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  مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث
  اللجنة التحضريية

  الدورة الثانية
  ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ١٨-١٧جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤ند الب
  تنظيم املؤمتر العاملي 

  مشروع برنامج عمل املؤمتر العاملي    

   ُمقدَّم من الرئيسني مشروع منقح لربنامج عمل املؤمتر العاملي    
 ،٦٨/٢١١أُعدت املقترحات الواردة يف هذه املذكرة على أساس قرار اجلمعية العامـة               -١

  .  مع البلد املضيف ومكتب اللجنة التحضرييةبوسائل منها املشاورات الوثيقة

  انتخاب أعضاء املكتب  -أوالً  
وسـينتخب  . سينتخب املؤمتر رئيسه وأعضاء املكتب اآلخرين وفقاً لنظامه الداخلي          -٢

املؤمتر من بني ممثلي الدول املشاركة أعضاء املكتب على النحو التايل، وفقاً ملا هو منـصوص         
ُيعني أحدهم مقرراً عاماً، ونائب للـرئيس        )١( نواب للرئيس  ١٠، و الرئيس: ٦عليه يف املادة    

وجيوز للمؤمتر أن ينتخب أيضاً رئيساً للجنة الرئيـسية الـيت     . حبكم منصبه من البلد املضيف    
وسُينتخب هؤالء املوظفون على أساس ضـمان الطـابع التمثيلـي           . ٤٦ُتنشأ وفقاً للمادة    

__________ 

الدول األفريقية؛ والدول اآلسيوية؛ ودول أوروبـا الـشرقية؛         : اثنان من كل جمموعة من اجملموعات التالية       )١(
 . ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وجمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى
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سب ما يراه ضـرورياً     حبب أعضاء آخرين يف مكتبه      وجيوز للمؤمتر أيضاً أن ينتخ    . للمكتب
  . ألداء مهامه

، يكون للمؤمتر بالتايل مكتب يتألف من الرئيس، ونـواب          ١١ و ٦وعمالً باملادتني     -٣
  . الرئيس، واملقرر العام، ورئيس اللجنة الرئيسية يف حال إنشائها

  إقرار النظام الداخلي  -ثانياً  
 ويرد النظام الداخلي املؤقت الذي أوصت به اللجنـة          .سيقر املؤمتر نظامه الداخلي     -٤

  .A/CONF.224/2التحضريية يف الوثيقة 

  إقرار جدول األعمال  -ثالثاً  
الذي أوصت بـه    ) A/CONF.224/1(سُيعرض على املؤمتر جدول األعمال املؤقت         -٥

  . اللجنة التحضريية يف دورهتا الثانية، إلقراره

  تنظيم األعمال  -رابعاً  

   املؤمتر ومكان انعقاده موعد    
 إىل  ١٤سُيعقد املؤمتر يف مركز سنداي الدويل، يف سنداي، اليابان، يف الفترة مـن                -٦

  .وسُيعقد املؤمتر على أرفع مستوى ممكن. ٢٠١٥مارس /آذار ١٨

  اجللسات العامة    
  :يقترح أن يتألف املؤمتر من تسع جلسات عامة، ُتعقد على النحو التايل  -٧

، ومن الـساعة    ٠٠/١٤ إىل الساعة    ٠٠/١١من الساعة   : مارس/ارآذ ١٤السبت  
  .٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥

، ومـن الـساعة     ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠من الساعة   : مارس/آذار ١٥األحد  
  .٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥

، ومـن الـساعة     ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠من الساعة   : مارس/آذار ١٦االثنني  
  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥
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 ومـن الـساعة     ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠من الساعة   : مارس/آذار ١٧الثالثاء  
  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥

  . ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠من الساعة : مارس/آذار ١٨األربعاء 
  .وسُتعقد مجيع اجللسات العامة يف مبىن املؤمترات اجلديد يف سنداي  -٨
 ١٤ر الذي سيجري صباح يـوم األحـد          الرمسي للمؤمت  االفتتاحوسوف ينظر، يف      -٩

انتخاب رئيس املؤمتر؛ وإقـرار     :  والتنظيمية، مبا فيها   املسائل اإلجرائية ، يف مجيع    مارس/آذار
إذا (النظام الداخلي وجدول األعمال؛ وانتخاب أعضاء املكتب؛ وتشكيل اللجنة الرئيـسية            

عداد تقرير املؤمتر؛ ومسائل    ؛ وتعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛ وترتيبات إ       )اقتضت احلاجة 
وُيوصى بأن ُيديل كل من رئيس املؤمتر، واألمني العام لألمم املتحدة، ورئيس اجلمعية             . أخرى

وُيوصى بأن ُيديل ممثل للمجموعات الرئيسية التـسع احملـدَّدة يف           . العامة ببيان أثناء االفتتاح   
  .م اجملموعات الرئيسية التسع مجيعها باس،ببيان أيضاً أثناء االفتتاح )٢(٢١جدول أعمال القرن 

حبسب أسبقية طلب الكلمة، مـع      أثناء التبادل العام لآلراء     وترتب قائمة املتكلمني      -١٠
االلتزام باملراسم املعتادة اليت تكفل أن يتكلم أوالً رؤساء الدول أو احلكومات، يف إطار اجلزء               

ج االحتاد األورويب يف قائمة املتكلمني      وُيدر.  اآلخرون الرفيع املستوى، ويليهم رؤساء الوفود    
وُتعلن قائمة املتكلمني   . وُيقترح أال تزيد مدة أي بيان شفوي على مخس دقائق         . بصفته مراقباً 

  . يف يومية املؤمتر
وإضافةً إىل ممثلي الدول املشاركني يف املؤمتر، وممثل االحتاد األورويب، جيوز ملمثلـي               -١١

ببيان يف أثناء املناقشة العامة، إذا مسح الوقت بذلك، على أال يرسي            املنظمات التالية أن يدلوا     
املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة مـن           ) أ: (ذلك سابقة 

اجلمعية العامة للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت ُتعقـد          
الوكاالت املتخصصة واملنظمات   ) ب(؛  )ن النظام الداخلي املؤقت    م ٦٠املادة  (حتت رعايتها   

أجهـزة  ) د(؛ )٦٢املادة (املنظمات احلكومية الدولية األخرى ) ج(؛ )٦١املادة  (ذات الصلة   
وجيوز ). ٦٥ املادة(األعضاء املنتسبون للجان اإلقليمية     ) ه(؛  )٦٣املادة  (األمم املتحدة املعنية    

مات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى إىل قائمة املـتكلمني        املنظإضافة ممثلي   أيضاً  
  ).٦٤املادة (

 ١٨وُيتوقع أن تنتهي اجللسة العامة اخلتامية، املقرر عقدها يف صباح يوم األربعـاء                -١٢
اجللسات احلوارية بشأن إقامة    والوزارية  عن اجتماعات املائدة املستديرة     بتقارير  ،  مارس/آذار

__________ 

، املرأة، واألطفـال والـشباب،   ٢١ات الرئيسية، وفقاً ملا هو ُمحدَّد يف جدول أعمال القرن    تشمل اجملموع  )٢(
والسكان األصليني، واملنظمات غري احلكومية، والسلطات احمللية، والعمال ونقاباهتم، والتجارة والـصناعة،            

 .واألوساط العلمية والتكنولوجية، واملزارعني
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ـ   ) رؤساء( رئيس   ، يتوىل عرضها  ني أصحاب املصلحة املتعددين   الشراكات ب   اكل منها، يليه
  . اعتماد الوثيقة اخلتامية وتقرير املؤمتر

  اجتماعات املائدة املستديرة الوزارية    
يعقد املؤمتر مخسة اجتماعات مائدة مستديرة وزارية بالتوازي مع اجللسات العامة،             -١٣

  : على النحو التايل
   .٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠مارس، من الساعة /ذار آ١٥األحد 
  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥من الساعة مارس، / آذار١٥األحد 
  .٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠مارس، من الساعة / آذار١٦االثنني 
  .٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥من الساعة مارس، / آذار١٦االثنني 
  .٠٠/١٨ساعة  إىل ال٠٠/١٥مارس، من الساعة / آذار١٧الثالثاء 

التغلب : إدارة أخطار الكوارث  " املائدة املستديرة الوزارية هي      اتومواضيع اجتماع   -١٤
حد مـن أخطـار الكـوارث ملـا بعـد           التعاون الدويل لدعم إطار لل    "، و "على التحديات 

: اإلعمار بعد الكـوارث "، و"ريةن أخطار الكوارث يف املناطق احلض احلد م "، و "٢٠١٥ عام
  ."استراتيجيات االستثمار العام للحد من أخطار الكوارث"و، "مما كانُنعمِّر أفضل 

  . ُتعقد مجيع اجتماعات املائدة املستديرة الوزارية يف مبىن املؤمترات اجلديدسو  -١٥
ومركزة وسيتيح كل اجتماع مائدة مستديرة وزاري فرصة إلجراء مناقشات تفاعلية      -١٦

، ٢٠١٥دعم إطار احلد من الكوارث ملا بعد عـام          األولويات واإلجراءات األساسية ل   بشأن  
  .كل موضوعخيص فيما 
وسيكون لكل اجتماع مائدة مستديرة رئيس يعينه رئيس املؤمتر من بـني الـوزراء                -١٧

احلاضرين وفقاً ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل ومع مراعاة الدعوات إىل مّد نطاق التعيينات إىل              
  .رؤساء اجملموعات اإلقليمية

اليت ُيعدها الرؤساء، والـيت     املوجزات  وسترد نتائج اجتماعات املائدة املستديرة يف         -١٨
  .اجللسة العامة اخلتامية للمؤمتر وإدراجها يف التقرير النهائي للمؤمترإىل تقدميها ينبغي 
وستكون اجتماعات املائدة املستديرة اخلمسة تفاعلية وُيشارك فيها أصحاب مصلحة   -١٩

للوفـود  كحد أقصى    مقعداً   ٤٠: على النحو التايل    مقعداً ٤٥شمل كل منها    ويمتعددون،  
املـراقبني، وكيانـات    مبن فيهم ممثلو    للمشاركني اآلخرين،   كحد أدىن    مقاعد   ٥احلكومية و 

. منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية املعتمدة األخرى واجملموعات الرئيـسية          
شاركون اآلخرون على إيفاد ممثلني على أعلـى مـستوى إىل           وتشجَّع الدول األعضاء وامل   
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 إىل تسجيل أمسائهم للمشاركة     وستدعو أمانة املؤمتر املشاركني   . اجتماعات املائدة املستديرة  
حد اجتماعات املائدة املستديرة قبل انعقاد املؤمتر، واضعةً يف اعتبارها عدد املـشاركني             يف أ 

  .اإلمجايل املبيَّن أعاله
وز ألي دولة، أو مراقب، أو كيان من كيانات منظومة األمم املتحدة، أو منظمة              وجي  -٢٠

رئيسية املشاركة يف اجتماع واحد فقط مـن  جملموعة حكومية دولية معتمدة أخرى، أو ممثل    
  .كل مشارك مستشاريرافق وجيوز أن . اجتماعات املائدة املستديرة

ئـدة املـستديرة قبـل       اجتماعات املا  وسُتتاح قائمة املشاركني يف كل اجتماع من        -٢١
ة املستديرة، عن طريق مذكرة     بلغ األمانة الترتيبات النهائية الجتماعات املائد     وست. االجتماع
  .٢٠١٤ديسمرب /كانون األولإىل مجيع البعثات الدائمة يف موعد أقصاه منتصف شفوية، 

   تعدديناجللسات احلوارية بشأن إقامة الشراكات بني أصحاب املصلحة امل    
بشأن إقامة الشراكات بني أصحاب املـصلحة  جلسات حوارية ثالث يعقد املؤمتر  س  -٢٢

، بالتوازي مع اجللسات العامة ويف الفترات الفاصلة بني اجتماعات املائدة املستديرة            املتعددين
  : الوزارية، على النحو التايل

  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥، من الساعة مارس/آذار ١٤السبت، 
  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥، من الساعة مارس/آذار ١٦الثنني ا

  .٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠، من الساعة مارس/آذار ١٧الثالثاء 
ُتعقد بشأن إقامة الشراكات بني أصحاب      سومواضيع اجللسات احلوارية الثالث اليت        -٢٣

، "تعبئة القيادات النسائية من أجل احلد مـن أخطـار الكـوارث           : "املصلحة املتعددين هي  
اإلدارة الـشاملة   "و" الشراكات بني القطاعني العام واخلاص    : االستثمار املُراعي لألخطار  "و

  ". احمللية واجلماعاتالتضافر بني احلكومات واجملتمعات: للجميع يف احلد من الكوارث
ُتعقد مجيع اجللسات احلوارية بشأن إقامة الشراكات بني أصـحاب املـصلحة            سو  -٢٤

  . اجلديداملتعددين يف مبىن املؤمترات 
بشأن إقامة الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين فرصـة         كل حوار   تيح  يسو  -٢٥

ءات األساسية لدعم إطار احلّد من يات واإلجراوإلجراء مناقشات تفاعلية ومركَّزة بشأن األول
  .، فيما خيص كل موضوع٢٠١٥أخطار الكوارث ملا بعد عام 

يتوىل رئيس املؤمتر تعيني رئيس أو رؤساء اجللـسات احلواريـة بـشأن إقامـة          سو  -٢٦
تكون اجللسات احلوارية بشأن إقامة الشراكات تفاعلية ومفتوحـة جلميـع           سو. الشراكات

وُتمنح األولوية يف ترتيب تنـاول الكلمـة،   . ن ُتعد قائمة باملتكلمنيول. املشاركني يف املؤمتر  
وفقاً لتقدير الرئيس أو الرؤساء، للمتكلمني على مستوى رؤساء الـدول أو احلكومـات أو            



A/CONF.224/PC(II)/L.1/Rev.1 

GE.14-20311 6 

وسـوف  . املستوى الوزاري، يتبعهم املمثلون الرفيعو املستوى ألصحاب املصلحة اآلخـرين    
زن بني املتكلمني مـن مجيـع اجلهـات صـاحبة                     حترص اجللسات احلوارية على حتقيق توا     

ولتحقيق أقصى قدر من املشاركة، ينبغي أال تزيد مدة كل مداخلة علـى ثـالث               . املصلحة
  وُيدعى ممثلو الدول إىل إعالم األمانة، عـن طريـق رسـالة بالربيـد اإللكتـروين                . دقائق

)palm@un.org, with a copy to goldfinch@un.org(  إذا كانوا سـُيمثلون يف اجللـسات   مبا
املـستوى  على  احلوارية بشأن إقامة الشراكات على مستوى رؤساء الدول أو احلكومات أو            

ُتتاح مذكرات مفاهيمية عن اجللسات احلوارية بشأن إقامة الـشراكات بـني            سو. الوزاري
  .شبكي للمؤمترأصحاب املصلحة املتعددين يف املوقع ال

نتائج اجللسات احلوارية بشأن    عن  وسُيقدم إىل املؤمتر يف جلسته العامة اخلتامية تقرير           -٢٧
النـهائي  إقامة الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين، وسُتدرج هذه النتائج يف التقرير            

الشراكات إىل مجيع   وسُتبِلغ األمانة الترتيبات النهائية للجلسات احلوارية بشأن إقامة         . للمؤمتر
  .٢٠١٤ديسمرب /كانون األولالبعثات الدائمة عن طريق مذكرة شفوية يف موعد أقصاه منتصف 

  اجلدول الزمين ألعمال املؤمتر    
أحـدث  ُتنـشر   سو. يرد جدول زمين مقترح ألعمال املؤمتر يف مرفق هذه املذكرة           -٢٨

  .  يف يوميتهوُتعلن )٣(املعلومات املتعلقة باملؤمتر يف موقعه الشبكي

  تنظيم اجللسات    
مـع تـوفري    (حد أقـصى    كتسمح املوارد املتاحة للمؤمتر بعقد جلستني متزامنتني          -٢٩

يف الصباح وجلستني بعد الظهر، منها جلسات للجـان الفرعيـة           ) خدمات الترمجة الشفوية  
مرافق خدمة  وُتعقد هذه االجتماعات رهناً بتوافر      . واألفرقة العاملة وللمشاورات غري الرمسية    

  . املؤمترات يف مقر انعقاد املؤمتر
 ٠٠/١٥ ومن الـساعة     ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠ُتعقد اجللسات من الساعة     سو  -٣٠

أن تبـدأ مجيـع     جيـب   ولضمان االستفادة املُثلى من املوارد املتاحة،       . ٠٠/١٨إىل الساعة   
  . اجللسات يف مواعيدها املقررة

   التفويضتعيني أعضاء جلنة وثائق  -خامساً  
 من النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر على أن ُتعني يف بداية املؤمتر جلنـة              ٤تنص املادة     -٣١

لوثائق التفويض يستند تشكيلها إىل األساس الذي استند إليه تشكيل جلنة وثائق التفـويض              
  . التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا التاسعة والستني
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  وناملشارك  -سادساً  
يشارك يف املؤمتر، وفقاً لنظامه الداخلي، كلٌ مـن الـدول، واالحتـاد األورويب،                -٣٢

واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامـة             
للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت ُتعقد حتت رعايتها،             

املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى،           والوكاالت  
وعات الرئيسية، واألعضاء   األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجملم       وأجهزة  
  . للجان اإلقليميةاملنتسبني

  األمانة  -سابعاً  
ث الدعم يف تنظـيم     تقدم أمانة استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوار        س  -٣٣

  . املؤمتر، بالتعاون مع سلطات البلد املضيف

  الوثائق  -ثامناً  
تصدر الوثائق الرمسيـة    سوفقاً للممارسة املتبعة يف مؤمترات األمم املتحدة السابقة،           -٣٤

  .للمؤمتر قبل انعقاده وأثناء انعقاده وبعد انعقاده
مم املتحدة السابقة، ُيوصى بأن يتضمن      وعمالً أيضاً باملمارسة املتبعة يف مؤمترات األ        -٣٥

وسرداً ألعمـال املـؤمتر     ملؤمتر؛ وعرضاً موجزاً لوقائعه؛     تقرير املؤمتر القرارات اليت اختذها ا     
  .واإلجراءات املتخذة يف اجللسات العامة

  .ر موجزات لوقائع اجللسات العامةوينبغي أيضاً أن يتضمن تقرير املؤمت  -٣٦
  .)٣( املؤمتر يف موقعه الشبكيُتتاح مجيع وثائقسو  -٣٧

__________ 

)٣( http://www.wcdrr.org. 
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  املرفق

جدول زمين مقترح ألعمال مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعـين               
  ٢٠١٥مارس / آذار١٨-١٤باحلد من أخطار الكوارث، 

  الربنامج/بند جدول األعمال  الوقت/التاريخ
      مارس/ آذار١٤ ،السبت

      اجللسة العامة األوىل
  تتاح املؤمتراف   ١   ٠٠/١٤-٠٠/١١  

  انتخاب الرئيس   ٢  
  بيان الرئيس   ٣  

  بيان األمني العام لألمم املتحدة
  بيان رئيس اجلمعية العامة
  بيان ممثل اجملتمع املدين

  إقرار جدول أعمال املؤمتر وبرنامج عمله   ٤  
  اعتماد النظام الداخلي   ٥  
  انتخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس   ٦  
  اء جلنة وثائق التفويضتعيني أعض  ) أ(٧  
  تبادل عام لآلراء   ٨  

      اجللسة العامة الثانية 
  تبادل عام لآلراء   ٨   ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

بيانات املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   ٩  
  األخرى

  بيانات املنظمات غري احلكومية  ١٠  
      جلسات حوارية بشأن إقامة الشراكات

قامة الشراكات بني أصـحاب     حوار بشأن إ       ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
  املصلحة املتعددين

      مارس/ آذار١٥ األحد،
      اجللسة العامة الثالثة

  تبادل عام لآلراء   ٨  ٠٠/١٣-١٠ /٠٠  
بيانات املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات    ٩     

  األخرى
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  الربنامج/بند جدول األعمال  الوقت/التاريخ
  بيانات املنظمات غري احلكومية  ١٠  

      اجتماعات مائدة مستديرة وزارية
  اجتماع مائدة مستديرة وزاري     ٠٠/١٣-٠٠/١٠  

      اجللسة العامة الرابعة
  تبادل عام لآلراء   ٨  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

بيانات املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   ٩  
  األخرى

  بيانات املنظمات غري احلكومية  ١٠  

      اجتماعات مائدة مستديرة وزارية
  رياجتماع مائدة مستديرة وزا     ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

      مارس/ آذار١٦االثنني 

      اجللسة العامة اخلامسة
  تبادل عام لآلراء   ٨  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  

بيانات املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   ٩  
  األخرى

  بيانات املنظمات غري احلكومية  ١٠  
      اجتماعات مائدة مستديرة وزارية

  اجتماع مائدة مستديرة وزاري     ٠٠/١٣-٠٠/١٠  
      ة العامة السادسةاجللس

  تبادل عام لآلراء  ٨  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
بيانات املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   ٩  

  األخرى
  بيانات املنظمات غري احلكومية  ١٠  

      اجتماعات مائدة مستديرة وزارية
  اجتماع مائدة مستديرة وزاري     ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

      جلسات حوارية بشأن إقامة الشراكات
حوار بشأن إقامة الشراكات بني أصـحاب            ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

  املصلحة املتعددين
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  الربنامج/بند جدول األعمال  الوقت/التاريخ
      مارس / آذار١٧الثالثاء 

      اجللسة العامة السابعة 
  تبادل عام لآلراء  ٨  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  

   املراقبنيبيانات   ٩  
      حوارية بشأن إقامة الشراكات جلسات

اب حوار بشأن إقامة الشراكات بني أصـح           ٠٠/١٣-٠٠/١٠  
  املصلحة املتعددين

      اجللسة العامة الثامنة
  تبادل عام لآلراء  ٨  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

بيانات املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   ٩  
  األخرى

  بيانات املنظمات غري احلكومية  ١٠  

      اجتماعات مائدة مستديرة وزارية
  اجتماع مائدة مستديرة وزاري   ٨   ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
      مارس / آذار١٨األربعاء 

      اجللسة العامة التاسعة
تقرير يقدمه رؤسـاء اجتماعـات املائـدة             ٠٠/١٣-٠٠/١٠  

  ةاملستديرة الوزاري
تقرير رؤساء اجللسات احلوارية بشأن إقامة          

   أصحاب املصلحة املتعددينبنيالشراكات 
  تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(٧  
  متراعتماد النتائج النهائية للمؤ   ١١  
  مسائل أخرى   ١٢  
  اعتماد تقرير املؤمتر  ١٣  

  اختتام املؤمتر
  

        


