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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/532/Add.2) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة إلنينيو  - ٢٥٥/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

ــــــــون  إذ تشــــــري إىل قـراراـا ٢٠٠/٥٢ املـــــــؤرخ ١٨ كــــــانون األول/ديــسـمـــــــرب ١٩٩٧، و ١٨٥/٥٣ الـــــــمؤرخ ١٥ كان

ــــــمؤرخ ٢٢ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٩، و ١٩٧/٥٥ املــــؤرخ ٢٠ كــــانون األول/ديســــمرب  األول/ديسمـبــــر ١٩٩٨، و ٢٢٠/٥٤ ال

٢٠٠٠، و ١٩٤/٥٦ املــؤرخ ٢١ كــــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١ وقـــرارات الـــس االقتصـــادي واالجـتمــــاعي ٤٦/١٩٩٩ الــــمؤرخ ٢٨ 

متوز/يـوليه ١٩٩٩، و ٦٣/١٩٩٩ املؤرخ ٣٠ متوز/ يوليه ١٩٩٩، و٣٣/٢٠٠٠ املؤرخ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠، 

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، 

وإذ تضع يف اعتبارها إعــالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة(١) وخطـة التنفيـذ ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (خطـة 

تنفيذ جوهانسربغ)(٢)، 

وإذ تالحظ مع االهتمام مبادرات الشراكة اليت اختذـا طوعـا بعـض احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واموعـات الرئيسـية، والـيت 

أعلنت يف مؤمتر القمة، 

 

حتيط علما بتقرير األمني العام(٣)؛  - ١

                                                                       
تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشـورات األمـم املتحـدة،  (١)

رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٢)
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ترحـب باجلـهود الـيت بذلتـها حكومـة إكـوادور بالتعـاون مـع املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة واألمانـة املشـــتركة بــني  - ٢

الوكـاالت لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث إلنشـاء املركـز الـدويل لدراسـة ظـاهرة إلنينيـو، يف غوايـاكيل، إكـوادور، واإلعـالن بشـــأن 

افتتاحه يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣، وتشجع مجيع األطراف على مواصلة جهودها املشتركة لتطوير املركز؛ 

تطلب إىل األمني العام وصنـاديق وبرامـج ومؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة ذات الصلـة، وال سـيما تلـك املشـاركة  - ٣

يف االسـتراتيجية الدوليـة للحــد مــن الكــوارث، اختــاذ التدابــري الالزمــة، حســب االقتضــاء، لدعــم إنشــاء مركــز البحــوث املذكــور أعــاله يف 

غواياكيل، وتشجع اتمع الدويل على ذلك، وتدعـوه إىل تقـدمي املسـاعدة العلميـة والتقنيـة واملاليـة وإىل التعـاون لتحقيـق هـذا اهلـدف، وكذلـك 

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

تشــجع املركــز، عنــد إنشــائه، علــى تعزيــز صالتــه، حســب االقتضــاء، بــالدوائر الوطنيــة املعنيــة باألرصــاد اجلويــة  - ٤

واخلدمات املائية يف منطقة أمريكـا الالتينيـة، واللجنـة الدائمـة جلنـوب احمليـط اهلـادئ، ومعـهد البلـدان األمريكيـة لبحـوث التغـري العـاملي، واملعـهد 

الدويل لبحوث التنبؤ باملناخ، وباملنظمات اإلقليميـة والعامليـة األخـرى ذات الصلـة املهتمـة بدراسـة املنـاخ، مثـل املركـز األورويب للتنبـؤات اجلويـة 

املتوسطة املدى، واملركز األفريقـي لتطبيقـات األرصـاد اجلويـة ألغـراض التنميـة، ومركـز مراقبـة اجلفـاف، وشـبكة آسـيا واحمليـط اهلـادئ لبحـوث 

التغري العاملي، واملراكز األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء، لكفالة استخدام املوارد املتاحة االستخدام الكفء والفعال؛ 

تدعو األمني العام، مبساعدة فرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث إىل العمـل علـى أن يتـم النظـر  - ٥

على النحو املالئم يف التدابري الالزمـة ملواجهـة األحـداث اجلويـة واملائيـة البالغـة الشـدة، مـن قبيـل ظـاهرة إلنينيـو بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة، وذلـك 

خالل عملية استعراض استراتيجية يوكوهامـا لعـام ٢٠٠٤، مـن أجـل عـامل أكـثر أمنـا: مبـادئ توجيهيـة التقـاء الكـوارث الطبيعيـة والتـأهب هلـا 

وختفيف حدا، وخطة عملها(٤)؛ 

تطـلـب إلـى األمـني الـعـام أن يـــواصل التنفيـــذ التــام لقراراــا ٢٠٠/٥٢، و ١٨٥/٥٣، و ٢٢٠/٥٤، و ١٩٧/٥٥،  - ٦

و ١٩٤/٥٦، وقرارات الس االقتصادي واالجتماعي ٤٦/١٩٩٩، و ٦٣/١٩٩٩ و ٣٣/٢٠٠٠؛ 

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

يف إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�. 

اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 

                                                                       
A/CONF.172/9، الفصل األول، القرار ١، املرفق األول.  (٤)


