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جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة 
 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 الدورة الثالثة
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4نريويب، 

 *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 
أداء برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك 

 تنفيذ قرارات جمعية البيئة

 العواصف الرملية والترابيةبشأن  ٢/٢١التقدم المحرز في تنفيذ القرار 

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
العواصف الرملية والرتابية، الذي طلبت فيه مجعية األمم ب املتعلق 2/21أُِعّد هذا التقرير عماًل بالقرار 

املتاحة، دعم الدول األعضاء، يف حدود برنامج العمل واملوارد و ، يف مجلة أموراملتحدة للبيئة إىل املدير التنفيذي، 
بالتعاون مع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة والشركاء اآلخرين، يف التصدي لتحديات العواصف الرملية والرتابية 
عن طريق حتديد الثغرات يف البيانات واملعلومات ذات الصلة، وتدابري السياسة العامة واإلجراءات، وطلبت أيضاً 

القرار إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة. ومنذ ذلك  ذلك أن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذإىل املدير التنفيذي 
احلني، قام برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع كيانات األمم املتحدة املعنية والشركاء اآلخرين، بتنفيذ عدد 

مم املتحدة يف التصدي لتحديات العواصف الرملية من األنشطة ومواصلة تعزيز الشراكات مع سائر كيانات األ
 والرتابية.
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 مقدمة - أولا 
، يف دورهتا الثانية املعقودة يف التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة مجعية األمم املتحدة للبيئة تختذا -1

عن  حمدَّثةهذا التقرير معلومات  تضمنالعواصف الرملية والرتابية. ويب املتعلق 2/21، القرار 2016أيار/مايو 
 التقدم احملرز يف تنفيذ ذلك القرار.

 ٢/٢١التقدم المحرز في تنفيذ القرار  - ثانياا 
األنشطة التالية يف جمال التخفيف من آثار العواصف الرملية والرتابية برنامج األمم املتحدة للبيئة نفذ  -2

 :2/21عماًل بالقرار 
النتائج اليت توصل  2016لعامة يف أيلول/سبتمرب يف الدورة احلادية والسبعني للجمعية ا ُعرَِضت (أ)

إليها التقييم العاملي للعواصف الرملية والرتابية، الذي أجراه برنامج البيئة يف شراكة مع املنظمة العاملية لألرصاد 
التصحر، اجلوية وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من 

لتوزيع العاملي للعواصف الرملية والرتابية والعوامل املسببة ل شامالً  اً عام عرضاً  (1)التقرير تضمنوخباصة يف أفريقيا. وي
هلا ومصادرها واآلثار النامجة عنها، كما يوفر إطارًا سياساتيًا للعمل، حيدد احللول املمكنة للتخفيف من مصادر 

التقييم شبكة واسعة من اخلرباء العامليني واإلقليميني  مشلو  ية ومن آثارها الضارة على السواء.العواصف الرملية والرتاب
 والوطنيني بشأن جوانب خمتلفة من العواصف الرملية والرتابية؛

قامت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وبرنامج البيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  (ب)
يف  لطرحه للمناقشة(، Corr.1و ICCD/COP(13)/19إطار سياسايت للعواصف الرملية والرتابية )بوضع مشروع 

 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛
 املعينبُقدِّم الدعم لعدة اجتماعات دولية بشأن العواصف الرملية والرتابية، من بينها املؤمتر الدويل  (ج)

، الذي استضافته حكومة مجهورية إيران 2017كافحة العواصف الرملية والرتابية املعقود يف طهران يف متوز/يوليه مب
اإلسالمية بالتعاون مع برنامج البيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة 

 متثلت يفعن نتائج ملؤمتر ا ومتخضاألخرى.  املعنيةضالً عن كيانات األمم املتحدة لألمانة العامة لألمم املتحدة، ف
 إعالن وزاري اتفق فيه املشاركون على التعاون بشأن مكافحة العواصف الرملية والرتابية على الصعد دون اإلقليمي

الدولية بشأن العواصف الرملية والرتابية جمموعة من التوصيات التقنية؛ وحلقة العمل صاحبته و ، والدويل واإلقليمي
مبشاركة بلدان املنطقة  ،، اليت استضافتها حكومة تركيا2016يف تشرين األول/أكتوبر  رتكياب املعقودة يف اسطنبول

 ؛البيئةأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج  معتعاون التقين بالو 
، املعقودة يف النامجة عنها ثارواآلوكذلك حلقة العمل الدولية بشأن مصادر األتربة )اإلقليمية( يف الشرق األوسط 

 ؛2017اسطنبول يف تشرين األول/أكتوبر 
وضع االسرتاتيجيات وخطط العمل املتعلقة بنوعية  علىبرنامج البيئة بلداناً، مثل البحرين،  ساعد (د)

 اهلواء، مبا يف ذلك بشأن القضايا املتصلة مبكافحة العواصف الرملية والرتابية؛

                                                           
ج األمم املتحدة للبيئة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين برنام( 1)

التقييم العاملي ) Global Assessment of Sand and Dust Stormsمن اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، 
 (.2016( )نريويب، بيةللعواصف الرملية والرتا
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 انتباه هبدف توجيهمنافذ متنوعة نشرها يف لرملية والرتابية لأُِعدَّت مقاالت تقنية عن العواصف ا (ه)
إىل مسألة العواصف الرملية والرتابية والتعريف بأمهية هذه املشكلة وأسباهبا وآثارها  على نطاق أوسعاجلمهور 

أحدث  ، وتقرير‘‘2016لعام  التقرير السنوي لربنامج األمم املتحدة للبيئة’’ مشلتوخيارات التخفيف منها، 
 ؛األطلس العاملي للتصحرالطبعة الثالثة من و املقبل،  (Frontiers 2017 Report) 2017التطورات لعام 

 مداربدأ برنامج البيئة يف إعداد اسرتاتيجية لتوجيه عمله يف جمال العواصف الرملية والرتابية على  (و)
 التقييم العاملي للعواصف الرملية والرتابية.املنبثقة عن توصيات الالسنوات العديدة املقبلة، استناداً إىل 

 اتخاذها التوصيات واإلجراءات المقترح - ثالثاا 
يواصل برنامج األمم املتحدة للبيئة عمله للتصدي لتحديات العواصف الرملية والرتابية، من خالل حتديد  -3

الثغرات يف البيانات واملعلومات ذات الصلة، وتدابري السياسة العامة واإلجراءات، وملواصلة التعاون مع مجيع 
هج منسق ملكافحة العواصف الرملية والرتابية على الصعيد كيانات األمم املتحدة املعنية، بغرض تشجيع األخذ بن

 العاملي، بسبل من بينها األنشطة التالية:
القيام، بالتشاور مع كيانات األمم املتحدة املعنية والشركاء اآلخرين، بإعداد اسرتاتيجية لتوجيه  )أ(

توصيات ال، باالستناد إىل النامجة عنها ثارواآلأنشطة الربنامج البيئي للتخفيف من حدة العواصف الرملية والرتابية 
لتحديد مصادر  علمي متكامل تقييم إجراء التقييم العاملي للعواصف الرملية والرتابية. وهذه تشمل املنبثقة عن

تقييم وتعزيز خيارات التكنولوجيا اخلضراء و فعالة من حيث التكلفة؛ الاألتربة وأسباهبا وتدابري ختفيف املصادر 
من حيث التكلفة؛ واختاذ تدابري لتحسني ربط نظم اإلنذار املبكر بعمليات التأهب واخلدمات الصحية الفعالة 

 وخدمات الطوارئ؛
تنفيذ األنشطة املتعلقة بالتخفيف من آثار العواصف الرملية والرتابية من أجل حتقيق ناتج عام  )ب(

 الكيميائية املوادب املتعلق 2021-201٨لبيئة للفرتة لالسرتاتيجية املتوسطة األجل لربنامج األمم املتحدة ل 2030
 عن النامجة السلبية اآلثار خفض إىل يفضي مبا اهلواء نوعية حتسني على ينص والذي اهلواء، ونوعية والنفايات
اهلباء و  الرمال أمحال ختفيض: التالية باملؤشرات يتعلق مافي سيما ال والبشرية، البيئية الصحة على اهلواء ملوثات
تلوث من اللعواصف الصحراوية يف اهلواء احمليط، وختفيض عدد الوفيات النامجة عن تعرض البشر ملستويات لاجلوي 

 القيم احملددة يف املبادئ التوجيهية لنوعية اهلواء الصادرة عن منظمة الصحة العاملية؛ تتجاوزخارج املباين  ئياهلوا
أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة باألمني العام  اإلحاطة علمًا بالطلب املوجه إىل )ج(

 بشأن مكافحة العواصف الرملية والرتابية. 71/21٩والسبعني تقريراً عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
حمدودة للغاية حىت الوقت الراهن، ويلزم توفري موارد إضافية  2/21كانت املوارد املخصصة لتنفيذ القرار و  -4

 وخارجة عن امليزانية ملواصلة تطوير األنشطة املتعلقة بالتخفيف من آثار العواصف الرملية والرتابية. أساسية
 وقد تود مجعية األمم املتحدة للبيئة القيام مبا يلي: -٥

تشجيع الدول األعضاء واجلهات صاحبة املصلحة على زيادة مشاركتها ودعمها، مبا يشمل املوارد  )أ(
توصيات املنبثقة عن التقييم العاملي للعواصف الرملية والرتابية بغرض ختفيف املصادر البشرية املالية، لتنفيذ ال

من التأثريات الضارة  القيِّمةللعواصف الرملية والرتابية ومحاية صحة اإلنسان واهلياكل األساسية وغريها من األصول 
 النامجة عنها؛
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آلثار الضارة إىل ااجلمهور على نطاق أوسع  ه انتباهتوجيحث الدول األعضاء وبرنامج البيئة على  )ب(
 للعواصف الرملية والرتابية واخليارات الفعالة من حيث التكلفة للتخفيف من مصادرها واآلثار النامجة عنها؛

تشجيع الدول األعضاء على وضع خطط وطنية ملكافحة العواصف الرملية والرتابية، والتعاون  )ج(
 ي ودون اإلقليمي من أجل اختاذ إجراءات مجاعية ملكافحة نقل الرمال واألتربة عرب احلدود.على الصعيدين اإلقليم

_____________ 

 


