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مؤمتر األمـم املتحـدة العـاملي الثالـث     
 املعين باحلد من أخطار الكوارث

 اللجنة التحضريية 
  الدورة الثالثة 

 ٢٠١٥آذار/مارس  ١٣سنداي، اليابان، 
 من جدول األعمال املؤقت   ١البند 

إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيميـة  
       أخرى للجنة التحضريية 

 جدول األعمال املؤقت املشروح    
    

  جدول األعمال املؤقت    
  
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى للجنة التحضريية.    - ١

 .٢٠١٥مشروع إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام   - ٢

 مشروع إعالن سياسي.  - ٣

 مسائل أخرى.  - ٤

 اعتماد تقرير اللجنة التحضريية عن دورهتا الثالثة.  - ٥
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 الشروح    

  دول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى للجنة التحضرييةإقرار ج  -  ١  

، أن تنشــئ جلنــة حتضــريية ملــؤمتر األمــم  ٦٨/٢١١قــررت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا    
ــة التحضــريية        ــرار مــن اللجن املتحــدة العــاملي الثالــث املعــين باحلــد مــن أخطــار الكــوارث. وبق

، ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٨و  ١٧دورهتا الثانيـة، الـيت عقـدت يف جنيـف يف يـومي       يف
. ٢٠١٥آذار/مـارس   ١٣تقرر عقـد الـدورة الثالثـة للجنـة التحضـريية يف سـنداي، اليابـان، يف        

ويتوقــع أن تقــدم اللجنــة التحضــريية، يف دورهتــا الثالثــة، توصــياهتا إىل املــؤمتر العــاملي بشــأن         
 .٢٠١٥مشروع إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام 

  
 ٢٠١٥إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام  مشروع  -  ٢  

، أن يسـفر  ٦٨/٢١١مـن قرارهـا    ١٢قررت اجلمعية العامـة، مبوجـب أحكـام الفقـرة       
املؤمتر العاملي عن وثيقة عملية املنحى تكون موجزة وُمركَّزة وتطلعية. ويتوقع أن تنظـر اللجنـة   

هبــدف إحالتــه  ٢٠١٥عــد عــام التحضــريية يف مشــروع إطــار احلــد مــن أخطــار الكــوارث ملــا ب
 املؤمتر العاملي بغية اعتماده.    إىل
  

 مشروع إعالن سياسي  -  ٣  

أثنـاء الـدورة الثانيـة للجنـة التحضـريية، عـرض البلـد املضـيف، وهـو اليابـان، مشـروع              
عناصــر إعــالن سياســي للمــؤمتر العــاملي املعــين باحلــد مــن أخطــار الكــوارث. ويتوقــع أن تنظــر  

 اللجنة التحضريية يف مشروع اإلعالن السياسي هبدف إحالته إىل املؤمتر العاملي بغية اعتماده.
  

 خرى مسائل أ  -  ٤  

 ستتناول اللجنة التحضريية مسائل أخرى عند االقتضاء.    
  

 اعتماد تقرير اللجنة التحضريية عن دورهتا الثالثة   -  ٥  

سيقدم تقرير اللجنة التحضريية عن دورهتـا الثالثـة إىل املـؤمتر العـاملي للنظـر فيـه واختـاذ          
  اإلجراء املناسب.

    
  


