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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/463/Add.3( على تقرير اللجنة الثانية بناء[

  
  اختاذ إجراءات عاملية فعالة ملعاجلة آثار ظاهرة النينيو  - ٧١/٢٢٧

  
  ،العامة اجلمعية إن  
 ٧٠/١١٠ و ٢٠١٤/ديسمرب األول كانون ١٩املؤرخ  ٦٩/٢١٨إىل قراريها  إذ تشري  
ــانون ٢٣املــــؤرخ  ــاعي  ٢٠١٥/ديســــمرب األول كــ ــادي واالجتمــ ، وقــــرارات الــــس االقتصــ
ــه  ٢٨املــــؤرخ  ١٩٩٩/٤٦ ــه  ٣٠املــــؤرخ  ١٩٩٩/٦٣ و ١٩٩٩متوز/يوليــ  ١٩٩٩متوز/يوليــ

ر مجيع القـرارات األخـرى   ، وإذ تأخذ بعني االعتبا٢٠٠٠متوز/يوليه  ٢٨املؤرخ  ٢٠٠٠/٣٣ و
  ،ذات الصلة

ــو أن تالحــظ إذو   ــاهرة النيني ــؤدي أن ميكــن متكــررة ظ ــار إىل ت ــة أخط  واســعة طبيعي
  البشر، حياة يف خطرية آثار هلا يكون وأن النطاق

 علـى  القـدرة  عـززا  قـد  الـدويل  والتعـاون  التكنولوجيـة  التطورات أن أيضا تالحظ وإذ  
  السلبية، آثارها من للحد وقائية إجراءات اختاذ إمكانية وبالتايل النينيو، بظاهرة التنبؤ

ــنداي إ إىلوإذ تشــري    ــرة     )١(عــالن س ــنداي للحــد مــن خمــاطر الكــوارث للفت وإطــار س
ــذين اعتمــدمها مــؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي الثالــث املعــين باحلــد مــن       ،)٢(٢٠٣٠-٢٠١٥ الل
  ،الكوارث  خماطر

 املعنـــون ،٢٠١٥ أيلول/ســـبتمرب ٢٥ املـــؤرخ ٧٠/١ قرارهـــا جديـــد مـــن تؤكـــد وإذ  
ــل” ــا حتوي ــة: عاملن ــام املســتدامة التنميــة خط ــذي ،“٢٠٣٠ لع ــه اعتمــدت ال ــة في  مــن جمموع

_______________ 

 ، املرفق األول.٦٩/٢٨٣القرار   )١(

 ، املرفق الثاين.املرجع نفسه  )٢(
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 النـاس  علـى  تركز املستدامة، بالتنمية املتعلقة املدى والبعيدة الشاملة العاملية والغايات األهداف
 بالكامـل  اخلطة تنفيذ أجل من كلل دون بالعمل التزامها تأكيد تعيد إذو التحول، إىل وتفضي
 الفقـر  ذلـك  يف مبـا  وأبعـاده،  صـوره  جبميع الفقر على القضاء أن وإدراكها ،٢٠٣٠ عام حبلول
 والتزامهـا  املسـتدامة،  التنميـة  لتحقيـق  عنـه  غـىن  ال وشـرط  العـامل  يواجهـه  حتـد  أكـرب  هو املدقع،

ــة بتحقيــق ــة بأبعادهــا املســتدامة التنمي  حنــو علــى - والبيئــي واالجتمــاعي االقتصــادي - الثالث
 لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف إطــار يف حتققــت الــيت اإلجنــازات علــى بالبنــاءو ومتكامــل، متــوازن
  األهداف، تلك من ينفّذ مل  ما استكمال إىل والسعي
 األطـراف  مجيـع  تشـجع  وإذ مبكر، وقت يف نفاذه وببدء )٣(باريس باتفاق ترحب وإذ  

 بشـأن  اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقية يف واألطراف ،بشكل كامل تنفيذه على االتفاق هذا يف
 االنضـمام  أو عليهـا  املوافقة أو قبوهلا أو عليها صكوك التصديق اليت مل تودع بعد )٤(خاملنا تغري
    ،ممكن وقتعلى أن تفعل ذلك يف أقرب  ،االقتضاء حسب ،إليها

 خطـة  بشـأن  ٢٠١٥ متوز/يوليـه  ٢٧ املـؤرخ  ٦٩/٣١٣ قرارهـا  جديـد  مـن  تؤكد وإذ  
ــا أديــس عمــل ــدويل املــؤمتر عــن الصــادرة أباب ــل الثالــث ال ــة، لتموي ــيتو التنمي  جــزءا تشــكل ال

 توضـيح  علـى  وتسـاعد  وتكملُهـا  وتـدعمها  ،٢٠٣٠ لعـام  املسـتدامة  التنميـة  خطة من يتجزأ ال
 تأكيــد وتعيــد عمليــة وإجــراءات سياســات خــالل مــن التنفيــذ بوســائل املتصــلة غاياــا ســياق
 املسـتويات  مجيـع  علـى  مواتيـة  بيئـة  ويئـة  التمويـل  لتحـدي  بالتصـدي  القـوي  السياسي االلتزام
  العاملي، الصعيد على والتضامن الشراكة من بروحٍ املستدامة، التنمية لتحقيق

 الكـوارث  خمـاطر  من للحد سنداي إطار تنفيذ عن العام األمني بتقرير علما يطحت وإذ  
ــرة  أحــوال بشــأن املســتجدات آخــر عــن معلومــات يتضــمن الــذي ،)٥(٢٠٣٠-٢٠١٥ للفت
ــا/النينيــو ــار يتنــاول وفرعــا النيني ــة اآلث ــة االقتصــادية - االجتماعي ــو لظــاهرة والبيئي ــرة النيني  للفت

٢٠١٥/٢٠١٦،    
 مـع  ومتضـافرة  مكثفـة  جهـودا  اجلويـة  لألرصـاد  العامليـة  املنظمـة  بـذل  أمهيـة  تدرك وإذ  
ــة الرصــد مراكــز ــة الوطني ــة واإلقليمي ــة لتقــدم الصــلة ذات والدولي  املناســب الوقــت ويف بفعالي

ــة خــدمات ــر مناخي ــزا أكث ــى تركي ــد عل ــدريب عــن فضــال اإلقليمــي، البع ــاء الت ــدرات وبن  الق
 يف بـالنينيو  املتعلقـة  للبحـوث  الـدويل  املركـز  دور تالحـظ  وإذ النينيو/النينيا، ةبظاهر يتصل فيما

    الصدد، هذا يف إكوادور، غواياكيل،
_______________ 

 ، املرفق.٢١-/م أ١، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر   )٣(

)٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822 

)٥(  A/71/230. 
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 مـايو /أيـار  يف انتهت قد ٢٠١٥/٢٠١٦ للفترة النينيو موجة أن اعتبارها يف تضع وإذ  
 أصـدرته  الـذي  النينيو/النينيـا  ظـاهرة  أحـوال  يف املسـتجدات  آخـر  عـن  التقريـر  حسب ،٢٠١٦
  ،٢٠١٦ متوز/يوليه ٢٨ يف اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة

ــأن تســلم وإذ   ــو موجــة ذروة ب ــرةل النيني  قوــا يف مشــاة كانــت ٢٠١٥/٢٠١٦ لفت
 مت مـا  أقـوى  مـن  كانـت  فقـد  وبالتايل ١٩٩٧/١٩٩٨ و ١٩٨٢/١٩٨٣ الفترتني يف حدث ملا

 ٢٠١٥ عـامي  خـالل  شـخص  مليـون  ٦٠ مـن  أكثر بسببها وتضرر التاريخ مدار على تسجيله
 علـى  األمـد  وطويلـة  األمـد  قصـرية  جسيمة اًآثار خلّفتو النامية، البلدان يف وخاصة ٢٠١٦ و

 والعــاملي، واإلقليمــي احمللــي الصــعيد مــن كــل علــى األغذيــة وإنتــاج واالقتصــاد األفــراد صــحة
 الزراعــة أنشـطة  علــى معيشـتهم  ســبل يف يعتمـدون  الـذين  الســكانب خـاص  وجــه علـى  أضـرت 
  املاشية، وتربية األمساك وصيد

ــع تالحــظ وإذ   ــق م ــو ظــاهرة أن القل ــام خطــريا حتــديا تشــكل النيني ــاظ أم ــى احلف  عل
 املـوارد  حتويـل  حيـث  مـن  وخاصـة  األنفـس،  بشق النامية البلدان حققتها اليت اإلمنائية املكاسب

  الوطنية، اإلمنائية والربامج اخلطط من
، أثـرت  ٢٠١٥/٢٠١٦ لفتـرة لأنـه نتيجـة لظـاهرة النينيـو      أيضـا  وإذ تالحظ مـع القلـق    

ــات وابيضــاض       ــق الغاب ــربد واحلــر وحرائ ــها موجــات ال ــرة والفيضــانات ويف مقابل األمطــار الغزي
وخاصـة يف أمريكـا الالتينيـة     والشـعوب، تـأثريا سـلبيا علـى البلـدان      ،املرجان وموجـات اجلفـاف  

بفعــل وذلــك ومنطقــة احملــيط اهلــادئ، وشــرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي وجنــوب شــرق آســيا  
الضـرر  من بينها زيادة انتشار األمراض وأعداد املشـردين وإحلـاق    عوامل نامجة عن تلك الظاهرة

  املستدامة، على حتقيق التنميةوالشعوب وإعاقة قدرة تلك البلدان  البىن التحتيةباألمن الغذائي و
 اآلثـــار مــن  جزئيــا  حتـــد أن اســتطاعت  البلــدان  بعـــض أن التقــدير  مــع  تالحــظ  وإذ  

 وضـع  خـالل  من ٢٠١٥/٢٠١٦ للفترة النينيو لظاهرة السلبية والبيئية واالجتماعية االقتصادية
 األغـراض  متعـددة  مكينـة  سـدود  إنشـاء  تضـمنت  احلكومات بقيادة مبكرة عمل خطط وتنفيذ

 القائمــة يــةواإلنتاج االجتماعيــة التحتيــة البنيــة وتعزيــز التحتيــة الــبىن جمــال يف أخــرى ومشــاريع
ــة األمــراض ملكافحــة الصــحية اخلــدمات وتنشــيط ــز املنقول  االجتمــاعي الــدعم خــدمات وتعزي

ــان وشــبكات ــة واملمارســات األم ــة املناســبة الزراعي ــة واألشــغال والوقائي ــدرة العام ــدخل امل  لل
  االجتماعية، الرعاية وبرامج

 مـن  تضـررا  األشـد  كانـت  اليت البلدان إىل املقدمة اإلنسانية املساعدة بأمهية تسلم إذو  
وإذ تؤكـد يف الوقـت نفسـه ضـرورة جتـاوز       ،٢٠١٥/٢٠١٦للفترة اآلثار السلبية لظاهرة النينيو 
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ج آخر يف االستجابة يقوم على التنمية ويتسم بتعدد التخصصات والتفصـيل   اتباعهذا النهج و
   ،فعال من أجل تعزيز القدرات املؤسسية الوطنية ومعاجلة تلك النتائج الضارة على حنو

 واملنــاخ، النينيــو بظــاهرة املعنــيني اصــنياخل مبعــوثنيلل العــام األمــني تعــيني تالحــظ وإذ  
 للفتـرة  النينيـو  لظاهرة والطويل القصري األجلني يف احلادة اآلثار إىل االهتمام توجيه يف ودورمها
    الصدد، هذا يف العمل من مزيد إىل تتطلع وإذ ،٢٠١٥/٢٠١٦

 أي تـرك  عـدم  أمهيـة و اإلمنائيـة  املتحدة األمم منظومة يف الشمول مبدأ أمهية تؤكد وإذ  
    القرار، هذا تنفيذ لدى الركب خلف بلد أي وال أحد

 املقــرر الكــوارث، أخطــار مــن للحــد العــاملي للمنتــدى اخلامســة الــدورة تالحــظ وإذ  
  ،٢٠١٧ أيار/مايو ٢٦ إىل ٢٢ من الفترة يف املكسيك، كانكون، يف عقدها

 خمـاطر  مـن  للحـد  سـنداي  وإطـار  )١(سـنداي  إلعـالن  الفعال التنفيذ على حتث  - ١  
  ؛)٢(٢٠٣٠-٢٠١٥ للفترة الكوارث
ــة تأكيـــد تعيـــد  - ٢   ــتراتيجيات وضـــع أمهيـ ــعيد مـــن كـــل علـــى اسـ ــوطين الصـ  الـ

 والبيئيــة  واالجتماعيــة االقتصــادية اآلثــار درء إىل ترمــي والــدويل واإلقليمــي اإلقليمــي ودون
 باملبـادرات  نفسـه  الوقـت  يف التسـليم  مـع  ،وإصـالحها  منـها  والتخفيـف  ،النينيو ظاهرةل الضارة
  قدراا؛ لتعزيز املتضررة البلدان اختذا اليت اجلارية الوطنية

 العامليـــة واملنظمـــة وإكـــوادور إســـبانيا حكومتـــا تواصـــل الـــيت بـــاجلهود تنـــوه  - ٣  
 الكـوارث  مـن  للحـد  الدوليـة  لالسـتراتيجية  الوكـاالت  بـني  املشـتركة  واألمانـة  اجلويـة  لألرصاد

 وغريهـا  األطـراف  تلـك  وتشـجع  بـالنينيو،  املتعلقـة  للبحـوث  الـدويل  املركز دعم أجل من بذهلا
  باملركز؛ النهوض أجل من اإلسهامات تلك مواصلة على الدويل اتمع أعضاء من

ــا املضــطلع باألنشــطة ترحــب  - ٤    ــز اآلن حــىت ــدويل املركــز لتعزي  للبحــوث ال
 الوطنيـة  املؤسسات فيها مبا الدولية، الرصد مراكز مع التعاون طريق عن النينيو ظاهرةب املتعلقة
 ودعمــه املركــز بــدور التعريــف لزيــادة اجلهــود بــذل مواصــلة علــى وتشــجع احمليطــات، لعلــوم
 مـن  احلـد  إىل ترمـي  احلكوميـة  والسـلطات  القـرار  لصـانعي  أدوات والسـتحداث  ودوليا إقليميا

  النينيو؛ ظاهرة أثر
 املتعلقـة  للبحـوث  الـدويل  املركـز  مـن  كومـات احل إىل املقدمة املساعدة تالحظ  - ٥  
 تطبيـق  تتـيح  بكـر امل نذارلإل نظم الستحداث أخرى ومؤسسات حكومات ومن النينيو بظاهرة
 احملتملـة  والبيئيـة  واالقتصادية البشرية اآلثار من احلد يف تسهم املخاطر من للحد استباقية تدابري

  لظاهرة؛ا ذههل
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 اجلويــة لألرصــاد العامليــة املنظمــة تقدمــه الــذي والعلمــي الــتقين بالــدعم هتنــو  - ٦  
 توافقيـة  آليـة  وضـعها  وخباصـة  اإلقليمـي،  الصـعيد  علـى  منسقة ومومسية شهرية تنبؤات إلصدار
 مـن  مسـامهات  تتلقـى  النينيو/النينيـا،  ظـاهرة  بـأحوال  املتعلقـة  املسـتجدات  بـآخر  بيانات إلعداد

 شـىت  بلـدان  ـا  تضـطلع  الـيت  املختلفـة  باملبـادرات  أيضا وتنوه املناخ، بشؤون معنية مراكز عدة
  واإلقليمية؛ الوطنية القدرات تعزيز أجل من

 تعزيـز  مواصـلة  علـى  ،الصـدد  هـذا  يف ،اجلويـة  لألرصاد العاملية املنظمة تشجع  - ٧  
  املعنية؛ املؤسسات مع واملعلومات البيانات وتبادل التعاون

 املتضـررة  لبلـدان ل والـتقين  املـايل  الـدعم  بتـوفري  عجلي أن الدويل باتمع يب  - ٨  
  ا؛قدرا لبناء الالزم الدعم توفريو ٢٠١٥/٢٠١٦ للفترة النينيو ظاهرة من

 علــى تقتصــر ال النينيو/النينيــا ظــاهرةل التصــدي إجــراءات جعــل علــى تشــجع  - ٩  
 وتــبين أجــال األطــول املســتدامة التنميــة أيضــا تــدعم وإمنــا فحســب الفوريــة االحتياجــات تلبيــة

ــدرةال ــتمرار  ق ــى االس ــبليف كســب  عل ــيش، س ــات يفال ســيما و الع ــة قطاع ــاطق الزراع  واملن
  الريفية؛

 واليــة حــدود يف ،تكفــل أن املعنيــة املتحــدة األمــم منظومــة مبؤسســات يــب  - ١٠  
  ؛القرار هذا تنفيذ لدى الركب خلف بلد أي وال أحد أي ترك عدم منها، كل وموارد

 العلــــم بتســــخري املعنيــــة الوكــــاالت بــــني املشــــتركة العمــــل فرقــــة شــــجعت  - ١١  
 خـالل  ،مناقشة إجراء يف النظر على املستدامة التنمية أهداف ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا

 العلــم بتســخري املعــين املصــلحة أصــحاب املتعــدد لمنتــدىل والثالثــة ةالثانيــ تنيالســنوي الــدورتني
 حتسـني  كيفيـة  عـن  توصـيات  بشأن ،املستدامة التنمية أهداف ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا

 العلـم  عناصـر  مـن  يكفـي  مبـا  البلـدان  تزويـد ب يتعلـق  فيمـا  يـارات اخلو حتياجاتاال حتديد عملية
  االقتضاء؛ حسب /النينيا،والنيني ظاهرة آثار ملعاجلة واالبتكار والتكنولوجيا

 االقتضـاء،  حسـب  ويعـاجل،  حيـدد  أن على التحتية للبىن العاملي املنتدى شجعت  - ١٢  
 وذلـك  والقـدرات  التحتية البىن جمايل يف واالحتياجات القصور أوجه ،والثالثة ةالثاني دورتيه يف

 ظـــاهرة مـــن املتضـــررة البلـــدان يف مبكـــرة إجـــراءات اختـــاذ علـــى والتشـــجيع التأهـــب لتعزيـــز
    ؛النينيو/النينيا

 ومـن  االقتضاء حسب االعتبار، يف تأخذ أن املتحدة األمم منظومة إىل طلبت  - ١٣  
 مـن  احلـد  اسـتراتيجيات  تصـميم  عنـد  /النينياالنينيو ظاهرة القائمة، التنسيق ومنابر آليات خالل
 خمـاطر  مـن  للحد املتحدة األمم عمل خطة سياق يفال سيما و التنمية، وحتقيق الكوارث خماطر
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 املسـتدامة  التنمية إزاء متكامل ج إرساء حنو: مواجهتها على القدرة زيادة أجل من الكوارث
  ؛باملخاطر الوعي على يقوم

ــدول تشــجع  - ١٤   ــى املهتمــة األعضــاء ال ــدعم تضــع، أن عل ــة مــن ب  األمــم منظوم
 اآلثـار  مـن  للتخفيـف  وطنيـة  وبقيـادة  وشـاملة  ومتسـقة  متكاملـة  استراتيجيات اإلمنائية، املتحدة
  املتضررة؛ للبلدان دعما وللتعاون النينيو/النينيا لظاهرة السلبية

 إىل تقريـره  يف القـرار  هـذا  تنفيـذ  عـن  فرعـا  يـدرج  أن العـام  األمـني  إىل تطلب  - ١٥  
 املعنــون الفرعــي البنــد إطــار يف والســبعني والثالثــة والســبعني الثانيــة دورتيهــا يف العامــة اجلمعيــة

 دورـا  يف تنظـر  أن وتقـرر  ،“املستدامة التنمية” املعنون البند من “الكوارث خماطر من احلد”
 إطـار  يف “النينيـو  ظـاهرة  آثـار  ملعاجلة فعالة عاملية إجراءات اختاذ” موضوع يف والسبعني الثالثة
  .ذلك خالف على يتفق مل  ما ،“الكوارث خماطر من احلد” املعنون الفرعي البند

  
  ٦٦ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١

 


