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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/55/582/Add.8) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة إلنينيو  - ١٩٧/٥٥
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل قراراـا ٢٠٠/٥٢ املـؤرخ ١٨ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧، و ١٨٥/٥٣ املـؤرخ ١٥ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٨، 

و ٢٢٠/٥٤ املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، وقـرارات الـس االقتصـادي واالجتمـــاعي ٤٦/١٩٩٩ املــؤرخ ٢٨ متــوز/يوليــه ١٩٩٩، 

و ٦٣/١٩٩٩ املؤرخ ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٩، وإذ حتيط علما بقرار الس االقتصادي واالجتماعي ٣٣/٢٠٠٠ املؤرخ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠، 

وقد نظرت يف تقرير األمني العام(١)، 

وإذ تعيد تأكيد أمهية التعاون الدويل من أجل التوصـل إىل فـهم علمـي أفضـل لظـاهرة إلنينيـو وأن التعـاون والتضـامن الدوليـني مـع 

البلدان املتأثرة أمر ال غىن عنه، 

وإذ تعيـد أيضـا تـأكيد أمهيـة وضـع اسـتراتيجيات، علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين ودون اإلقليمـي واإلقليمـي والـدويل، تســـتهدف 

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

حتيط علما مع التقدير باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام(١)؛  - ١

حتيـط علمـا أيضـا مـع التقديـر بالتدابـري املتخـذة مـن أجـل كفالـة مواصلـة التعـاون الـدويل للتخفيـف مـن أثـر ظـــاهرة  - ٢

إلنينيو، ضمن إطار االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث، وتكـرر دعوـا املوجهـة إىل الـدول األعضـاء وهيئـات ومؤسسـات منظومـة األمـم 

املتحدة، يف الفقرات ٧ و ٨ و ٩ من قرارها ٢٠٠/٥٢؛ 

ترحب بإنشاء الفريق العامل املعـين بظـاهرة إلنينيـو/النينيـا يف إطـار فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاحلد  - ٣

من الكوارث؛ 
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ـــك املشــاركة يف  تطلـب إىل األمـني العـام وهيئـات األمـم املتحـدة وصناديقـها وبراجمـها ذات الصلـة، وبوجـه خـاص تل - ٤

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، واتمع الـدويل، اختـاذ التدابـري الالزمـة، حسـب االقتضـاء، للقيـام فـورا بإنشـاء املركـز الـدويل لدراسـة 

ظـاهرة إلنينيـو يف غوايـاكيل، إكـوادور، وتدعـو اتمـع الـدويل إىل تقـدمي املسـاعدة والتعـاون يف اـاالت العلميـة والتقنيـة واملاليـة هلـــذا الغــرض، 

وفقا للقرار ٢٢٠/٥٤؛ 

تدعو حكومة البلد املضيف إىل تسهيل العملية الرامية إىل اإلنشاء الفوري للمركز الدويل لدراسة ظاهرة إلنينيو؛  - ٥

تطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل تنفيـذ قـرارات اجلمعيـة العامــة ٢٠٠/٥٢ و ١٨٥/٥٣ و ٢١٩/٥٤ و ٢٢٠/٥٤،  - ٦

وقرارات الس االقتصادي واالجتماعي ٤٦/١٩٩٩ و ٦٣/١٩٩٩ و ٣٣/٢٠٠٠ تنفيذا كامال؛ 

تطلــب أيضــا إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا السادســة واخلمســني، عــن طريــق الـــس  - ٧

االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠١، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�. 
 

اجللسة العامة ٨٧ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 

 


