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  ])A/67/437/Add.3( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

  التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو  - ٦٧/٢٠٨
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ـــراراا إذ تـــ ــؤرخ ٥٢/٢٠٠ إىل قـــ ــانون األول١٨ املـــ  ١٩٩٧ديـــــسمرب / كـــ

ــؤرخ ٥٣/١٨٥ و ــانون األول١٥ املـ ــسمرب/ كـ ــؤرخ ٥٤/٢٢٠ و ١٩٩٨ ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ

 ٥٦/١٩٤ و ٢٠٠٠ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٩٧ و ١٩٩٩ديــسمرب /األول

ــسمرب / كــانون األول٢١املــؤرخ  ــؤرخ ٥٧/٢٥٥ و ٢٠٠١دي ــسمرب / كــانون األول٢٠ امل دي

ــؤرخ ٥٩/٢٣٢ و ٢٠٠٢ ــانون األول٢٢ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦١/١٩٩ و ٢٠٠٤ديـ  ٢٠ املـ

ــانون األول ــؤرخ ٦٣/٢١٥ و ٢٠٠٦رب ديــــسم/كــ ــانون األول١٩ املــ  ٢٠٠٨ديــــسمرب / كــ

ــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٦٥/١٥٨ و ــرارات الـــس االقتـــصادي   وإىل ٢٠١٠ديـــسمرب / كـ قـ

 ٣٠ املـــــؤرخ ١٩٩٩/٦٣ و ١٩٩٩يوليـــــه / متــــوز ٢٨ املـــــؤرخ ١٩٩٩/٤٦واالجتمــــــاعي  

  ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٢٠٠٠/٣٣ و ١٩٩٩يوليه /متوز

ــة واســعة       أنوإذ تالحــظ   ــار طبيعي ــؤدي إىل أخط ــاهرة متكــررة ميكــن أن ت ــو ظ  النيني

  النطاق وأن يكون هلا آثار خطرية يف حياة البشر،

ــد تأكيــد    ــصعيد الــوطين ودون       وإذ تعي ــل مــن ال ــتراتيجيات علــى ك ــة وضــع اس  أمهي

ــة        ــا الكــوارث الطبيعي ــسبب فيه ــيت تت ــي إىل درء األضــرار ال ــدويل ترم اإلقليمــي واإلقليمــي وال

  شئة عن ظاهرة النينيو والتخفيف منها وإصالحها،النا

 أن التطورات التكنولوجية والتعـاون الـدويل قـد عـززا القـدرة علـى التنبـؤ               وإذ تالحظ   

  بظاهرة النينيو، وبالتايل إمكانية اختاذ إجراءات وقائية للحد من آثارها السلبية،
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  املعنونـة حـدة للتنميـة املـستدامة    الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املت      وإذ تأخذ يف اعتبارها     
 وخطـة تنفيـذ   )٢( وإعـالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة املـستدامة       )١(“املستقبل الذي نصبو إليه   ”

سـيما الفقـرة    ، وال)٣()للتنفيـذ خطـة جوهانـسربغ   (نتائج مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة          
  منها،) ط (٣٧

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

الكــوارث  أخطــار احلـد مــن  املبذولـة حاليــا لتعمــيم مراعــاة  بأمهيــة اجلهــود وإذ تـسلم    
التنميـة املـستدامة، مبـا يف ذلـك مراعـاة      املبذولـة مـن أجـل      هـود   اجلوالتكيف مـع تغـري املنـاخ يف         

ــار  ــب يف اآلث ــيت تترت ــى  ال ــستقبل عل ــن     امل ــشطة احلــد م ــو يف أن الكــوارث  أخطــارظــاهرة النيني
  والتكيف مع تغري املناخ،

  بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن حتــيط علمــا  - ١  
ــوارث ــون     ، وال)٦(الك ــر املعن ــق التقري ــيما مرف ــدويل     ”س ــاون ال ــن التع ــستكملة ع ــات م معلوم

، ويـب بـاتمع الـدويل أن يبـذل مزيـدا مـن اجلهـود        “النينيـا /نينيـو للتخفيف من أثـر ظـاهرة ال   
  هذه الظاهرة؛من ساعدة البلدان املتضررة مل

حكومتا إسبانيا وإكوادور واملنظمـة العامليـة لألرصـاد      تواصلباجلهود اليت   تنوه    - ٢  
أجـل   مـن بـذهلا   اجلوية واألمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    

األطـراف   دعم املركز الـدويل للبحـوث املتعلقـة بـالنينيو يف غواياكيـل، إكـوادور، وتـشجع تلـك                  
  باملركز؛ وغريها من أعضاء اتمع الدويل على مواصلة تلك اإلسهامات من أجل النهوض

ــدويل للبحــوث       ترحــب  - ٣   ــز املركــز ال ــا حــىت اآلن لتعزي  ــضطلع ــشطة امل  باألن
نينيو عن طريق التعاون مع مراكز الرصد الدولية، مبا فيها املؤسـسات الوطنيـة لعلـوم               املتعلقة بال 

املركــز ودعمــه إقليميــا دور بــ التعريــف بــذل اجلهــود لزيــادة  مواصــلةاحمليطــات، وتــشجع علــى
  ودوليا والستحداث أدوات لصانعي القرار والسلطات احلكومية للحد من أثر ظاهرة النينيو؛

_______________ 

  .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )١(

 -أغـــسطس / آب٢٦مــة العـــاملي للتنميـــة املــستدامـة، جوهانـــسـربغ، جنــوب أفريقيـــا،    مؤمتــــر القتقريــر   )٢(
ــول ٤ ــع     (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشـورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل األول، ) والت ، الف

  .، املرفق١ القرار

  .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٣(

)٤( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار.  

  .٢املرجع نفسه، القرار  )٥(

)٦( A/67/335.  
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م الـذي يقدمـه املركـز الـدويل للبحـوث املتعلقـة بـالنينيو بوصـفه                  اإلسها تالحظ  - ٤  
مركزا مرجعيا بـشأن ظـاهرة النينيـو، بطـرق منـها إنـشاء قاعـدة بيانـات مناخيـة جديـدة للبلـدان                       
املعرضـة للتذبـذب اجلنــويب املتـصل بظــاهرة النينيـو والقيـام ببحــوث تطبيقيـة يف جمــال تغـري املنــاخ        

 واملنــاطق الــساحلية واملنــاطق البحريــة احملميــة واملنــاطق املرتفعــاتالــضعف يف  ألوجــهوتقييمــات 
احلضرية وتوفري التدريب الفين يف األمريكيتني، وتشجع على تبادل أفضل املمارسـات والـدروس    

  املستفادة مع املراكز املعنية بشؤون املناخ الواقعة يف املناطق األخرى املتأثرة بظاهرة النينيو؛

الــتقين والعلمــي الــذي تقدمــه املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة     بالــدعم تنــوه  - ٥  
إلصدار تنبؤات شهرية ومومسية منسقة علـى الـصعيد اإلقليمـي، وخباصـة وضـعها آليـة إلعـداد                  

النينيا، تعمـل علـى أسـاس توافـق اآلراء     /بيانات بآخر املستجدات املتعلقة بأحوال ظاهرة النينيو   
ز املعنيـة بـشؤون املنـاخ، مبـا فيهـا املركـز الـدويل للبحـوث                 وتتلقى مسامهات من خمتلـف املراكـ      

  املتعلقة بالنينيو؛

 املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة يف هـذا الــصدد علــى مواصــلة تعزيــز  تـشجع   - ٦  
  التعاون وتبادل البيانات واملعلومات مع املؤسسات املعنية؛

 وبراجمهــا املعنيــة،   أجهزة األمــم املتحــدة وصــناديقها  بــ  بــاألمني العــام و  يــب  - ٧  
سيما األجهزة والصناديق والربامج املـشاركة يف االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،         وال
اتمع الدويل اختاذ التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، ملواصـلة تعزيـز املركـز الـدويل للبحـوث           بو

 هلـذا  ويتعـاون العلمية والتقنية واملالية املتعلقة بالنينيو، وتدعو اتمع الدويل إىل أن يقدم املساعدة  
  النينيو؛ الغرض وأن يعزز، حسب االقتضاء، املراكز األخرى املخصصة لدراسة ظاهرة

 أمهية احلفاظ على نظام رصد التذبـذب اجلنـويب املتـصل بظـاهرة النينيـو         تؤكد  - ٨  
وضـع سياسـات   ومواصلة البحـث يف الظـواهر اجلويـة البالغـة الـشدة وحتـسني مهـارات التنبـؤ و           

مالئمة للحد من أثـر ظـاهرة النينيـو وغريهـا مـن الظـواهر اجلويـة البالغـة الـشدة، وتـشدد علـى                    
ســـيما  يف مجيـــع البلـــدان، والوتعزيزهـــا ضـــرورة مواصـــلة تطـــوير هـــذه القـــدرات املؤســـسية 

  النامية؛ البلدان

امـة  إىل اجلمعيـة الع  يـضمن التقريـر الـذي سـيقدمه       إىل األمـني العـام أن      تطلب  - ٩  
االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن        ”يف دورا التاسـعة والـستني، يف إطـار البنـد الفرعـي املعنـون                

  .، فرعا عن تنفيذ هذا القرار“التنمية املستدامة” من البند املعنون “الكوارث

  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


