
(A)   GE.14-19277    101114    111114 

*1419277* 

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

  الدورة الثانية
 ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨-١٧جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٣د البن
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال اللجنة التحضريية

  برنامج العمل    

  تصويب    

  ١٢الفقرة   -١  
:  مبا يلي  أخطار الكوارث يف التنظيم املايل    إدماج مسألة   ‘ ٢‘يستعاض عن نص البند       

  .مويل أخطار الكوارث يف التإدماج مسألة‘ ٢‘

  اجلدول الزمين  -٢  
  ض عن اجلدول الزمين باجلدول الزمين الوارد أدناهيستعا  
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 Distr.: General اجلمعية العامة
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     الكوارثأخطارالثالث املعين باحلد من العاملي مؤمتر األمم املتحدة 
    اللجنة التحضريية

    الثانيةالدورة 
    ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨-١٧جنيف، 

   قصر األمم:مكان االنعقاد
Building "A" and “E”  

Avenue de la Paix 
1211 Genève 10  

   جدول األعمال املؤقت
  االثنني

  الساعة    ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧
٠٠/٩  

  الساعة
٠٠/١٠ 

  الساعة
٠٠/١١  

  الساعة
٠٠/١٢  

  الساعة
٠٠/١٣  

  الساعة
٠٠/١٤  

  الساعة
٠٠/١٥  

  الساعة
٠٠/١٦  

  الساعة
٠٠/١٧  

                        االستيعاب سعة  
  قاعة اجلمعية 
  جلسة عامة

)building A(  
/  مقعد بطاولة٦٠٠

    مايكروفون ومنصة
افتتاح، مسائل 

   إجرائية
-٠٠/١٠الساعة 
٠٠/١١  

  اجللسة العامة
  )حسب االقتضاء(جلسة عامة         ٠٠/١٣-٠٠/١١الساعة 

٠٠/١٨-٠٠/١٣  

                        
 XVI) ١٦(القاعة 

)building A(  
/  مقعداً بطاولة٢١٦

ر احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام مفاوضات بشأن إطا                  مايكروفون ومنصة
  ٠٠/١٥ ابتداًء من الساعة - ٢٠١٥

                        
 XIX) ١٩(القاعة 

)building A(  
/ اولة مقعداً بط٢٢٨

             مايكروفون ومنصة
حوار الرئيس مع 

اجملموعات الرئيسية الساعة 
٤٥/١٤-١٥/١٣  

   
مؤشرات إطار ما بعد عام : ١حلقة العمل التقنية 
   وعملية رصد واستعراض٢٠١٥

  ٠٠/١٨-٠٠/١٦الساعة 
  الثالثاء

  الساعة    ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨
٠٠/٩  

  الساعة
٠٠/١٠  

  الساعة
٠٠/١١  

  الساعة
٠٠/١٢  

  الساعة
٠٠/١٣  

  الساعة
٠٠/١٤  

  الساعة
٠٠/١٥  

  الساعة
٠٠/١٦  

  الساعة
٠٠/١٧  

                          يعاباالست سعة  
  قاعة اجلمعية
  جلسة عامة

)building A(  
/  مقعداً بطاولة٢١٦

  التقرير، االختتام: جلسة عامة              مايكروفون ومنصة
 ٠٠/١٨-٣٠/١٦الساعة 

                            

 XVI) ١٦(القاعة 
)building A(  

/  مقعد بطاولة٦٠٠
      مايكروفون ومنصة

ار مفاوضات بشأن إطار احلد من أخط
  )تابع (٢٠١٥الكوارث ملا بعد عام 

  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
      

مفاوضات بشأن إطار 
احلد من أخطار الكوارث 

 )تابع (٢٠١٥ملا بعد عام 
٣٠/١٦-٠٠/١٥الساعة 

    

                            

 XIX) ١٩(القاعة 
)building E(  

/ اولة مقعداً بط٢٢٨
      مايكروفون ومنصة

حنو : ٢حلقة العمل التقنية 
اج مسألة أخطار الكوارث إدم

  يف التنظيم املايل
  ٠٠/١٢-٠٠/١٠الساعة 

   
حوار الرئيس مع 
  اجملموعات الرئيسية

-١٥/١٣الساعة 
٤٥/١٤  

       

  
  )فورية متاحة بلغات األمم املتحدة الست الترمجة ال- ٢٠١٥مبا يف ذلك جلسة عامة ومفاوضات بشأن إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام (اجلزء احلكومي الدويل   :مفتاح اجلدول الزمين  

  اجلزء املتعلِّق باجلهات املعنية املتعدِّدة    
   )باإلنكليزية(، حوارات الرئيس )إلنكليزية والفرنسيةواالترمجة الفورية متاحة باإلسبانية (حلقات عمل تقنية 


