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التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو - ٦٥/١٥٨
 

 ،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

،٢٠٠٨ديــــسمرب/ كــــانون األول١٩ املــــؤرخ٦٣/٢١٥  و٢٠٠٦مربديــــس/كــــانون األول
ــصاتوقــرار ـــمت ٢٨ املــؤرخ ١٩٩٩/٤٦اعيـتمـــادي واالجـــ الــس االقت ــه/وزــــ  ١٩٩٩يولي

 ،٢٠٠٠يوليه/ متوز٢٨ املؤرخ٢٠٠٠/٣٣  و١٩٩٩يوليه/متوز ٣٠ املؤرخ١٩٩٩/٦٣ و
ــووإذ تالحــظ  ــؤدي إىلةمتكــرر ظــاهرة أن النيني ــة واســعة ميكــن أن ت  أخطــار طبيعي

  البشر،يف حياةكون هلا آثار خطريةي وأنالنطاق
ــىتعيــد تأكيــدوإذ  ــصعكــل مــن أمهيــة وضــع اســتراتيجيات عل ودوند الــوطينيال

ــي إىلاإلقليمــي ــدويل ترم ــدرء األضــرارواإلقليمــي وال ــةا تتــسبب فيهــيت ال  الكــوارث الطبيعي
 ،اصالحهوإ منهاتخفيفال والنينيوالناشئة عن ظاهرة

 أن التطورات التكنولوجية والتعاون الـدويل قـد عـززا القـدرة علـى التنبـؤوإذ تالحظ 
 بظاهرة النينيو، وبالتايل إمكانية اختاذ إجراءات وقائية للحد من آثارها السلبية،



A/RES/65/158

2

تنفيــذخطــة و)١(إعــالن جوهانـسربغ بــشأن التنميــة املـستدامة  يف اعتبارهــاأخـذوإذ ت 
 ســيما ال و ،)٢()‘‘غ للتنفيــذجوهانــسربخطــة’’(العــاملي للتنميــة املــستدامةنتــائج مــؤمتر القمــة

 منها،)ط (٣٧الفقرة
بنـاء :٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة)٣( إعـالن هيوغـووإذ تعيد تأكيـد 

 ،)٤(قدرة األمم واتمعات على مواجهة الكوارث
 جية الدوليــة للحــد مــنبتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيحتــيط علمــا - ١ 

ــر املعنــونل املرفــق الثالــثســيما ال، و)٥(الكــوارث ــر’’لتقري ــدويل للتخفيــف مــن أث التعــاون ال
، ويب باتمع الدويل أن يبذل مزيدا من اجلهـود مـن أجـل مـساعدة البلـدان‘‘ظاهرة النينيو

 املتضررة ذه الظاهرة؛
املنظمة العاملية لألرصـاد وإكوادورو إسبانيا تاها حكومتباجلهود اليت بذل تنوه - ٢ 

 لـدعم املركـزستراتيجية الدولية للحد من الكوارثلالاجلوية واألمانة املشتركة بني الوكاالت
 تلـك األطـراف وغريهـا مـنوتـشجع ، يف غواياكيل، إكـوادورالدويل للبحوث املتعلقة بالنينيو

 املركز؛ب  النهوضتلك اإلسهامات من أجلعلى مواصلةأعضاء اتمع الدويل
ــدويل للبحــوثترحــب - ٣   باألنــشطة املــضطلع ــا حــىت اآلن لتعزيــز املركــز ال

لعلـومالوطنيـةاملتعلقة بالنينيو عن طريق التعاون مع مراكز الرصد الدولية، مبا فيها املؤسـسات
ثســتحدا وال االعتــراف بــاملركز ودعمــه إقليميــا ودوليــا وبــاجلهود املبذولــة لزيــادةاحمليطــات،

 ؛القرار والسلطات احلكومية للحد من أثر ظاهرة النينيو أدوات لصانعي
اإلسهام الذي يقدمه املركز الدويل للبحـوث املتعلقـة بـالنينيو بوصـفه تالحظ - ٤ 

يفواحلـد مـن خمـاطر الكـوارث املتـصلة باملنـاخواملناخاملتعلقة ب اخلدماتبشأنمركزا مرجعيا
لتذبـذبل املعرضـةبطرق منها إنشاء قاعدة بيانات مناخية جديـدة للبلـدانجمال حبوث املناخ،

أفــضل املمارســات مــع املراكــز املتعلقــة تبــادلاجلنــويب املتــصل بظــاهرة النينيــو، وتــشجع علــى
 بشؤون املناخ الواقعة يف املناطق األخرى املتأثرة بظاهرة النينيو؛

_______________

 -أغـــسطس/ آب٢٦مؤمتـــر القمــة العـــاملي للتنميــة املــستدامـة، جوهانـــسـربغ، جنــوب أفريقيــا، تقريــر )١(
، الفــصل األول،) والتــصويبA.03.II.A.1مــم املتحــدة، رقــم املبيــعمنــشـورات األ (٢٠٠٢ســبتمرب/أيلــول ٤

.، املرفق١ القرار
.، املرفق٢املرجع نفسه، القرار )٢(
)٣( A/CONF.206/6١، الفصل األول، القرار.
.٢املرجع نفسه، القرار )٤(
)٥( A/65/388.
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ملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــةبالــدعم الــتقين والعلمــي الــذي تقدمــه ا تنــوه - ٥ 
إلصدار تنبؤات شهرية ومومسية منسقة علـى الـصعيد اإلقليمـي، وخباصـة وضـعها آليـة إلعـداد

النينيا، تعمل علـى أسـاس توافـق اآلراء/بيانات بآخر املستجدات املتعلقة بأحوال ظاهرة النينيو
ا فيهـا املركـز الـدويل للبحـوثشؤون املنـاخ، مبـبـ  املتعلقـةراكزاملوتتلقى مسامهات من خمتلف

 بالنينيو؛ املتعلقة
، يف هذا الصدد، املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة علـى مواصـلة تعزيـزتشجع - ٦ 

 ؛املعنيةالتعاون وتبادل البيانات واملعلومات مع املؤسسات
،املعنيــة هــا وبراجمهااألمــم املتحــدة وصــناديقوأجهــزةاألمني العــام بــيــب - ٧ 
 يف االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث،األجهزة والصناديق والربامج املشاركة ماسي الو

دويل للبحـوثركـز الـامل واتمع الدويل اختاذ التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، ملواصلة تعزيز
وأن ميـداليـةاملتقنيـة والعلميـة والساعدةأن يقـدم املـ اتمع الدويل إىلاملتعلقة بالنينيو، وتدعو

 لدراســةاملخصــصةاملراكــز األخــرى، حــسب االقتــضاء،عــززأن يوهلــذا الغــرضالتعــاونيــد
 ؛النينيوظاهرة

أمهية احلفاظ على نظام رصد التذبذب اجلنـويب املتـصل بظـاهرة النينيـو تؤكد - ٨ 
ومواصلة البحث يف الظـواهر اجلويـة البالغـة الـشدة وحتـسني مهـارات التنبـؤ ووضـع سياسـات

مة للحد من أثر ظـاهرة النينيـو وغريهـا مـن الظـواهر اجلويـة البالغـة الـشدة، وتـشدد علـىمالئ
ــرورة ــدان، وضـ ــع البلـ ــسية يف مجيـ ــدرات املؤسـ ــذه القـ ــز هـ ــوير وتعزيـ ــيما ال مواصـــلة تطـ  سـ
 النامية؛ البلدان

ــة العامــة يف،يــدرجإىل األمــني العــام أنتطلــب - ٩   يف تقريــره املقــدم إىل اجلمعي
فرعا يتعلق بتنفيـذ ،الكوارث من عة والستني عن تنفيذ االستراتيجية الدولية للحددورا الساب

 .هذا القرار
 ٦٩اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢٠
 


