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  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/468/Add.3(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[

  

  التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو  - ٦٩/٢١٨
  

 ،إن اجلمعية العامة  

ــري   ـــراراا  إذ تشـــ ــؤرخ  ٥٢/٢٠٠إىل قـــ ــانون األول/ديســـــمرب   ١٨املـــ  ١٩٩٧كـــ

ــؤرخ  ٥٣/١٨٥ و ــمرب   ١٥املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٥٤/٢٢٠ و ١٩٩٨كـ ــانون  ٢٢املـ كـ

 ٥٦/١٩٤ و ٢٠٠٠كــانون األول/ديســمرب  ٢٠املــؤرخ  ٥٥/١٩٧ و ١٩٩٩األول/ديســمرب 

ــؤرخ  ٥٧/٢٥٥ و ٢٠٠١كــانون األول/ديســمرب   ٢١املــؤرخ  كــانون األول/ديســمرب   ٢٠امل

املــــــؤرخ  ٦١/١٩٩ و ٢٠٠٤كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٢٢املـــــؤرخ   ٥٩/٢٣٢ و ٢٠٠٢

 ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١٩املــؤرخ  ٦٣/٢١٥ و ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب   ٢٠

ــؤرخ  ٦٥/١٥٨ و ــمرب   ٢٠املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٧/٢٠٨ و ٢٠١٠كـ ــانون  ٢١املـ كـ

ـــاعي     ٢٠١٢األول/ديســمرب  ــرارات الــس االقتصــادي واالجتمـ املــؤرخ  ١٩٩٩/٤٦وإىل ق

ــه  ٢٨ ــ ١٩٩٩/٦٣ و ١٩٩٩متوز/يولي ــه  ٣٠ؤرخ امل املــؤرخ  ٢٠٠٠/٣٣ و ١٩٩٩متوز/يولي

  ، وأذ تأخذ يف اعتبارها مجيع القرارات األخرى ذات الصلة،٢٠٠٠متوز/يوليه   ٢٨

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

  النطاق وأن يكون هلا آثار خطرية يف حياة البشر،

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

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

  الناشئة عن ظاهرة النينيو والتخفيف منها وإصالحها،

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

    لنينيو، وبالتايل إمكانية اختاذ إجراءات وقائية للحد من آثارها السلبية،بظاهرة ا
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الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة املعنونـة         وإذ تأخذ يف اعتبارها  

“املستقبل الذي نصـبو إليـه  ”
)١(

وخطـة تنفيـذ   )٢(وإعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة      

 ال ســـيما، و)٣(ة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة (خطـــة جوهانســـربغ للتنفيـــذ) نتـــائج مـــؤمتر القمـــ

(ط) منها، والوثيقة اخلتامية للمؤمتر الـدويل الثالـث املعـين بالـدول اجلزريـة الصـغرية        ٣٧ الفقرة

)‘مسار ساموا( إجراءات العمل املعجل للدول اجلزرية الصغرية النامية’ النامية املعنونة
)٤(،  

: بنـاء  ٢٠١٥-٢٠٠٥وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة      )٥(إعـالن هيوغـو   دوإذ تعيد تأكيـ   

  ،)٦(قدرة األمم واتمعات على مواجهة الكوارث

اختتــام مــؤمتر القمــة املعــين باملنــاخ الــذي عقــده األمــني العــام، وترحــب     وإذ تالحــظ  

  مبسامهته يف الزخم السياسي احلايل الرامي إىل حفز العمل على التصدي لتغري املناخ،

بأمهيــة اجلهــود املبذولــة حاليــا لتعمــيم مراعــاة احلــد مــن أخطــار الكــوارث   وإذ تســلم   

والتكيف مـع تغـري املنـاخ يف اجلهـود املبذولـة مـن أجـل التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك مراعـاة             

ــن أخطــار الكــوارث         ــو يف أنشــطة احلــد م ــى ظــاهرة النيني ــب يف املســتقبل عل ــيت تترت ــار ال اآلث

  ملناخ،والتكيف مع تغري ا

   ــأن مــن املتوقــع أن حتــدث ظــاهرة النينيــو يف أواخــر عــام    وإذ تقــر أو أوائــل  ٢٠١٤ب

  ، وأن من املرجح أن يكون هلا أثر عاملي،٢٠١٥  عام

  بأن معظم اآلثار السلبية ستظهر يف البلدان النامية،وإذ تقر أيضا   

للحــد مــن  بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة  حتــيط علمــا  - ١  

ــوارث ــيما، و)٧(الك ــون    ال س ــر املعن ــق التقري ــاون الــدويل     ”مرف ــن التع ــات مســتكملة ع معلوم

، ويـب بـاتمع الـدويل أن يبـذل مزيـدا مـن اجلهـود        “للتخفيف مـن أثـر ظـاهرة النينيو/النينيـا    

  ملساعدة البلدان املتضررة من هذه الظاهرة؛
_______________ 

  ، املرفق.٦٦/٢٨٨ر القرا  )١(

 -آب/أغســـطس  ٢٦تقريــر مؤمتــــر القمــة العـــاملي للتنميـــة املستدامـــة، جوهانســــربغ، جنــوب أفريقيـــا،      )٢(

والتصــويب)، الفصــل األول،   A.03.II.A.1(منشـــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤
  ، املرفق.١ القرار

 املرفق.، ٢املرجع نفسه، القرار   )٣(

  ، املرفق.٦٩/١٥القرار   )٤(

)٥(  A/CONF.206/6  وCorr.1 ١، الفصل األول، القرار.  

  .٢املرجع نفسه، القرار   )٦(

)٧(  A/69/364.  
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وإكـــوادور واملنظمـــة العامليـــة بـــاجلهود الـــيت تواصـــل حكومتـــا إســـبانيا تنـــوه   - ٢  

لألرصاد اجلويـة واألمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث           

يـل، إكـوادور، وتشـجع    وبذهلا من أجل دعم املركز الدويل للبحوث املتعلقة بالنينيو يف غواياك

ســهامات مــن أجــل تلـك األطــراف وغريهــا مــن أعضــاء اتمــع الـدويل علــى مواصــلة تلــك اإل  

  باملركز؛  النهوض

ــدويل للبحــوث        ترحــب  - ٣   ــز املركــز ال ــا حــىت اآلن لتعزي  باألنشــطة املضــطلع

املتعلقة بالنينيو عن طريق التعاون مع مراكز الرصد الدولية، مبا فيها املؤسسـات الوطنيـة لعلـوم    

مــه إقليميــا املركــز ودعدور احمليطــات، وتشــجع علــى مواصــلة بــذل اجلهــود لزيــادة التعريــف بــ 

ــة     ــرار والســلطات احلكومي ــا والســتحداث أدوات لصــانعي الق ــر  اترمــي إىل ودولي حلــد مــن أث

  ظاهرة النينيو؛

ــ اتاإلســهام تالحــظ  - ٤   ــدمهيتال ــالنينيو     ا يق ــة ب ــدويل للبحــوث املتعلق املركــز ال

بوصفه مركزا مرجعيا بشأن ظاهرة النينيـو، بطـرق منـها إنشـاء قاعـدة بيانـات مناخيـة جديـدة         

لبلدان املعرضة للتذبذب اجلنويب املتصل بظاهرة النينيو والقيـام ببحـوث تطبيقيـة يف جمـال تغـري      ل

ــة   املنــــاخ  ــاحلية واملنــــاطق البحريــ ــه الضــــعف يف املرتفعــــات واملنــــاطق الســ وتقييمــــات ألوجــ

واملنــاطق احلضــرية وتــوفري التــدريب الفــين يف األمــريكيتني، وتشــجع علــى تبــادل أفضــل     احملميــة

املسـتفادة مـع املراكـز املعنيـة بشـؤون املنـاخ الواقعـة يف املنـاطق األخــرى          ات والـدروس املمارسـ 

  املتأثرة بظاهرة النينيو؛

ظـاهرة  ب املتعلقـة املسـاعدة املقدمـة مـن املركـز الـدويل للبحـوث        تالحظ أيضـا   - ٥  

 النينيــو إىل احلكومــات الســتحداث نظــم إنــذار مبكــر تتــيح تطبيــق تــدابري اســتباقية للحــد مــن   

  للظاهرة؛ ةاحملتمل ةوالبيئي ةواالقتصادي ةر البشرياثاملخاطر من شأا أن تساهم يف احلد من اآل

بالــدعم الــتقين والعلمــي الــذي تقدمــه املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة     تنــوه  - ٦  

إلصدار تنبؤات شهرية ومومسية منسقة علـى الصـعيد اإلقليمـي، وخباصـة وضـعها آليـة إلعـداد        

خر املستجدات املتعلقة بأحوال ظاهرة النينيو/النينيا، تعمـل علـى أسـاس توافـق اآلراء     بيانات بآ

وتتلقى مسامهات من خمتلـف املراكـز املعنيـة بشـؤون املنـاخ، مبـا فيهـا املركـز الـدويل للبحـوث           

  املتعلقة بالنينيو؛

املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة يف هـذا الصــدد علــى مواصــلة تعزيــز   تشـجع   - ٧  

  تعاون وتبادل البيانات واملعلومات مع املؤسسات املعنية؛ال

املؤمتر الدويل الثالـث املعـين بالتذبـذب اجلنـويب املتصـل بظـاهرة       انعقاد  تالحظ  - ٨  

، الــذي أتــاح ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٢يف الفتــرة مــن يف غواياكويــل  ،النينيــو
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عيد البحــث يف ظــاهرة النينيــو، وتــدارس فرصــة لتقــدمي مــوجز عــام عــن التقــدم احملــرز علــى صــ 

الــروابط بــني املنــاخ واتمــع، وتبــادل اخلــربات بشــأن املنــهجيات املتبعــة يف تقيــيم الضــعف يف  

  مواجهة ظاهرة النينيو؛

يف سـنداي، اليابـان،   بانعقاد املؤمتر الدويل الثالث للحد من الكـوارث   ترحب  - ٩  

ــن   ــرة م ــارس  ١٨إىل  ١٤يف الفت ــوه و ٢٠١٥آذار/م ــؤمتر احلــد مــن     بتن العمليــة التحضــريية مل

  الكوارث اجلارية حاليا يف جنيف؛

ــة،       يــب  - ١٠   ــا املعني ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه ــأجهزة األم ــام وب ــاألمني الع ب

األجهزة والصناديق والربامج املشاركة يف االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث،    سيما الو

تدابري الالزمة، حسب االقتضاء، ملواصلة تعزيـز اخلـدمات الـيت يقـدمها     وباتمع الدويل اختاذ ال

املركز الدويل للبحوث املتعلقة بالنينيو، وتشجع اتمع الدويل على أن يقـدم املسـاعدة العلميـة    

والتقنية واملالية ويتعاون هلذا الغرض وأن يعزز، حسـب االقتضـاء، املراكـز األخـرى املخصصـة      

  يو؛لدراسة ظاهرة النين

ــتقين     يــب  - ١١   بــاتمع الــدويل أن يبــادر علــى عجــل إىل تــوفري الــدعم املــايل وال

  والدعم الالزم لبناء القدرات للبلدان اليت يرجح تأثرها بظاهرة النينيو؛

أمهية احلفاظ على نظام رصد التذبـذب اجلنـويب املتصـل بظـاهرة النينيـو       تؤكد  - ١٢  

لبالغة الشدة وحتسني مهارات التنبـؤ ووضـع سياسـات مالئمـة     ومواصلة البحث يف الظواهر اجلوية ا

للحد من أثر ظاهرة النينيو وغريها من الظواهر اجلوية البالغة الشدة، وتشـدد علـى ضـرورة مواصـلة     

  النامية؛  تطوير هذه القدرات املؤسسية وتعزيزها يف مجيع البلدان، وال سيما البلدان

التقريـر الـذي سـيقدمه إىل اجلمعيـة العامـة       إىل األمـني العـام أن يضـمن    تطلب  - ١٣  

االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن     ”يف دورا احلادية والسـبعني، يف إطـار البنـد الفرعـي املعنـون      

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

  ٧٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


