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 اتخاذ إجراءات عالمية فعالة لمعالجة آثار ظاهرة النينيو  - 73/230
 

 ،إن الجمعية العامة 
املؤرخ  70/110 و 2014ديســـــــــم  /كانون األول  19املؤرخ  69/218إىل قراراهتا  إذ تشيييييييير 

، وقرارات 2016كانون األول/ديســـــــــــــــم    21املؤرخ  71/227و  2015كانون األول/ديســـــــــــــــم    23
ـــــ   28املؤرخ  1999/46اجمللس االقتصـــــــــــــــــــاد  واالجتمـــــاع   املؤرخ  1999/63و  1999متوز/يولي

، وإذ تــــبعــــع بار االعتبــــار  ي  2000متوز/يوليــــ   28املؤرخ  2000/33و  1999متوز/يوليــــ   30
 القرارات األعرى ذات الصلة،

ظاهرة متكررة ميكن أن تؤد  إىل أعطار طبياية واساة النطاق وأن يكون أن النينيو  وإذ تالحظ 
 هلا آثار عطرية يف حياة البشر،

أن التطورات التكنولوجية والتااون الدويل قد عززا القدرة على التنبؤ بظاهرة  وإذ تالحظ أيضييييييييييا 
 النينيو، وبالتايل إمكانية اختاذ إجراءات وقائية للحد من آثارها السلبية،

ــــدا وإذ تعييييد تييي كييييد   ن ــــدا  للحــــد من  ــــاطر الكوار  لل  ة (1)إعالن ســـــــــــــــ  ن  وإطــــار ســـــــــــــــ 
 الكوار ، اللعين اعتمدمها مؤمتر األمم املتحدة الاامل  الثالث املاين باحلد من  اطر ،(2)2015-2030

_________________ 

 األول. املرفق ،69/283 القرار (1) 
 الثاين. املرفق ن س ، املرج  (2) 

https://undocs.org/ar/A/73/538/Add.3
https://undocs.org/AR/A/RES/69/218
https://undocs.org/AR/A/RES/69/218
https://undocs.org/AR/A/RES/70/110
https://undocs.org/AR/A/RES/70/110
https://undocs.org/AR/A/RES/71/227
https://undocs.org/AR/A/RES/71/227
https://undocs.org/AR/A/RES/69/283
https://undocs.org/AR/A/RES/69/283
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حتويل عاملنا: ”، املانون 2015أيلول/ســــــبتم   25خ املؤر  70/1قرارها  تعيد أيضيييييا ت كيد وإذ 
، الع  اعتمدت في  جمموعة من األهداف والغايات الااملية الشاملة “2030عطة التنمية املستدامة لاام 

والبايدة املدى املتالقة بالتنمية املســـــــتدامة، تركز على النا  وت لـــــــ  إىل التحول، وإذ تايد تبكيد التزام ا 
، وإدراك ا أن القلـــــــــــــــاء على ال قر 2030من أجل تن يع اخلطة بالكامل حبلول عام  بالامل دون كلل

جبمي  صــــــــــور  وأبااد ، لا يف ذلد ال قر املدق ، هو أك  حتد يواج   الااىن ونــــــــــر  ال    عن  لتحقيق 
 - ماع  والبيئ االقتصاد  واالجت -التنمية املستدامة، والتزام ا بتحقيق التنمية املستدامة ببباادها الثالثة 

على حنو متوازن ومتكامل، وبالبناء على اإلجنازات اليت حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية لألل ية والسا  
 إىل استكمال ما ىن يُنّ ع من تلد األهداف،

، وإذ تشــــــــــج   ي  األطراف يف هعا االت اق على تن يع  بشــــــــــكل (3)ات اق باريسبوإذ ترحب  
اليت ىن تودع باد صكوك التصديق  (4)ات اقية األمم املتحدة اإلطارية بشبن تغري املناخكامل، واألطراف يف 

قبوهلا أو املوافقة علي ا أو االنلـــــــــــمام إلي ا، حســـــــــــ  االقتلـــــــــــاء، على أن ت ال ذلد يف أقر   علي ا أو
 ممكن، وقت

ذلد آثار أن  من عالل إجراء مزيد من البحو  بشـــــــــــــــبن آثار تغري املناخ، لا يف  وإذ تالحظ 
التغريات اليت تشـــــــــــــ دها منطقة القط  الشـــــــــــــمايل على ظاهرة النينيو، ميكن دعم ختطي  أكثر فاالية من 

 أجل اكتسا  القدرة على الصمود والتاايف، 
الاامل   االح اراالســـــــــــــــتنتاجات الالمية الواردة يف التقرير اخلا  املانون  مع القلقوإذ تالحظ   

 در عن اهليئة احلكومية الدولية املانية بتغري املناخ، الصا درجة مئوية 1.5لقدار 
بشـــــــــــــــــبن عطـــة عمـــل  2015متوز/يوليـــ   27املؤرخ  69/313قرارهـــا وإذ تؤكيييد مد جيييدييييد  

جزأ من عطة التنمية أبابا الصـــادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، واليت تشـــكل جزءا ال يت أديس
، وتدعُم ا وتكمُل ا وتساعد على توضيح سياق  اياهتا املتصلة بوسائل التن يع من 2030املستدامة لاام 

عالل ســياســات وإجراءات عملية وتايد تبكيد االلتزام الســياســ  القو  بالتصــد  لتحد  التمويل وهتيئة 
دامة، بروٍح من الشـــــــــــــــراكة والتلـــــــــــــــامن على بيئة مواتية على  ي  املســـــــــــــــتويات لتحقيق التنمية املســـــــــــــــت

 الاامل ، الصايد
اخلطة احللـــــــــــــــرية اهديدة اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة املاين وإذ تؤكد مد جديد أيضيييييييييييا  

إىل  17بــاإلســـــــــــــــكــان والتنميــة احللـــــــــــــــريــة املســـــــــــــــتــدامــة )املوئــل الثــالــث(، املاقود يف كيتو، يف ال  ة من 
 ،(5)2016األول/أكتوبر  تشرين 20

رؤيت ا خبصــــــــــو  املدن واملســــــــــتوطنات البشــــــــــرية اليت تقوم باعتماد  وإذ تؤكد مد جديد كذلك 
وتن يع تدابري احلد من  اطر الكوار  وإدارهتا، والتقليل من اهلشـــــــــــــــانـــــــــــــــة، وبناء القدرة على الصـــــــــــــــمود 

 يف من آثار واالسـتجابة لألعطار الطبياية واألعطار النا ة عن النشـا  البشـر ، والن وت بتدابري الت 
 تغري املناخ والتكيف ما ،

_________________ 

 .21-أ م/1 املقرر ،FCCC/CP/2015/10/Add.1 انظر (3) 
 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
 املرفق. ،71/256 القرار (5) 

https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
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أن ظـاهرة النينيو تشـــــــــــــــكـل حتـديـا عطريا أمـام احل ـا  على املكـاســــــــــــــــ   وإذ تالحظ مع القلق 
اليت حققت ا البلدان النامية بشــــــــــق األن س، وعاصــــــــــة من حيث حتويل املوارد من اخلط  وال ام   اإلمنائية

 اإلمنائية الوطنية،
الااملية لألرصـــــاد اهوية ج ودا مكث ة ومتلـــــافرة م  مراكز الرصـــــد  أمهية بعل املنظمة وإذ تدرك 

الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة لتقدم ب االية ويف الوقت املناس  عدمات مناعية أكثر تركيزا على 
يتصـــــــــــــل بظاهرة النينيو/النينيا، وإذ تالح  دور  الباد اإلقليم ، فلـــــــــــــال عن التدري  وبناء القدرات فيما

 ركز الدويل للبحو  املتالقة بالنينيو يف  واياكيل، إكوادور، يف هعا الصدد، امل
كانت مشـــايفة يف قوهتا ملا حد  يف   2015/2016أن ذروة موجة النينيو لل  ة  إىل وإذ تشيييير 
وبالتايل فقد كانت من أقوى ما مت تسجيل  على مدار التاريخ  1997/1998و  1982/1983ال  تر 

وعاصـــة يف البلدان النامية،  2016و  2015مليون نـــ ال عالل عام   60ا أكثر من وتلـــرر بســـبب 
وعّل ت آثاراً جســــيمة قصــــرية األمد وطويلة األمد على صــــحة األفراد واالقتصــــاد وإنتاج األ عية على كل 
من الصـــــــــــايد ايل  واإلقليم  والاامل ، أضـــــــــــرت على وج  عا  بالســـــــــــكان العين ياتمدون يف ســـــــــــبل 

 لى أنشطة الزراعة وصيد األمساك وتربية املانية،مايشت م ع
، أثرت األمطـــار الغزيرة 2015/2016ل  ة أنـــ  نتيجـــة لظـــاهرة النينيو ل وإذ تالحظ مع القلق 

وال يلـــــانات ويف مقابل ا موجات ال د واحلر وحرائق الغابات وابيلـــــات املرجان وموجات اه اف، تبثريا 
يف أمريكا الالتينية ونـــرق أفريقيا واهنو  األفريق  وجنو  نـــرق  ســـلبيا على البلدان والشـــاو ، وعاصـــة

آســــــيا ومنطقة ايي  اهلادك، وذلد ب ال عوامل نا ة عن تلد الظاهرة من بين ا زيادة انتشــــــار األمرات 
وأعداد املشـــــــردين وإحلاق اللـــــــرر باألمن الغعائ  والب  التحتية وإعاقة قدرة تلد البلدان والشـــــــاو  على 

 املستدامة، التنميةحتقيق 
أن باض البلدان اســـــــــــــــتطاعت أن حتد جزئيا من ا ثار االقتصـــــــــــــــادية  وإذ تالحظ مع التقدير 

من عالل وضــــــــــ  وتن يع عط  عمل  2015/2016لل  ة  واالجتماعية والبيئية الســــــــــلبية لظاهرة النينيو
مبكرة بقيادة احلكومات تلــــــمنت إنشــــــاء ســــــدود مكينة متاددة األ رات ومشــــــاري  أعرى يف جمال الب  
التحتية وتازيز البنية التحتية االجتماعية واإلنتاجية القائمة وتنشــــــي  اخلدمات الصــــــحية ملكافحة األمرات 

م االجتماع  ونـــــــــــــــبكات األمان واملمارســـــــــــــــات الزراعية املناســـــــــــــــبة والوقائية املنقولة وتازيز عدمات الدع
 واألنغال الاامة املدرة للدعل وبرام  الرعاية االجتماعية،

ببمهية املســــــاعدة اإلنســــــانية املقدمة إىل البلدان اليت كانت األنــــــد تلــــــررا من ا ثار  وإذ تسيييييل  
كد يف الوقت ن ســــــ  ضــــــرورة َاوز هعا الن    واتباع ، وإذ تؤ 2015/2016الســــــلبية لظاهرة النينيو لل  ة 

هن  آعر يف االســـتجابة يقوم على التنمية ويتســـم بتادد الت صـــصـــات والت صـــيل من أجل تازيز القدرات 
 فاال،  املؤسسية الوطنية ومااهة تلد النتائ  اللارة على حنو

أن الســــــــيناريو األرجح هو أن  أن تنبؤات املنظمة الااملية لألرصــــــــاد اهوية تشــــــــري إىلوإذ تالحظ  
باحتمال  2018/2019التعبع  اهنويب ســـــائدة لســـــتوى ضـــــايف عالل نـــــتاء  -تكون ظاهرة النينيو 

 يف املائة، 60إىل  55باحتمال  2019يف املائة، وأن يستمر ذلد عالل ربي  عام  80إىل  70
ظاهرة النينيو واملناخ يف توجي  أعمال املباوثر اخلاصـــر لألمر الاام املانير بوإذ تالحظ أيضيييا  

، اليت توجت 2015/2016االهتمام إىل ا ثار احلادة يف األجلر القصــــــــري والطويل لظاهرة النينيو لل  ة 
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التـــعبـــع  اهنويب من أن تصـــــــــــــــبح كوار :  ط   -من  نوبـــات ظـــاهرة النينيو ”بتقـــدل التقرير املانون 
 ،“منوذج  للامل

اج مســــــــــــــــبلـة اإلســـــــــــــــ ـامـات امل مـة اليت يقـدم ـا الالم والتكنولوجيا إدر  وإذ تالحظ مع التقدير 
االقتصــــــــادية والبيئية لظاهرة النينيو ضــــــــمن  -واالبتكار لبناء القدرة على الصــــــــمود أمام ا ثار االجتماعية 

املناقشـــــــات اليت أجريت عالل املنتديات املتاددة أصـــــــحا  املصـــــــلحة املانية بتســـــــ ري الالم والتكنولوجيا 
 ر أل رات أهداف التنمية املستدامة،واالبتكا

ســتاقد يف جنيف،  للمنتدى الاامل  للحد من أعطار الكوار أن الدورة الســادســة وإذ تالحظ  
مثار القدرة على الصمود: حنو بناء جمتماات ”، حول موضوع 2019أيار/مايو  17إىل  13يف ال  ة من 

 ،“مستدامة وناملة للجمي 
أنــ  من املزم  عقــد مؤمتر القمــة املاين بــاملنــاخ الــع  دعــا إليــ  األمر الاــام  وإذ تالحظ أيضييييييييييييا 

 ،2019نيويورك عام  يف
التا ــد باــدم ترك أ  أحــد علف الركــ ، وإذ تؤكــد من جــديــد االع اف بــبن كرامــة  وإذ تكرر 

وهمي  اإلنســــــان أمر أســــــاســــــ ، والر بة يف رؤية األهداف والغايات وقد حتققت همي  األمم والشــــــاو  
 نرائح اجملتم ، وإذ َدد االلتزام بالسا  للوصول أوال إىل من هم أند ختل ا عن الرك ،

بك الة أال خيلِّف الرك  أحدا وراء  وب كيز ج دنا حيث تكون التحديات  وإذ تجدد االلتزام 
 أك  ما تكون، بُسبل من ا ك الة إدماج أند النا  ختل ا عن الرك  ومشاركت م، 

للحد من  اطر الكوار   ســـــــــــــــندا بتقرير  األمر الاام عن تن يع إطار  يط علماحت - 1 
 ؛، الع  يتلمن فرعا عن اختاذ إجراءات عاملية فاالة ملواج ة آثار ظاهرة النينيو(6)2030-2015لل  ة 

ندا  تحث - 2  ندا  للحد من  اطر الكوار   (1)على التن يع ال اال إلعالن ســ  وإطار ســ 
 ؛(2)2030-2015لل  ة 

أمهية وض  اس اتيجيات تتالق ل اطر متاددة على كل من الصايد ايل   ت كيد تعيد - 3 
ندا ، ترم  إىل درء  لا يتمشـــى م  2020والوطين ودون اإلقليم  واإلقليم  والدويل حبلول عام  إطار ســـ 

ا ثار االقتصــادية واالجتماعية والبيئية اللــارة لظاهرة النينيو، والت  يف من ا وإصــالح ا، م  التســليم يف 
 الوقت ن س  باملبادرات الوطنية اهارية اليت اختعهتا البلدان املتلررة لتازيز قدراهتا؛

إكوادور واملنظمة الااملية لألرصـــــــاد اهوية باه ود اليت تواصـــــــل حكومتا إســـــــبانيا و تنوه  - 4 
ومكتـــ  األمم املتحـــدة للحـــد من  ـــاطر الكوار  بـــعهلـــا من أجـــل دعم املركز الـــدويل للبحو  املتالقـــة 
بالنينيو، وتشج  تلد األطراف و ريها من أعلاء اجملتم  الدويل على مواصلة تلد اإلس امات من أجل 

 الن وت باملركز؛
امللـــــــطل  يفا حت ا ن لتازيز املركز الدويل للبحو  املتالقة بظاهرة باألنشـــــــطة  ترحب - 5 

النينيو عن طريق التااون م  مراكز الرصـــــد الدولية، لا في ا املؤســـــســـــات الوطنية لالوم اييطات، وتشــــج  

_________________ 

 (6) A/72/259 و A/73/268. 

https://undocs.org/AR/A/72/259
https://undocs.org/AR/A/73/268
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على مواصـــــلة بعل اه ود لزيادة التاريف بدور املركز ودعم  إقليميا ودوليا والســـــتحدا  أدوات لصـــــانا  
 قرار والسلطات احلكومية ترم  إىل احلد من أثر ظاهرة النينيو؛ال

املســــــــــــــــاعدة املقـدمة إىل احلكومات من املركز الدويل للبحو  املتالقـة بظـاهرة تالحظ  - 6 
النينيو ومن حكومات ومؤســـــــســـــــات أعرى الســـــــتحدا  نظم لقنعار املبكر تتيح تطبيق تدابري اســـــــتباقية 

 من ا؛ من ا ثار البشرية واالقتصادية والبيئية ايتملة هلع  الظاهرة والوقايةللحد من امل اطر تس م يف احلد 
لســـامهات منظومة األمم املتحدة، وحتديدا منظمة األ عية والزراعة لألمم املتحدة،  تقر - 7 

م ومكت  تنســـــــيق الشـــــــؤون اإلنســـــــانية التاب  لألمانة الاامة، وبرنام  األمم املتحدة اإلمنائ ، ومكت  األم
املتحــدة للحــد من  ــاطر الكوار ، وبرنــام  األ ــعيــة الاــامل ، واملنظمــة الاــامليــة لألرصـــــــــــــــــاد اهويــة، يف 
التوجي ات وختطي  اإلجراءات املتالقة بظاهرة النينيو، باعتبارها ظاهرة تتســب  يف آثار ذات طاب  نــامل 

  والصـــرف الصـــح ، وتشـــج  متاددة، لا يف ذلد األمن الغعائ  وســـبل الايا والصـــحة وامليا لقطاعات
 على تازيز التااون أيلاً م  املؤسسات املانية األعرى؛

بالدعم التقين والالم  الع  تقدم  املنظمة الااملية لألرصـــاد اهوية إلصـــدار  تقر أيضيييا - 8 
تنبؤات نـــ رية ومومسية منســـقة على الصـــايد اإلقليم ، وخباصـــة وضـــا ا آلية توافقية إلعداد بيانات ب عر 

ســـــــتجدات املتالقة ببحوال ظاهرة النينيو/النينيا، تتلقى مســـــــامهات من عدة مراكز مانية بشـــــــؤون املناخ، امل
 باملبادرات امل تل ة اليت تلطل  يفا بلدان نت من أجل تازيز القدرات الوطنية واإلقليمية؛ قر كعلدوت

تازيز التااون  املنظمة الااملية لألرصــــــاد اهوية، يف هعا الصــــــدد، على مواصــــــلة تشييييجع - 9 
 وتبادل البيانات واملالومات م  املؤسسات املانية؛

احلكومات على تازيز املشــــــــــاركة الكاملة واملتســــــــــاوية وال االة والدور القياد   تشييييييييجع - 10 
 للمرأة واألنــــــــ ا  ذو  اإلعاقة يف تصــــــــميم ســــــــياســــــــات وعط  وبرام  يف جمال التبه  لظاهرة النينيو
والتصــد  هلا تكون مراعية لالعتبارات اهنســانية ونــاملة ملســائل اإلعاقة، وإدارهتا وتوفري املوارد الالزمة هلا 
وتن يعها، وتســـــلم يف هعا الصـــــدد ببن النســـــاء وال تيات يتاّرضـــــن على حنو  ري متناســـــ  لل طر، ولتزايد 

عقايفا، وببن الكوار  وما تتســـب  ب  فقدان ســـبل الايا، وحت لل ســـائر يف األرواح أثناء الكوار  ويف أ
من تاّطل يف الشـــبكات ونظم الدعم املادية واالجتماعية واالقتصـــادية والبيئية، تؤثر بشـــكل  ري متناســـ  

 يف األن ا  ذو  اإلعاقة وأسرهم؛
على أن  عالل الســـــــــنوات اليت تشـــــــــ د في ا ظاهرتا النينيو والنينيا مســـــــــتويات  تشيييييييدد - 11 

التبه  ملواج ة احلد  املقبل وبناء القدرة على الصـــــــــــــــمود أمام  واحلد من  اطر ، حمايدة، من احليو  
 يف ذلد من عالل اخلط  املتكاملة؛ لا

على جال إجراءات التصــــــــــــــد  لظاهرة النينيو/النينيا ال تقتصــــــــــــــر على تلبية  تشييييييييييجع - 12 
وتبين القدرة على االستمرار  االحتياجات ال ورية فحس  وإمنا تدعم أيلا التنمية املستدامة األطول أجال

 املناطق الري ية؛يف يف كس  سبل الايا، وال سيما يف قطاعات الزراعة و 
الدعم املايل والتقين للبلدان املتلــــــــــــــررة من ظاهرة النينيو وفر يباجملتم  الدويل أن  تهيب - 13 

 لنامية؛والدعم الالزم لبناء قدراهتا، م  إعطاء األولوية للموارد املقدمة للبلدان ا
فرقة الامل املشـــ كة بر الوكاالت املانية بتســـ ري الالم والتكنولوجيا واالبتكار تشييجع  - 14 

واملنتدى الســـــــنو  املتادد أصـــــــحا  املصـــــــلحة املاين بتســـــــ ري الالم أل رات أهداف التنمية املســـــــتدامة، 
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بتســــــــــــــ ري الالم والتكنولوجيا  والتكنولوجيا واالبتكار أل رات أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة، واللجنة املانية
أل رات التنمية على النظر يف مواصـــــــلة مناقشـــــــة توصـــــــيات عن كي ية حتســـــــر عملية حتديد االحتياجات 
واخليارات فيما يتالق بتزويد البلدان لا يك   من عناصـــــر الالم والتكنولوجيا واالبتكار ملااهة آثار ظاهرة 

 النينيو/النينيا، حس  االقتلاء؛
املنتدى الاامل  الســنو  للب  التحتية على أن ددد وياا ، حســ  االقتلــاء، ع تشييج - 15 

أوج  القصــــــــور واالحتياجات يف جمايل الب  التحتية والقدرات وذلد لتازيز التبه  والتشــــــــجي  على اختاذ 
 إجراءات مبكرة يف البلدان املتلررة من ظاهرة النينيو/النينيا؛ 

منتدى الاامل  للحد من  اطر الكوار  على أن ُتدرج الدورة الســــــــــادســــــــــة لل شيييييييجعت - 16 
ضـــمن مناقشـــاهتا ســـبل تازيز التبه ، وبناء القدرة على الصـــمود، والتشـــجي  على اختاذ إجراءات مبكرة، 

 واحلد من امل اطر، ومااهة آثار ظاهرة النينيو/النينيا، حس  االقتلاء؛ 
االعتبار، حســــ  االقتلــــاء ومن عالل إىل منظومة األمم املتحدة أن تبعع يف تطلب  - 17 

آليات ومنابر التنســـــــيق القائمة، ظاهرة النينيو/النينيا عند تصـــــــميم اســـــــ اتيجيات احلد من  اطر الكوار  
وحتقيق التنمية، وال ســـــــــيما يف ســـــــــياق عطة عمل األمم املتحدة للحد من  اطر الكوار  من أجل زيادة 

 امل إزاء التنمية املستدامة يقوم على الوع  بامل اطر؛القدرة على مواج ت ا: حنو إرساء هن  متك
الدول األعلـــــــــــــاء امل تمة على أن تلـــــــــــــ ، بدعم من منظومة األمم املتحدة تشييييييييييجع  - 18 

اإلمنائية، اســــــــــ اتيجيات متكاملة ومتســــــــــقة ونــــــــــاملة وبقيادة وطنية للت  يف من ا ثار الســــــــــلبية لظاهرة 
 وللتااون دعما للبلدان املتلررة؛ النينيو/النينيا
لؤســــــســــــات منظومة األمم املتحدة املانية أن تك ل، يف حدود والية وموارد كل  تهيب - 19 

 من ا، عدم ترك أ  أحد وال أ  بلد علف الرك  لدى تن يع هعا القرار؛
اهمايــة  رير  إىلاعن تن يـــع هـــعا القرار يف تقـــفرعـــا إىل األمر الاـــام أن يـــدرج تطلييب  - 20 

احلد من  اطر ”الاامة يف دورتي ا الراباة والســــــــــبار واخلامســــــــــة والســــــــــبار يف إطار البند ال رع  املانون 
، وتقرر أن تنظر يف دورهتا اخلامســة والســبار يف موضــوع “التنمية املســتدامة”من البند املانون  “الكوار 

 احلد من  اطر”يف إطار البند ال رع  املانون  “عاملية فاالة ملااهة آثار ظاهرة النينيو اختاذ إجراءات”
 .، ما ىن يـُّت ق على عالف ذلد“الكوار 

 

 62اهلسة الاامة 
 2018كانون األول/ديسم    20

 


