
A/RES/59/232 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
22  February 2005 

  واخلمسونالتاسعةالدورة 
ال من جدول األعم)ج (٨٥البند

 

04-49016 

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/59/483/Add.3( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة إلنينيو - ٥٩/٢٣٢
 ،إن اجلمعية العامة 
 ،١٩٩٧رب ـمــــيــسـد/ن األولوانكــــ ١٨ؤرخ املـــــ ٥٢/٢٠٠ا ـراراهتـــــ إىل قإذ تشــــري 

ـــ ال٥٣/١٨٥ و ــ/ولون األـ كانـــــ١٥ؤرخ ـمـــ ـــمـ ال٥٤/٢٢٠  و،١٩٩٨رب ـديسمـــ ؤرخ ـــــــــ
 ،٢٠٠٠ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٥/١٩٧  و ،١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول  ٢٢
ــؤرخ ٥٦/١٩٤ و ــانون األول٢١ املـ ــمرب / كـ ــؤرخ ٥٧/٢٥٥  و٢٠٠١ديسـ ــانون ٢٠ املـ  كـ

مؤرخ ـ الـــ١٩٩٩/٤٦اعي ـتمــــ اجمللـــس االقتصـــادي واالجاتوقـــرار ،٢٠٠٢ديســـمرب /األول
 ٢٠٠٠/٣٣ و، ١٩٩٩يوليــــه / متــــوز٣٠ املــــؤرخ ١٩٩٩/٦٣  و،١٩٩٩وليه ـيــــ/متـــوز  ٢٨

 ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨املؤرخ 
 أن ظاهرة إلنينيو هلا طابع متكرر وأهنا ميكن أن تـؤدي إىل أخطـار طبيعيـة      وإذ تالحظ  

  أن تلحق آثارا خطرية بالبشرية،بإمكاهناواسعة النطاق 
ودون د الـوطين    يالصـع كـل مـن     اتيجيات علـى     أمهية وضـع اسـتر     وإذ تؤكد من جديد    

ــدويل ترمــي إىل  اإلقليمــي  ــدرء األضــرارواإلقليمــي وال ــة  ا تتســبب فيهــ يت ال  الكــوارث الطبيعي
 ،اوإصالحهها لنينيو وختفيفإالناشئة عن ظاهرة 

 أن التطورات التكنولوجية والتعـاون الـدويل قـد عـززا القـدرة علـى التنبـؤ          وإذ تالحظ  
 بالتايل إمكانات اختاذ إجراءات وقائية للتخفيف من آثارها السلبية، و،لنينيوإبظاهرة 
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تنفيـذ  الخطـة    و )١(إعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة          وإذ تضع يف اعتبارها    
 ٣٧سـيما الفقـرة     وال ،)٢()‘‘ للتنفيـذ  غجوهانسربخطة  ’’(ؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      مل
 منها،‘ ١’

عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن   بتقريــر األمــني العــام حتــيط علمــا - ١ 
ــون     وال،)٣(الكــوارث ــرع املعن ــن   ”ســيما الف ــدويل م ــاون ال ــار ظــاهرة    أجــلالتع ــن آث احلــد م

 ؛“إلنينيو
ــة إكــوادور   ترحــب - ٢  ــها حكوم ــيت بذلت ــاجلهود ال ــة لألرصــاد   و ب املنظمــة العاملي

، والـيت أدت    ستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث      لالاجلوية واألمانة املشتركة بني الوكاالت      
ــاء  ــاهرة   إىل إنشـ ــة ظـ ــدويل لدراسـ ــز الـ ــه يف   إاملركـ ــوادور، وافتتاحـ ــل، إكـ ــو، يف غواياكيـ لنينيـ

 األطراف على مواصلة جهودها لتطوير املركز؛تلك ، وتشجع ٢٠٠٣فرباير /شباط
ذات  هـا وبراجم هاوصـناديق منظومة األمم املتحـدة     وأجهزة  األمني العام   ب يبهت - ٣ 
اختـاذ التـدابري     يف االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،             تلـك املشـاركة   سيما    وال ،الصلة
شـجع اجملتمـع    تودويل لدراسـة ظـاهرة إلنينيـو،        ركز ال املدعم إنشاء    ل ، حسب االقتضاء  ،الالزمة

 املساعدة العلمية والتقنية واملالية وإىل التعاون لتحقيق هـذا          تقدميالدويل على ذلك وتدعوه إىل      
 االقتضاء، بتعزيز املراكـز األخـرى املكرسـة لدراسـة ظـاهرة             حسباهلدف وكذلك إىل القيام،     

 ؛إلنينيو
 املركز على تعزيز صـالته، حسـب االقتضـاء، بالـدوائر الوطنيـة املعنيـة                تشجع - ٤ 

ائيـة يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة واللجنـة الدائمـة جلنـوب               األرصاد اجلوية واخلدمات امل   دمات  خب
احمليط اهلادئ ومعهد البلـدان األمريكيـة لبحـوث الـتغري العـاملي واملعهـد الـدويل لبحـوث التنبـؤ                     

باملنظمــات اإلقليمية والعاملية األخرى ذات الصلة املهتمة بدراسة املنـاخ مثـل            كذلك  باملناخ، و 
اجلوية املتوسطة املـدى واملركـز األفريقـي لتطبيقـات األرصـاد اجلويـة              املركز األورويب للتنبؤات    

ألغـراض التنميــة ومركــز مراقبـة اجلفــاف وشــبكة آسـيا واحملــيط اهلــادئ لبحـوث الــتغري العــاملي     
واملراكز األخرى ذات الصلة، حسـب االقتضـاء، لكفالـة اسـتخدام املـوارد املتاحـة االسـتخدام                   

 الكفء؛الفعال و
_______________ 

 ٤ - أغسـطس / آب ٢٦تقريــــر مؤمتــــر القمــــة العاملي للتنميــــة املستدامــــــة، جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا،                )١(
، ١ ، الفصـل األول، القـرار     ) والتصويب A.03.II.A.1منشـورات األمـــم املتحـــدة، رقم املبيع       (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 .املرفق

 .ملرفق، ا٢املرجع نفسه، القرار  )٢(
)٣( A/59/228. 
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التذبذب اجلنـويب ومواصـلة إجـراء    /ة احلفاظ على نظام رصد إلنينيو      أمهي ؤكدت - ٥ 
ــالظواهرالبحــوث املتعلقــة  ــؤ ووضــع سياســات    ب ــة البالغــة الشــدة وحتســني مهــارات التنب  اجلوي

 اجلويـة البالغـة الشـدة، وتؤكـد         الظـواهر مالئمة للتخفيف مـن آثـار ظـاهرة إلنينيـو وغريهـا مـن               
سـيما    وال  هـذه القـدرات املؤسسـية يف مجيـع البلـدان،           على احلاجة إىل مواصـلة تطـوير وتعزيـز        

 البلدان النامية؛
احلاديـة والسـتني   إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا         تطلب   - ٦ 

 .“التنمية املستدامة”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند املعنون 
 ٧٥اجللسة العامة 

 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢
 


