
A/RES/56/194 األمــم املتحـدة 

Distr.: General
21 January 2002 اجلمعية العامة 

الدورة السادسة واخلمسون 

البند ٩٨ (ب) من جدول األعمال

01 49253

 

قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/56/561/Add.2) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة إلنينيو  - ١٩٤/٥٦
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشــــــري إىل قـــــــراراا ٢٠٠/٥٢ الــمــــــؤرخ ١٨ كــانـــــــون األول/ديـسمـبــــــر ١٩٩٧، و١٨٥/٥٣ املـــــؤرخ ١٥ كـــــانون 

األول/ديســـمرب ١٩٩٨، و٢٢٠/٥٤ املـــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩، و١٩٧/٥٥ املـــؤرخ ٢٠ كـــانون األول/ديســــمرب ٢٠٠٠ 

وقـراري الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٤٦/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٩ و٦٣/١٩٩٩ املـؤرخ ٣٠ متـوز/يوليـه ١٩٩٩، وإذ حتيــط 

علما بقرار الس ٣٣/٢٠٠٠ املؤرخ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠، 

وإذ تالحـظ أن توقيـع مذكـرة التعـاون بـني إكـوادور واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة(١) يشـكل خطـوة كبـــرية يف عمليــة إنشــاء 

مركز دويل لدراسة ظاهرة إلنينيو، 

وإذ تالحظ أيضا املسامهات اليت قدمتها املنظمات اإلقليمية والعاملية لدراسـة املنـاخ، وكذلـك خدمـات املعلومـات املتخصصـة عـرب 

شبكة اإلنترنت، اليت أدت إىل حتسني الفهم العلمي وقدرات التوقع يف جمال تغري املناخ، 

وإذ تؤكد من جديد أمهيـة وضـع اسـتراتيجيات علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين ودون اإلقليمـي واإلقليمـي والـدويل ترمـي إىل درء 

األضرار اليت تتسبب فيها الكوارث الطبيعية الناشئة عن ظاهرة إلنينيو وختفيفها وإصالحها، 

حتيط علما مع التقدير بتقرير األمني العام(٢)؛  - ١

تشيد مبا اعتمده البلد املضيف من تدابري إلنشاء مركـز دويل لدراسـة ظـاهرة إلنينيـو، وتشـجع حكومـة إكـوادور علـى  - ٢

مواصلة جهودها الرامية إىل إكمال هذه العملية؛ 

                                                           
A/C.2/56/2، التذييل.  (١)

 .A/56/76-E/2001/54 (٢)
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تشـجع املركـز، عنـد إنشـائه، علـى تعزيـز صالتـه باملنظمـات ذات الصلـة اإلقليميـة والعامليـة األخـرى املهتمـــة بدراســة  - ٣

املناخ، وكذلك خبدمات املعلومات عرب شبكة اإلنترنت لكفالة االستفادة بفعالية وكفاءة من املوارد املتاحة؛ 

تطلب إىل األمني العـام وهيئـات األمـم املتحـدة وصناديقـها وبراجمـها ذات الصلـة، وال سـيما تلـك املشـاركة يف تنفيـذ  - ٤

ـــاكيل،  االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث اختـاذ التدابـري الالزمـة، حسـب االقتضـاء، لدعـم إنشـاء املركـز البحثـي املذكـور أعـاله يف غواي

إكوادور، وتشجع اتمع الدويل على اختاذ تلك التدابري وتدعـوه إىل تقـدمي املسـاعدة العلميـة والتقنيـة واملاليـة وإىل التعـاون لتحقيـق هـذا اهلـدف 

وكذلك إىل القيام، حسب االقتضاء، بتعزيز املراكز األخرى املكرسة لدراسة ظاهرة إلنينيو؛ 

ترحب بإنشاء الفريق العامل املعين باملناخ والكوارث، وتدعـو فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاحلد مـن  - ٥

الكوارث واألمانة املشتركة بني الوكاالت املعنية باالستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث إىل ضمـان التوفيـق بـني املـهام املوزعـة علـى األفرقـة 

العاملة املعنية بتغري املناخ، وضعف املناعة االقتصادية واالجتماعية، وفعالية نظم اإلنذار املبكر؛ 

تطلــــب إلــــــى األمــــــني العــــــام أن يــواصــــــل التنفيــــذ التــــام لقــراراتـــــــها ٢٠٠/٥٢، و١٨٥/٥٣، و٢٢٠/٥٤،  - ٦
و١٩٧/٥٥، وقـــرارات الس االقــتـــصادي واالجتماعي ٤٦/١٩٩٩، و٦٣/١٩٩٩ و٣٣/٢٠٠٠؛ 

تطلب أيضا إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـابعة واخلمسـني تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار  - ٧

يف إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�. 

 

اجللسة العامة ٩٠ 

٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


