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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/414/Add.3( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

 النينيوالتعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة - ٦٣/٢١٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ١٩٩٧مربيـــــسد/ن األولوانكـــــ ١٨ؤرخاملـــــ ٥٢/٢٠٠رارااـ إىل قـــــإذ تـــــشري 
ــؤرخ٥٣/١٨٥ و ــانون األول١٥ املـ ــسم/ كـ ــؤرخ٥٤/٢٢٠  و١٩٩٨ ربـديـ ــانون ٢٢ املـ كـ

ــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٥٥/١٩٧  و١٩٩٩ديــسمرب/األول  ٥٦/١٩٤  و٢٠٠٠دي
ــسمرب/ كــانون األول٢١املــؤرخ ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٥٧/٢٥٥ و٢٠٠١دي
 ٢٠ املــــؤرخ٦١/١٩٩  و٢٠٠٤ديـــسمرب/ كــــانون األول٢٢ املـــؤرخ٥٩/٢٣٢ و٢٠٠٢

 ١٩٩٩/٤٦اعيـتمــــ الـــس االقتـــصادي واالجاتوقـــرار،٢٠٠٦مربديـــس/كـــانون األول
 ٢٠٠٠/٣٣  و١٩٩٩يوليــه/متــوز ٣٠ املــؤرخ١٩٩٩/٦٣  و١٩٩٩يوليــه/وزمتــ ٢٨املــؤرخ
،٢٠٠٠يوليه/ متوز٢٨املؤرخ

 أن لظاهرة النينيو طابعا متكررا وأـا ميكـن أن تـؤدي إىل أخطـار طبيعيـةوإذ تالحظ 
 ن تؤثر تأثريا خطريا يف البشرية،واسعة النطاق بإمكاا أ

ودوند الـوطينيالـصعكـل مـن أمهية وضع اسـتراتيجيات علـىوإذ تؤكد من جديد 
ــي إىلاإلقليمــي ــدويل ترم ــدرء األضــرارواإلقليمــي وال ــةا تتــسبب فيهــيت ال  الكــوارث الطبيعي

 ،اوإصالحهها منتخفيفال والنينيوالناشئة عن ظاهرة
تكنولوجية والتعاون الـدويل قـد عـززا القـدرة علـى التنبـؤ أن التطورات الوإذ تالحظ 

 بظاهرة النينيو، وبالتايل إمكانية اختاذ إجراءات وقائية للحد من آثارها السلبية،
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 تنفيــذخطــة و)١(إعــالن جوهانـسربغ بــشأن التنميــة املـستدامة  يف اعتبارهــاأخـذوإذ ت 
 وال ســيما ،)٢()‘‘غ للتنفيــذجوهانــسربخطــة’’(مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامةنتــائج
 منها،)ط (٣٧الفقرة

بنـاء:٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة)٣( إعـالن هيوغـووإذ تعيد تأكيـد 
 ،)٤(قدرة األمم واتمعات على مواجهة الكوارث

بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــنحتــيط علمــا - ١ 
التعاون الدويل للتخفيف من أثـر ظـاهرة’’التقرير املعنونبال سيما املرفق الثاين، و)٥(الكوارث

، ويب باتمع الدويل أن يبذل مزيدا من اجلهود من أجل مساعدة البلدان املتـضررة‘‘النينيو
 ذه الظاهرة؛

املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة وها حكومـة إكـوادورتـ باجلهود الـيت بذلتقر - ٢ 
 والـيت أفـضت إىلسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارثلالاألمانة املشتركة بني الوكاالتو

 تلـك األطـرافوتـشجع ، يف غواياكيل، إكوادورللبحوث املتعلقة بالنينيواملركز الدويلإنشاء
 املركز؛ب لنهوض لدعمهاعلى مواصلة

لعاملية لألرصـاد اجلويـة بالدعم التقين والعلمي الذي تقدمه املنظمة اتقر أيضا - ٣ 
 إلصدار تنبؤات شهرية ومومسية منسقة على الصعيد اإلقليمي؛

، يف هذا الصدد، املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة علـى تعزيـز التعـاونتشجع - ٤ 
 وتبادل البيانات وكذلك املعلومات مع املؤسسات ذات الصلة؛

ــدويل للبحــوثترحــب - ٥   باألنــشطة املــضطلع ــا حــىت اآلن لتعزيــز املركــز ال
ــسات ــا املؤسـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــد الدوليـ ــز الرصـ ــع مراكـ ــاون مـ ــق التعـ ــن طريـ ــالنينيو عـ ــة بـ املتعلقـ

  االعتــراف بــاملركز ودعمــه إقليميــا ودوليــااألوقيانوغرافيــة الوطنيــة، وبــاجلهود املبذولــة لزيــادة
 ؛لسلطات احلكومية للحد من أثر ظاهرة النينيوالقرار وا ستحداث أدوات لصانعيوال

_______________

 -أغـسطس/ آب٢٦لقمـة العـاملي للتنميـة املـستدامـة، جوهانـسـربغ، جنـوب أفريقيـا،مؤمتـر ا تقرير )١(
، الفـــصل) والتـــصويبA.03.II.A.1منـــشـورات األمــم املتحـــدة، رقـــم املبيــع (٢٠٠٢ســـبتمرب/أيلــول ٤

 .، املرفق١األول، القرار
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار )٢(
)٣( A/CONF.206/6١، الفصل األول، القرار. 
 .٢املرجع نفسه، القرار )٤(
)٥( A/63/351. 
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،ذات الـصلة هـا وبراجمهااألمـم املتحـدة وصـناديقوأجهزةاألمني العام بيب - ٦ 
 يف االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث،املشاركةاألجهزة والصناديق والربامجسيما وال

دويل للبحـوث املتعلقـةركز الامل ، لتعزيزواتمع الدويل اختاذ التدابري الالزمة، حسب االقتضاء
التعـاونأن ميـد يـد مساعدة علمية وتقنيـة وماليـة وأن يقدم اتمع الدويل إىلبالنينيو، وتدعو

 لدراسـة ظـاهرةاملخصـصةاملراكـز األخـرىكذلك، حـسب االقتـضاء،عززأن يوهلذا الغرض
 ؛النينيو

التذبذب اجلنـويب ومواصـلة البحـث/ أمهية احلفاظ على نظام رصد النينيوتربز - ٧ 
 أثـريف الظواهر اجلوية البالغة الشدة وحتسني مهارات التنبؤ ووضع سياسات مالئمة للحد مـن

ظــاهرة النينيــو وغريهــا مــن الظــواهر اجلويــة البالغــة الــشدة، وتــشدد علــى احلاجــة إىل مواصــلة
  يف البلدان النامية؛تطوير وتعزيز هذه القدرات املؤسسية يف مجيع البلدان، وال سيما

يــدرج فرعـا يتعلــق بتنفيـذ هــذا القـرار يف تقريــرهإىل األمــني العـام أنتطلـب - ٨ 
املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامـسة والـستني عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد

 .الكوارث من
 ٧٢اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩


