلق باألمرا، يري ادلعدية والوفيات ادلبكرة

صاادية واالجتماوية آلسيا الذي اوتمدتو اللجنة االقت E/ESCAP/RES/72/7بالقرار  وإذ حتيط ولما  
الشروع يف تعاون إقليمي دلكافحة العواصف الرملية والرتابية يف  م  أج واحمليط اذلاادئ يف ادورهتا الثانية والسبع ن 

 آسيا ومنطقة احمليط اذلاادئ،
 الوفاء بالطلب ادلوجو إىل األم ن م  أج باجلهواد اليت يبذذلا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة  وإذ تعرتف

عد، بالتعاون مع كيانات األمم ادلتحدة األرر، ذات الصلة، مبا يف يأن ب 22/191العام يف قرار اجلمعية العامة 
يف البلدان اليت تعاين م   ذلك ادلنظمة العادلية لرأرصااد اجلوية وأمانة اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة التصحر

دلي للعواصف الرملية تقييم وا’’ بعنوان ا  ، تقرير اجلفاف الشديد و/أو م  التصحر، وخباصة يف أفريقيا
 م ولى اجلمعية العامة يف ادورهتا احلاادية والسبع ن،عم  ي   ‘‘والرتابية
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لمنظمة العادلية التابع لاإلنذار م  العواصف الرملية والرتابية بربنامج نظام التقييم و  وإذ حتيط ولما  
، انإقليمي انظمة يف مناطق جغرافية خمتلفة، مبا يف ذلك مركز من 11لرأرصااد اجلوية ، الذي يتألف م  أكثر م  

 يف مجهورية الص ن ويوجد آلسياواآلرر  ،نيايف إسبا ويوجد شمال أفريقيا والشرق األوسط وأوروباأحدمها ل
 الشعبية،

ادوم الدول األوضاء،  ،ادلدير التنفيذي، يف حدواد برنامج العم  وادلواراد ادلتاحة إىل طلبت -1
بالتعاون مع كيانات األمم ادلتحدة ذات الصلة والشركاء اآلرري ، يف التصدي لتحديات العواصف الرملية 
والرتابية و  طريق حتديد الثغرات يف البيانات وادلعلومات ذات الصلة، وتدابري السياسة العامة واإلجراءات، 

  33ادلؤرخ  22/191مبوجب قرار اجلمعية العامة  ‘‘الرملية والرتابيةعادلي للعواصف التقييم ال’’ واالستفاادة م 
قرار مجعية ل اذلواء استجابة   نووية، ويف سياق اجلهواد اجلارية بشأن رصد وتقييم 3211كانون األول/اديسمرب 
 ؛1/2األمم ادلتحدة للبيئة 

تعزيز لمع مجيع كيانات األمم ادلتحدة ذات الصلة  االشرتاكإىل ادلدير التنفيذي  طلب أيضا  ت -3
 هنج منسق دلكافحة العواصف الرملية والرتابية ولى الصعيد العادلي؛

ادلعارف بشأن مجيع اجلوانب  وتقاسمتكثيف الرصد ومجع البيانات  إىلالدول األوضاء  تدوو -2
 والرفاه؛ اإلنسانالعواصف الرملية والرتابية، مبا يف ذلك أثرىا ولى النظم اإليكولوجية وصحة بذات الصلة 

ستكشاف فرص التعاون، مبا يف ذلك ب ن بلدان الشمال واجلنوب، وفيما ب ن بلدان اجلنوب وفيما ب ن بلدان وا
 يف  رالل تدرالت وملية وادوم تباادل ادلعارف وأفض  ادلمارسات يف معاجلة ادلشكلة م الشمال؛اجلنوب و 
 ادلستويات ادلؤسسية والتقنية، حسب االقتضاء؛ ولى العامة السياسات

ادلسامهة  إىلالدول األوضاء، ومصارف التنمية اإلقليمية واجلهات األرر، القاادرة  دوو أيضا  ت -4
 الرملية والرتابية؛لتصدي لتحدي العواصف م  أج  امبواراد مالية جتاه ادلباادرات وادلشاريع اإلقليمية 

إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم ادلتحدة للبيئة تقريرا  و  التقدم احملرز يف  تطلب -1
 تنفيذ ىذا القرار.

 اجللسة العامة الساادسة
 3216أيار/مايو  32

_________ 


