
 A/CONF.224/2  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجلمعية العامة
 

Distr.: General 

7 January 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

200215    030215    15-00159 (A) 

*1500159*  

 الكوارثخماطر مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من 
 5142آذار/مارس  41-41سينداي، اليابان، 

 *من جدول األعمال املؤقت 1البند 
    إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل

 برنامج العمل املؤقت  
  

 مذكرة من األمانة العامة  
 

انة العامة بأن حتيل طيه برنامج العمل املؤقت ملؤمتر األمـم املتحـدة العـاملي    تتشرف األم 
وقــد قــررل ال انـة التح ــدوة،   لورنــا الثانيــة   .الثالـث املعــين باحلــد مــن لكوـار الكــوارث  

   .، لن توصي املؤمتر بإقرار برنامج العمل املؤقت5141تشرون الثاين/نوفمرب  41املعقولة   
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 مل املؤقتبرنامج الع  
ــة       - 4 ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــاس قـ ــ  لسـ ــذكرة ع ـ ــذ  املـ ــوارلة   ةـ ــال الـ ــدل املقتر ـ ُلعـ
   .، بوسائل منها املشاورال الوثيقة مع الب د امل يف ومكتب ال انة التح دوة81/544
  

 انتخاب لع اء املكتب - لوال 
وسـينتخب   . يسينتخب املؤمتر رئيسه ولع ـاء املكتـب اركـرون وفقـاظ لن امـه الـداك       - 5

املؤمتر من بني ممث ي الدول املشاركة لع اء املكتب ع   النحـو التـا ، وفقـاظ ملـا ةـو من ـو        
ُوعـني ل ـدةم مقـرراظ عامـاظ، ونائـب ل ـرئيس        (4)نواب ل رئيس 41 : الرئيس، و8ع يه   املالة 

ئيسـية الـ    وجيـو  ل مـؤمتر لن ونتخـب لو ـاظ رئيسـاظ ل انـة الر       .حبكم من به مـن الب ـد امل ـيف   
ــالة    ــاظ ل م ــي       .18ُتنشــأ وفق ــ  لســاس عــمان الوــابع التمثي  ــون ع  ــؤالء املو ع وســُينتخب ة

وجيو  ل مؤمتر لو ـاظ لن ونتخـب لع ـاء آكـرون   مكتبـه حبسـب مـا وـرا  عـرورواظ           .ل مكتب
   .أللاء مهامه

اب ، وكون ل مـؤمتر بالتـا  مكتـب وتـألف مـن الـرئيس، ونـو       44 و 8وعمالظ باملالتني  - 3
   .الرئيس، واملقرر العام، ورئيس ال انة الرئيسية    ال إنشائها

  
 إقرار الن ام الداك ي - ثانيا 

ووـرل الن ـام الـداك ي املؤقـت الـذي لوصـت بـه ال انـة          .سيقر املؤمتر ن امـه الـداك ي   - 1
 .A/CONF.224/3التح دوة   الوثيقة 

  
 إقرار جدول األعمال - ثالثا 

( الــذي لوصــت بــه A/CONF.224/1ســُيعرع ع ــ  املــؤمتر جــدول األعمــال املؤقــت )  - 2
   .ال انة التح دوة   لورنا الثانية، إلقرار 

  

__________ 

ال التاليـة: الـدول األفروقيـةا والـدول ارسـيووةا ولول لوروبـا الشـرقيةا        اثنان من كل جمموعـة مـن اوموعـ    (4) 
 ولول لمروكا الالتينية ومنوقة البحر الكارويبا وجمموعة لوروبا الغربية ولول لكرى.

http://undocs.org/ar/A/CONF.224/3
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/1
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 تن يم األعمال - رابعا 
   موعد املؤمتر ومكان انعقال  

إىل  41ســُيعقد املــؤمتر   مركــي ســنداي الــدو ،   ســنداي، اليابــان،   العتــرة مــن   - 8
 .وسُيعقد املؤمتر ع   لرفع مستوى ممكن .5142آذار/مارس  41
 

 اجل سال العامة  
 وقترح لن وتألف املؤمتر من تسع ج سال عامة، ُتعقد ع   النحو التا : - 1

 42:11 ، ومـن السـاعة  41:11إىل السـاعة   44:11ة آذار/مارس: من الساع 41السبت  
 .41:11إىل الساعة 

 42:11 ، ومـن السـاعة  43:11إىل السـاعة   41:11آذار/مارس: من السـاعة   42األ د  
 .41:11إىل الساعة 

 42:11 ، ومـن السـاعة  43:11إىل السـاعة   41:11آذار/مارس: من السـاعة   48االثنني  
 .41:11إىل الساعة 

 42:11 ومـن السـاعة   43:11إىل السـاعة   41:11آذار/مارس: مـن السـاعة    41الثالثاء  
 .41:11إىل الساعة 

  .43:11إىل الساعة  41:11آذار/مارس: من الساعة  41األربعاء  
 .وسُتعقد مجيع اجل سال العامة   مبىن املؤمترال اجلدود   سنداي، اليابان - 1
الـــذي ســـياري صـــباح وـــوم األ ـــد  وســـوف ون ـــر،   االفتتـــاح الر ـــي ل مـــؤمتر   - 9
ــؤمترا       41 ــيس امل ــة، نــا فيهــا: انتخــاب رئ ــة والتن يمي ــع املســائل اإلجرائي آذار/مــارس،   مجي

وإقرار الن ام الداك ي وجدول األعمالا وانتخاب لع اء املكتبا وتشـكيل ال انـة الرئيسـية    
ال تقروــر املــؤمترا )إذا اقت ــت احلاجــة(ا وتعــيني لع ــاء جلنــة وثــائت التعــوودا وترتيبــال إعــد 

وُووصــ  بــأن ُوــد  كــل مــن رئــيس املــؤمتر، واألمــني العــام ل مــم املتحــدة،     .ومســائل لكــرى
وُووصــ  بــأن ُوــد  ممثــل ل ماموعــال الرئيســية  .ورئــيس اجلمعيــة العامــة ببيــان لثنــاء االفتتــاح
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اوموعــال ببيــان لو ــاظ لثنــاء االفتتــاح، باســم   (5)54التســع اَّــديفلة   جــدول لعمــال القــرن  
 .الرئيسية التسع مجيعها

وترتب قائمة املتك مني لثنـاء التبـالل العـام لـ راء حبسـب لسـبقية ط ـب الك مـة، مـع           - 41
االلتيام باملراسم املعتالة ال  تكعل لن وتك م لوالظ رؤساء الدول لو احلكومال،   إطـار اجلـيء   

االحتـال األورو    قائمـة املـتك مني     وُودرج .الرفيع املستوى، وو يهم رؤساء الوفول اركرون
وُتع ن قائمـة املـتك مني    .وُوقترح لال تيود مدة لي بيان شعوي ع   مخس لقائت .ب عته مراقباظ

   .  وومية املؤمتر
وإعافةظ إىل ممث ـي الـدول املشـاركني   املـؤمتر، وممثـل االحتـال األورو ، جيـو  ملمث ـي          - 44

ببيان   لثناء املناقشة العامة، إذا  ح الوقت بـذل،، ع ـ  لال ورسـي    املن مال التالية لن ودلوا 
ذل، سابقة: )ل( املن مال احلكومية الدولية والكيانـال األكـرى الـ  ت قـت لعـوة لائمـة مـن        
اجلمعية العامة ل مشاركة ب عة مراقب   لورال ولعمـال مجيـع املـؤمترال الدوليـة الـ  ُتعقـد       

ن الن ام الداك ي املؤقت(ا )ب( الوكـاالل املتخ  ـة واملن مـال    م 81حتت رعاوتها )املالة 
(ا )ل( لجهـية  85(ا )ج( املن مال احلكوميـة الدوليـة األكـرى )املـالة     84ذال ال  ة )املالة 

وجيـو    .(82( األع اء املنتسبون ل اان اإلق يمية )املـالة  ة(ا )83األمم املتحدة املعنية )املالة 
مال غد احلكوميـة واوموعـال الرئيسـية األكـرى إىل قائمـة املـتك مني       لو اظ إعافة ممث ي املن 

 .(81)املالة 
وُوتوقــع لن تنتــهي اجل ســة العامــة ااتاميــة، املقــرر عقــدةا   صــباح وــوم األربعــاء           - 45
آذار/مارس، بتقارور عن اجتماعال املائدة املستدورة الو اروة واجل سـال احلواروـة الرفيعـة     41

ــيس       املســتوى بشــأن  ــوىل عرعــها رئ ــدلون، وت ــني لصــحاب امل ــ حة املتع ــة الشــراكال ب إقام
   .)رؤساء( كل منها، و يها اعتمال الوثيقة ااتامية وتقرور املؤمتر

 
 اجتماعال املائدة املستدورة الو اروة  

وعقد املؤمتر مخسة اجتماعال مائدة مسـتدورة و اروـة بـالتوا ي مـع اجل سـال العامـة،        - 43
 التا :  ع   النحو 
   .43:11إىل الساعة  41:11آذار/مارس، من الساعة  42 األ د 

__________ 

، املـرلة، واألطعـال والشـباب،    54تشمل اوموعال الرئيسية، وفقاظ ملـا ةـو ُمحـديفل   جـدول لعمـال القـرن        (5) 
ألص يني، واملن مال غد احلكومية، والس وال اَّ يـة، والعمـال ونقابـانم، والتاـارة وال ـناعة،      والسكان ا

 واألوساط الع مية والتكنولوجية، وامليارعني.
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 .41:11إىل الساعة  42:11آذار/مارس، من الساعة  42 األ د 
 .43:11إىل الساعة  41:11آذار/مارس، من الساعة  48 االثنني 
 .41:11إىل الساعة  42:11آذار/مارس، من الساعة  48 االثنني 
 .41:11إىل الساعة  42:11، من الساعة آذار/مارس 41 الثالثاء 

إلارة لكوـار الكـوارث: التغ ـب    ”ومواعيع اجتماعال املائدة املستدورة الو اروة ةي  - 41
ــ  التحــدوال  ــد        ” ، و“ع  ــا بع ــار الكــوارث مل ــن لكو ــار ل حــد م ــدعم إط ــدو  ل ــاون ال التع

ــام ــروة  ” ، و“5142 عــ ــاطت احل ــ ــوارث   املنــ ــار الكــ ــد مــــن لكوــ ــا” ، و“احلــ ر اإلعمــ
االســـتثمار العـــام ل حـــد مـــن   اســـتراتيايال” ، و“الكـــوارث: ُنعمأـــر لف ـــل ممـــا كـــان  بعـــد
 .“الكوارث لكوار
   .وسُتعقد مجيع اجتماعال املائدة املستدورة الو اروة   مبىن املؤمترال اجلدود - 42
وسيتيح كل اجتماع مائدة مستدورة و اري فرصة إلجراء مناقشال تعاع ية ومركـية   - 48

، 5142األولووال واإلجراءال األساسية لدعم إطـار احلـد مـن الكـوارث ملـا بعـد عـام        بشأن 
 .فيما خيص كل موعوع

وســيكون لكــل اجتمــاع مائــدة مســتدورة رئــيس وعينــه رئــيس املــؤمتر مــن بــني الــو راء  - 41
إىل احلاعرون وفقاظ ملبدل التو وع اجلغرا  العالل ومع مراعاة الدعوال إىل مـد  نوـاا التعيينـال    

 .رؤساء اوموعال اإلق يمية
وســترل نتــائج اجتماعــال املائــدة املســتدورة   املــوجيال الــ  ُوعــدةا الرؤســاء، والــ   - 41

 .ونبغي تقدميها إىل اجل سة العامة ااتامية ل مؤمتر وإلراجها   التقرور النهائي ل مؤمتر
شـــاري فيهـــا لصـــحاب وســـتكون اجتماعـــال املائـــدة املســـتدورة اامســـة تعاع يـــة وُو - 49

مقعـداظ كحـد لق ـ      11مقعـداظ ع ـ  النحـو التـا :      12م  حة متعدلون، ووشمل كل منها 
ــة و  ــول احلكومي ــراقبني،      2 ل وف ــو امل ــيهم ممث  مقاعــد كحــد للم ل مشــاركني اركــرون، نــن ف

احلكوميـة الدوليـة املعتمـدة األكـرى واوموعـال       واملن مـال وكيانال من ومة األمم املتحـدة  
وتشايفع الدول األع اء واملشاركون اركرون ع   إوعال ممث ني ع ـ  لع ـ  مسـتوى     .الرئيسية

وســـتدعو لمانـــة املـــؤمتر املشـــاركني إىل تســـايل ل ـــائهم   .إىل اجتماعـــال املائـــدة املســـتدورة
قبـل انعقـال املـؤمتر، واعـعةظ   اعتبارةـا عـدل        دورةل مشاركة   ل د اجتماعـال املائـدة املسـت   

 .كني اإلمجا  املبييفن لعال املشار
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وجيو  ألي لولة، لو مراقب، لو كيان من كيانال من ومة األمم املتحـدة، لو من مـة    - 51
 كومية لولية معتمدة لكرى، لو ممثل وموعة رئيسية املشـاركة   اجتمـاع وا ـد فقـ  مـن      

 .وجيو  لن ورافت كل مشاري مستشار .اجتماعال املائدة املستدورة
ــل       وســ - 54 ــدة املســتدورة قب ــال املائ ــن اجتماع ــاع م ــة املشــاركني   كــل اجتم ُتتاح قائم

وستب غ األمانة الترتيبال النهائية الجتماعال املائدة املسـتدورة، عـن طروـت مـذكرة      .االجتماع
 .5141شعووة، إىل مجيع البعثال الدائمة   موعد لق ا  منت ف كانون األول/لوسمرب 

 
 املتعدلون  فيعة املستوى بشأن إقامة الشراكال بني لصحاب امل  حةاجل سال احلواروة الر  

ســيعقد املــؤمتر ثــالث ج ســال  واروــة رفيعــة املســتوى بشــأن إقامــة الشــراكال بــني    - 55
لصـــحاب امل ـــ حة املتعـــدلون، بـــالتوا ي مـــع اجل ســـال العامـــة و  العتـــرال العاصـــ ة بـــني   

 نحو التا :  اجتماعال املائدة املستدورة الو اروة، ع   ال
 .41:11إىل الساعة  42:11آذار/مارس، من الساعة  41 السبت 
 .41:11إىل الساعة  42:11آذار/مارس، من الساعة  48 االثنني 
 .43:11إىل الساعة  41:11آذار/مارس، من الساعة  41 الثالثاء 

مـــة ومواعـــيع اجل ســـال احلواروـــة الرفيعـــة املســـتوى الـــثالث الـــ  ســـُتعقد بشـــأن إقا - 53
تعبئة القيالال النسـائية مـن لجـل احلـد مـن      ”الشراكال بني لصحاب امل  حة املتعدلون ةي: 

ــوارث ــار الكـ ــام    ” ، و“لكوـ ــاعني العـ ــني القوـ ــراكال بـ ــار: الشـ ــي ل كوـ ــتثمار امُلراعـ االسـ
  احلـــد مــن الكـــوارث: الت ـــافر بـــني احلكومـــال   ل اميـــعاإللارة الشـــام ة ” و “وااــا  

 .“واوتمعال اَّ ية واجلماعال
وســُتعقد مجيــع اجل ســال احلواروــة الرفيعــة املســتوى بشــأن إقامــة الشــراكال بــني           - 51

   .لصحاب امل  حة املتعدلون   مبىن املؤمترال اجلدود
لصــحاب امل ــ حة وســيتيح كــل  ــوار رفيــع املســتوى بشــأن إقامــة الشــراكال بــني     - 52

املتعدلون فرصـة إلجـراء مناقشـال تعاع يـة ومركبـية بشـأن األولووـال واإلجـراءال األساسـية          
 .، فيما خيص كل موعوع5142لدعم إطار احلد  من لكوار الكوارث ملا بعد عام 

وســـيتوىل رئـــيس املـــؤمتر تعـــيني رئـــيس لو رؤســـاء اجل ســـال احلواروـــة بشـــأن إقامـــة   - 58
اجل ســال احلواروــة الرفيعــة املســتوى بشــأن إقامــة الشــراكال تعاع يــة     وســتكون .الشــراكال

وُتمـنح األولووـة   ترتيـب     .ولـن ُتعـد قائمـة بـاملتك مني     .ومعتو ة جلميع املشاركني   املؤمتر
ــاول الك مــة، وفقــ  ــدول     اظتن ــرئيس لو الرؤســاء، ل مــتك مني ع ــ  مســتوى رؤســاء ال لتقــدور ال
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ــو ا  لو ــبعهم املمث ــون الرفيعــو املســتوى ألصــحاب امل ــ حة   احلكومــال لو املســتوى ال ري، وت
ــع       .اركــرون ــتك مني مــن مجي ــوا ن بــني امل ــت ت ــ  حتقي ــة ع  وســوف حتــر  اجل ســال احلوارو

ونبغي لال تيود مدة كـل مداك ـة    املشاركة،ولتحقيت لق   قدر من  .اجلهال صا بة امل  حة
نة، عن طروت رسـالة بالربوـد اإللكتـروين    وُودع  ممث و الدول إىل إعالم األما .ع   ثالث لقائت

(palm@un.org, with a copy to goldfinch@un.org)   نــا إذا كـانوا ســُيمث ون   اجل ســال
احلواروة بشأن إقامة الشراكال ع ـ  مسـتوى رؤسـاء الـدول لو احلكومـال لو ع ـ  املسـتوى        

املســتوى بشــأن إقامــة  وســُتتاح مــذكرال معاةيميــة عــن اجل ســال احلواروــة الرفيعــة .الــو اري
 .امل  حة املتعدلون   املوقع الشبكي ل مؤمتر بالشراكال بني لصحا

ــة       - 51 ــائج اجل ســال احلوارو ــر عــن نت ــة تقرو وســُيقدم إىل املــؤمتر   ج ســته العامــة ااتامي
الرفيعــة املســتوى بشــأن إقامــة الشــراكال بــني لصــحاب امل ــ حة املتعــدلون، وســُتدرج ةــذ     

وسُتبِ غ األمانة الترتيبال النهائيـة ل ا سـال احلواروـة بشـأن      .قرور النهائي ل مؤمترالنتائج   الت
الشراكال إىل مجيع البعثال الدائمة عن طروت مذكرة شـعووة   موعـد لق ـا  منت ـف      ةإقام

 .5141كانون األول/لوسمرب 
 

 اجلدول اليمين ألعمال املؤمتر  
وسُتنشــر ل ــدث  .  مرفــت ةــذ  املــذكرة وــرل جــدول  مــين مقتــرح ألعمــال املــؤمتر  - 51

   .وُتع ن   ووميته (3)املع ومال املتع قة باملؤمتر   موقعه الشبكي
 

 تن يم اجل سال  
ــوفد          - 59 ــع ت ــيامنتني كحــد لق ــ  )م ــد ج ســتني مت ــؤمتر بعق ــوارل املتا ــة ل م تســمح امل

ل اــان العرعيــة كــدمال الترمجــة الشــعووة(   ال ــباح وج ســتني بعــد ال هــر، منــها ج ســال 
وُتعقد ةذ  االجتماعال رةناظ بتـوافر مرافـت كدمـة     .واألفرقة العام ة ول مشاورال غد الر ية

   .املؤمتر نعقالاملؤمترال   مقر ا
 42:11ومــن الســاعة  43:11إىل الســاعة  41:11وســُتعقد اجل ســال مــن الســاعة  - 31

ارل املتا ــة، جيــب لن تبــدل مجيــع    ول ــمان االســتعالة امُلث ــ  مــن املــو     .41:11إىل الســاعة 
   .اجل سال   مواعيدةا املقررة

  

__________ 

 (3) http://www.wcdrr.org. 
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 تعيني لع اء جلنة وثائت التعوود - كامسا 
من الن ام الداك ي املؤقـت ل مـؤمتر ع ـ  لن ُتعـني   بداوـة املـؤمتر جلنـة         1تنص املالة  - 34

ثـائت التعـوود   لوثائت التعوود وستند تشـكي ها إىل األسـاس الـذي اسـتند إليـه تشـكيل جلنـة و       
   .التابعة ل امعية العامة ل مم املتحدة   لورنا التاسعة والستني

  
 املشاركون - سالسا 

وشـــاري   املـــؤمتر، وفقـــاظ لن امـــه الـــداك ي، كـــل  مـــن الـــدول، واالحتـــال األورو ،    - 35
امـة  واملن مال احلكومية الدولية والكيانـال األكـرى الـ  ت قـت لعـوة لائمـة مـن اجلمعيـة الع        

ل مشاركة ب عة مراقب   لورال ولعمال مجيع املؤمترال الدوليـة الـ  ُتعقـد حتـت رعاوتـها،      
واملن مـــال ذال ال ـــ ة، واملن مـــال احلكوميـــة الدوليـــة األكـــرى،  تخ  ـــةوالوكـــاالل امل

ولجهية األمم املتحدة، واملن مال غد احلكومية وغدةا مـن اوموعـال الرئيسـية، واألع ـاء     
 .ل اان اإلق يميةاملنتسبني 

  
 األمانة - سابعا 

ستقدم لمانة استراتياية األمـم املتحـدة الدوليـة ل حـد مـن الكـوارث الـدعم   تن ـيم          - 33
   .املؤمتر، بالتعاون مع س وال الب د امل يف

  
 الوثائت - ثامنا 

ر يــة وفقــاظ ل ممارســة املتبعــة   مــؤمترال األمــم املتحــدة الســابقة، ست ــدر الوثــائت ال - 31
 .ل مؤمتر قبل انعقال  ولثناء انعقال  وبعد انعقال 

وعمالظ لو اظ باملمارسة املتبعة   مؤمترال األمم املتحدة السـابقة، ُووصـ  بـأن وت ـمن      - 32
تقروــر املــؤمتر القــرارال الــ  امتــذةا املــؤمترا وعرعــاظ مــوجياظ لوقائعــها وســرلاظ ألعمــال املــؤمتر    

 .سال العامةواإلجراءال املتخذة   اجل 
 .وونبغي لو اظ لن وت من تقرور املؤمتر موجيال لوقائع اجل سال العامة - 38
 .(3)وسُتتاح مجيع وثائت املؤمتر   موقعه الشبكي - 31
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 املرفت
جدول  مين مقتـرح ألعمـال مـؤمتر األمـم املتحـدة العـاملي الثالـث املعـين           

 5142آذار/مارس  41-41باحلد من لكوار الكوارث، 
   

 بند جدول األعمال/الربنامج التاريخ/الوقت
   آذار/مارس 41السبت، 

   اجل سة العامة األوىل
 افتتاح املؤمتر   4   44:11-41:11 

 انتخاب الرئيس   5 
 بيان الرئيس   3 

 بيان األمني العام ل مم املتحدة
 بيان رئيس اجلمعية العامة
 بيان ممثل اوتمع املدين

 لعمال املؤمتر وبرنامج عم ه إقرار جدول   1 
 اعتمال الن ام الداك ي   2 
 انتخاب لع اء املكتب خبالف الرئيس   8 
 تعيني لع اء جلنة وثائت التعوود   1 
 تبالل عام ل راء   1 

   اجل سة العامة الثانية  
 تبالل عام ل راء   1   42:11-41:11 

 ال األكرىبيانال املن مال احلكومية الدولية واملن م 9 
 بيانال املن مال غد احلكومية 41 

   جلسات حوارية بشأن إقامة الشراكات
ــني         42:11-41:11  ــراكال بـ ــة الشـ ــأن إقامـ ــتوى بشـ ــع املسـ ــوار رفيـ  ـ

 لصحاب امل  حة املتعدلون
   آذار/مارس 42األ د، 

   اجل سة العامة الثالثة
 تبالل عام ل راء   1 41:11-43:11 
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 بند جدول األعمال/الربنامج التاريخ/الوقت
 املن مال احلكومية الدولية واملن مال األكرى بيانال   9  

 بيانال املن مال غد احلكومية 41 
   اجتماعات مائدة مستديرة وزارية

 اجتماع مائدة مستدورة و اري    41:11-43:11 
   اجل سة العامة الرابعة

 تبالل عام ل راء   1 42:11-41:11 
 مال األكرىبيانال املن مال احلكومية الدولية واملن  9 
 بيانال املن مال غد احلكومية 41 

   اجتماعات مائدة مستديرة وزارية
 اجتماع مائدة مستدورة و اري    42:11-41:11 
   آذار/مارس 48االثنني 

   اجل سة العامة ااامسة
 تبالل عام ل راء   1 41:11-43:11 

 ىبيانال املن مال احلكومية الدولية واملن مال األكر 9 
 بيانال املن مال غد احلكومية 41 

   اجتماعات مائدة مستديرة وزارية
 اجتماع مائدة مستدورة و اري    41:11-43:11 

   اجل سة العامة السالسة
 تبالل عام ل راء 1 42:11-41:11 

 بيانال املن مال احلكومية الدولية واملن مال األكرى 9 
 ةبيانال املن مال غد احلكومي 41 

   اجتماعات مائدة مستديرة وزارية
 اجتماع مائدة مستدورة و اري    42:11-41:11 

   جلسات حوارية بشأن إقامة الشراكات
ــني         42:11-41:11  ــراكال بـ ــة الشـ ــأن إقامـ ــتوى بشـ ــع املسـ ــوار رفيـ  ـ

 لصحاب امل  حة املتعدلون
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 بند جدول األعمال/الربنامج التاريخ/الوقت
   آذار/مارس   41الثالثاء 

   اجل سة العامة السابعة  
 تبالل عام ل راء 1 41:11-43:11 

 بيانال املراقبني   9 
   جلسات حوارية بشأن إقامة الشراكات

ــني         41:11-43:11  ــراكال بـ ــة الشـ ــأن إقامـ ــتوى بشـ ــع املسـ ــوار رفيـ  ـ
 لصحاب امل  حة املتعدلون

   اجل سة العامة الثامنة
 تبالل عام ل راء 1 42:11-41:11 

 لية واملن مال األكرىبيانال املن مال احلكومية الدو 9 
 بيانال املن مال غد احلكومية 41 

   اجتماعات مائدة مستديرة وزارية
 اجتماع مائدة مستدورة و اري   1   42:11-41:11 
   آذار/مارس   41األربعاء 

   اجل سة العامة التاسعة
تقروـــر وقدمـــه رؤســـاء اجتماعـــال املائـــدة املســــتدورة          41:11-43:11 

 الو اروة
تقرور رؤساء اجل سال احلواروـة الرفيعـة املسـتوى بشـأن       

 إقامة الشراكال بني لصحاب امل  حة املتعدلون
 تقرور جلنة وثائت التعوود 1 
 اعتمال النتائج النهائية ل مؤمتر   44 
 مسائل لكرى   45 
 اعتمال تقرور املؤمتر 43 

 اكتتام املؤمتر
 


	برنامج العمل المؤقت
	مذكرة من الأمانة العامة
	برنامج العمل المؤقت
	أولا - انتخاب أعضاء المكتب
	ثانيا - إقرار النظام الداخلي
	ثالثا - إقرار جدول الأعمال
	رابعا - تنظيم الأعمال
	موعد المؤتمر ومكان انعقاده
	الجلسات العامة
	اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية
	الجلسات الحوارية الرفيعة المستوى بشأن إقامة الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين
	الجدول الزمني لأعمال المؤتمر
	تنظيم الجلسات

	خامسا - تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض
	سادسا - المشاركون
	سابعا - الأمانة
	ثامنا - الوثائق
	المرفق
	جدول زمني مقترح لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث، 14-18 آذار/مارس 2015

