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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/61/422/Add.3( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

 النينيوالتعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة  - ٦١/١٩٩
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــشري  ـــ إىل قإذ تـــ ـــ ٥٢/٢٠٠ا ـراراهتـــ ــ ١٨ؤرخ املـــ ــسد/ن األولوانكـــ  ،١٩٩٧مرب يـــ

ــؤرخ ٥٣/١٨٥ و ــانون األول١٥ املـ ــس/ كـ ــؤرخ ٥٤/٢٢٠  و،١٩٩٨رب ـمديـ ــانون  ٢٢ املـ كـ
 ٥٦/١٩٤  و،٢٠٠٠ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٩٧  و،١٩٩٩ديــسمرب /األول

ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٧/٢٥٥  و،٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٢١املــؤرخ 
 اجمللـس االقتـصادي     اتوقـرار  ،٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٥٩/٢٣٢  و ،٢٠٠٢
يوليه / متوز ٣٠ املؤرخ   ١٩٩٩/٦٣  و ،١٩٩٩يوليه  /متوز ٢٨ املؤرخ   ١٩٩٩/٤٦اعي  ـتمـواالج
 ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٢٠٠٠/٣٣  و،١٩٩٩

 أن لظاهرة النينيو طابعا متكـررا وأهنـا ميكـن أن تـؤدي إىل أخطـار طبيعيـة       وإذ تالحظ  
  البشرية،يفأن تؤثر تأثريا خطريا  بإمكاهناواسعة النطاق 

ودون د الـوطين    يالـصع كـل مـن      أمهية وضـع اسـتراتيجيات علـى         وإذ تؤكد من جديد    
ــدويل ترمــي إىل  اإلقليمــي  ــدرء األضــرارواإلقليمــي وال ــسبب فيهــ يت ال ــة  ا تت  الكــوارث الطبيعي

 ،اوإصالحه ها وختفيفالنينيوالناشئة عن ظاهرة 
رة علـى التنبـؤ    أن التطورات التكنولوجية والتعـاون الـدويل قـد عـززا القـد       وإذ تالحظ  

  من آثارها السلبية،حد اختاذ إجراءات وقائية لليةبظاهرة النينيو، وبالتايل إمكان
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تنفيـذ  لاخطـة    و )١(إعـالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة املـستدامة          وإذ تضع يف اعتبارها    
 ٣٧الفقـرة   سـيما   وال ،)٢()‘‘غ للتنفيـذ جوهانسربخطة  ’’(ؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      مل
  منها،)ط(

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

املنظمـة العامليـة لألرصـاد     و بـذهلا حكومـة إكـوادور     تالـيت   اجلاريـة    باجلهود   تقر - ١ 
، والــيت الدوليــة للحــد مــن الكــوارث ســتراتيجية لالاجلويــة واألمانــة املــشتركة بــني الوكــاالت  

تلـك   وتـشجع ،   يف غواياكيـل، إكـوادور     النينيـو املركز الدويل لدراسة ظاهرة     أفضت إىل إنشاء    
 املركز؛ب لنهوض لدعمهاعلى مواصلة األطراف 
 بالدعم التقين والعلمي الذي تقدمه املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة             تقر أيضا  - ٢ 

 ؛قليميعلى الصعيد اإلرية منسقة إلصدار تنبؤات مومسية شه
املنظمــة العامليــة لألرصـاد اجلويــة علــى تعزيــز تبــادل  يف هــذا الــصدد،  ،تـشجع  - ٣ 

 املعلومات مع املؤسسات ذات الصلة؛
 باألنشطة املضطلع هبا حىت اآلن لتعزيز املركـز الـدويل لدراسـة ظـاهرة      ترحب - ٤ 

ــق التعــاون مــع مراكــز الرصــد الدوليــ     ــو عــن طري ــة   النيني ــا فيهــا املؤســسات األوقيانوغرافي ة، مب
ــة، و ــالوطني ــادة ب ــة لزي ــا   اجلهود املبذول ــا ودولي ــاملركز ودعمــه إقليمي ــراف ب ســتحداث ال و االعت

 ؛القرار والسلطات احلكومية للحد من أثر ظاهرة النينيو أدوات لصانعي 
 ،ذات الـصلة   هـا  وبراجم هااألمـم املتحـدة وصـناديق     وأجهزة  األمني العام   ب يبهت - ٥ 

واجملتمـع الـدويل اختـاذ     يف االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،             منها ةشاركملاسيما   وال
 اجملتمـع   دويل لدراسة ظـاهرة النينيـو، وتـدعو       ركز ال امل التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، لتعزيز    

عـزز  أن يوالغـرض،  هلـذا  التعـاون  د يـد  أن ميـ   مساعدة علمية وتقنية ومالية و     قدمأن ي الدويل إىل   
 ؛النينيو لدراسة ظاهرة املخصصةاملراكز األخرى كذلك، حسب االقتضاء، 

_______________ 
ـــة املــــس   )١( ــاملي للتنميــ ــة العــ ـــر القمــ ـــر مؤمتــ ــســـــتقريــ ــا، ـتدامـة، جوهانــ  ٢٦ربغ، جنــــوب أفريقيــ
ــسطس /آب ــول٤ -أغـ ــبتمرب / أيلـ ــع     (٢٠٠٢سـ ــم املبيـ ــدة، رقـ ــم املتحـ ــشـورات األمـ  A.03.II.A.1منـ

 .، املرفــــق١ ، الفصل األول، القرار)والتصويب
 .ملرفق، ا٢املرجع نفسه، القرار  )٢(
)٣( 206/6. CONF/A ١، الفصل األول، القرار. 
 .٢املرجع نفسه، القرار  )٤(
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ــادئ أن      ترحــب - ٦  ــوب احملــيط اهل ــة جلن ــة الدائم ــة إســبانيا واللجن ــرار حكوم  بق
التزامهمـا بتقـدمي دعـم      بكـذلك    يف اجمللـس الـدويل للمركـز، و        يندي دائمني جد  وينتصبحا عض 

 اقتصادي وتقين؛
البحـث   ومواصلة   ،التذبذب اجلنويب /ية احلفاظ على نظام رصد النينيو      أمه ربزت - ٧ 

 مـن  حـد  ووضـع سياسـات مالئمـة لل   ،وحتـسني مهـارات التنبـؤ    البالغة الشدة الظواهر اجلوية   يف  
 علـى احلاجـة إىل مواصـلة    شدد، وتـ البالغة الـشدة آثار ظاهرة النينيو وغريها من الظواهر اجلوية       

 البلدان النامية؛يف سيما   والاملؤسسية يف مجيع البلدان،تطوير وتعزيز هذه القدرات 
يــدرج فرعــا يتعلــق بتنفيــذ هــذا القــرار يف تقريــره إىل األمــني العــام أن تطلــب  - ٨ 

عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن            املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثـة والـستني           
 .الكوارث

 ٨٣اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ول كانون األ٢٠


