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 - 195 /70مكافحة العواصف الرملية والترابية
إن اجلمعية العامة،
إذ تؤكدددن مد د نيدددن قرارهـــا  1/70املـ ـ ر  25أيلول/ســـبتمرب  ،2015املعنـــون
”حتويــع عاملنــاة الــة التنميــة املســتدامة لعــا  ،“2030الــذ اعتمــدت فيــه جمموعــة مــن
األهداف والغايات العاملية الشاملة والبعيدة املدى املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة ،الـ تركـع علـ
الناس وتفضي إىل التحول ،وتعيد تأكيد التعامها بالعمع دون كلع من أجع تنفيذ هـذ اطلـة
بالكامـــع للـــول عـــا  ،2030وإدراكهـــا أن القضـــاء علـ ـ الفقـــر بميـ ـ صـــور وأبعـــاد ،
مبــا يف ذلــا الفقــر املــدق  ،هــو أكــرب حتــد يواجهـه العــاو وطــر ال غــع عنــه لتحقيــم التنميــة
املســتدامة ،والتعامهــا بتحقيــم التنميــة املســتدامة بأبعادهــا ال ــة  -االقتصــاد واالجتمــاعي
والبيئـــي  -علــ مـــو متـــوالن ومتكامـــع ،وباالســـتناد إىل اإلجنـــالات الــ حتققــ يف إ ـــار
األهداف اإلمنائية لأللفية والسعي إىل استكمال ما و يُنفّذ من تلا األهداف،
وإذ تؤكن مد نيدن قرارهـا  313/69املـ ر  27متول/يوليـه  2015بشـأن الـة
عمع أديس أبابا الصادرة عن امل متر الدويل ال الث لتمويع التنمية ،ال تشـكع جـعءا ال يتجـعأ
مــن الــة التنميــة املســتدامة لعــا  ،2030وتــدعمُها وتكملُهــا وتســاعد عل ـ توضــيس ســيا
غاياهتا املتصلة بوسـائع التنفيـذ مـن اـ ل سياسـات وإجـراءات عمليـة ،وتعيـد تأكيـد االلتـعا
السياسي القو بالتصد لتحـد التمويـع وهتيئـة بيئـة م اتيـة علـ عيـ املسـتويات لتحقيـم
التنمية املستدامة ،بروحٍ من الشراكة والتضامن عل الصعيد العاملي،
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وإذ تشري إىل قرارها  288/66امل ر  27متول/يوليه  2012الذ أقرت فيـه الو يقـة
اطتامية مل متر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،املعنونة ”املستقبع الذ نصبو إليه“،
وإذ تشددري أيضددا إىل قرارهــا  221/69املــ ر  19كــانون األول/ديســمرب 2014
بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصـحر يف البلـدان الـ تعـا مـن اجلفـاف الشـديد
و/أو التصحر ،وخباصة يف أفريقيا،
وإذ حتيط علما بالربنامج اإلقليمـي ملكافحـة العواصـف الرمليـة والترابيـة التـاب لربنـامج
األمــم املتحــدة للبيئــة ،وإذ حتــيع علمــا أيضــا مببــادرات أاــرى ،منــها االجتمــاا الــولار املعـ
بالعواصف الرملية والترابية الذ عقد بنريويب يف  21طـبا /فرباير  2013علـ هـاما الـدورة
السابعة والعشرين جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي الولار العاملي لربنامج األمم املتحدة للبيئة،
وإذ تشري إىل إع ن سيندا وإ ار سيندا للحد من خمـا ر الكـوارل للفتـرة -2015
 ،2030اللذين اعتمدا يف مـ متر األمـم املتحـدة العـاملي ال الـث املعـ باخمـد مـن خمـا ر الكـــوارل
وأقرهتمــا اجلمعيــــة العامــة يف قرارهــا  283/69امل ـ ر  3حعيران/يونيــه  ،2015وإذ تس ـلم بــأن
إحدى أولويات العمع ال حددها اإل ار تتم ع يف فهـم خمـا ر الكـوارل ،الـ مـا لالـ تقـو
اجلهــود الراميــة إىل حتقيــم التنميــة املســتدامة ،مــن أجــع اتقائهــا والت فيــف مــن آ ارهــا ومــن أجــع
وض إجراءات مناسبة للتأهب هلا وتدابري فعالة ملواجهتها ،وتنفيذ تلا اإلجراءات والتدابري،
وإذ تقدددد ر بــأن التصــــد لألالــــار املتعــــددة األبعــــاد ،مبــا فيهــا تلــا الــ بلبــها
العواصف الرملية والترابيـة ،يسـهم ،اسـتنادا إىل مفهـو األالـار ايفـدد يف إ ـار عمـع هيوغـو
2015-2005ة بنــــاء قــــدرة األمــــم واجملتمعــــات علـــ مواجهــــة الكــــوارل( ،)1يف حتقيــــم
األهداف والغايات وأولويات العمع ايفددة يف إ ار سيندا للحد من خما ر الكوارل للفتـرة
،2030-2015
وإذ تشددن علــ أةيــة اجلهــود املبذولــة وتعــاون الــدول األعضــاء علــ الصــعيدين
اإلقليمي والدويل يف احتواء وتقليع اآل ار السلبية للعواصف الترابية والرملية علـ املسـتو نات
البشــرية يف املنــا م اهلشــة ،وإذ حتــيع علمــا مببــادرة عهوريــة إيــران اإلس ـ مية إىل استضــافة
اجتمــاا إقليمــي لــولراء البيئــة يف هــران يف  29أيلول/ســبتمرب  ،2010وإذ ترحــب بعقــد
اجتماعات أارى مبشاركة نشلة من عي البلدان،
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وإذ تؤكن اخماجة إىل التعاون عل الصعيدين العاملي واإلقليمي ملن العواصـف الرمليـة
والترابية والتعامع معهـا عـن ريـم اسـتحدال نإلـم ل نـذار املبكـر وتبـادل املعلومـات املتعلقـة
باملنا واللقـس مـن أجـع التنبـ بالعواصـف الترابيـة والعواصـف الرمليـة ،وإذ ت كـد أن متانـة
اإلجـراءات املت ـذة ملكافحــة العواصـف الرمليــة والترابيـة تتللــب حتسـ فهــم اآل ـار الوايمــة
املتعددة األبعاد هلذ العواصف ،مبا فيها تدهور صحة الناس ورفاههم وسـبع معيشـتهم وليـادة
التصــحر وتــدهور األراضــي وامســار الغابــات وفقــدان التنــوا البيولــوجي وإنتاجيــة األراضــي،
وآ ار تلا العواصف عل النمو االقتصاد املستدا ،
 - 1تسد لم بـأن العواصــف الرمليـة والترابيـة ،واملمارســات غـري املســتدامة يف إدارة
األراضي وغريها من العوامع ال ميكـن أن تسـبب هـذ الإلـواهر أو تعيـد مـن حـدهتا ،تشـكع
حتــديا كــبريا أمــا التنميــة املســتدامة للبلــدان واملنــا م املتضــررة ،وتســلم أيضــا بــأن العواصــف
الرملية والترابية قـد أخمقـ يف السـنوات القليلـة املاضـية أضـرارا اجتماعيـة  -اقتصـادية فادحـة
بسكان منا م ا لعـاو القاحلـة وطـبه القاحلـة ومنا قـه اجلافـة طـبه الر بـة ،وااصـة يف أفريقيـا
وآسيا ،وت كد ضرورة التصد هلا واختاذ تدابري سريعة للتعامع م هذ التحديات؛
 - 2تقدددر بـــدور منإلومـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة يف تشـــجي التعـــاون الـــدويل
علــ مكافحــة العواصــف الرمليــة والترابيــة ،وتــدعو عيــ اهليئــات والوكــاالت والصــناديم
والـربامج املعنيــة يف منإلومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة ،مبـا يف ذلــا برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة
و برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنإلمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنإلمة الصـحة العامليـة وأمانـة
اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة التصـــحر يف البلـــدان الـــ تعـــا مـــن اجلفـــاف الشـــديد
و/أو من التصحر ،وخباصة يف أفريقيا ،وسائر املنإلمات ذات الصلة ،إىل معاجلـة هـذ املشـكلة
واإلســها يف تععيــع بنــاء القــدرات وتنفيــذ مشــاري إقليميــة ودون إقليميــة وتبــادل املعلومــات
وأفضــع املمارســات والتجــار وتععيــع التعــاون الــتق يف البلــدان املتضــررة وبلــدان املنشــأ
لتحس اتباا ممارسات مستدامة يف إدارة األراضي واستحدال نإلم ل نـذار املبكـر باعتبارهـا
أدوات ملكافحة العواصف الرملية والترابية وفقا طللها االستراتيجية؛
 - 3تشدددددج املنإلمـــــات والعمليـــــات اإلقليميـــــة ودون اإلقليميـــــة واألقاليميـــــة
علـ ـ مواصـــلة تبـــادل أفضـــع املمارســـات والتجـــار واطـــربات الفنيـــة يف جهـــود مكافحـــة
العواصــف الرمليــة والترابيــة ،مبــا يشــمع حتسـ اتبــاا ممارســات مســتدامة يف إدارة األراضــي،
وعل تععيع التعاون اإلقليمي بشأن هذ املسألة؛
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 - 4تددنع عي ـ الــدول األعضــاء املتضــررة والكيانــات املعنيــة يف منإلومــة األمــم
املتحدة اإلمنائية واملنإلمات اإلقليمية وغريها من اجلهات املعنية إىل السعي إىل حتقيـم األهـداف
ايفددة يف هذا القرار؛
 - 5تطلدد إىل األمــ العــا أن يعمــم علــ اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا اخماديــة
والسبع التقرير املعنـون ”التقيـيم العـاملي للعواصـف الرمليـة والترابيـة“ ،الـذ يقـو بدعـداد
حاليا برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتعاون م غري مـن كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة ،وذلـا
باللغة ال صدر هبا عن الربنامج.
اجللسة العامة 81
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