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

 الدورة الثالثة
   2015 آذار/مارس 13 اليابان، نداي،يس

   األعمال جدول من 5 البند
    اعتماد تقرير اللجنة التحضريية عن دورهتا الثالثة 

 تقرير مشروع  
 [  ] :املقرر

  
 مقدمة - أوال 

 ملــؤمتر التحضــريية اللجنــة اخت تــ  الــ ي والقــرار 68/211 العامــة اجلمعيــة لقــرار وفقــا - 1
 اللجنـة  عقـد   الثانية، دورهتا يف الكوارث أخطار من باحلد املعين الثالث العاملي املتحدة األمم

   اليابان. نداي،يس يف 2015 آذار/مارس 13 يف الثالثة دورهتا التحضريية
 )فنلنــداث/ناي كريامــو ]بــاي ي التحضــريية، للجنــة املشــار  الــرسي  الــدورة وافتــت  - 2

   )تايلندث[. تونغباكدي
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   أخرى ومساسل التنظيمية املساسل - نانيا 
   التحضريية للجنة أخرى تنظيمية ومساسل األعمال جدول إقرار - ألف 

 املؤقـــــ   األعمـــــال  جـــــدول األوىل، جلســـــت ا  يف التحضـــــريية، اللجنـــــة  أقـــــر  - 3
(A/CONF.224/PC(III)/1،نص : يلي وفيما ث   

   التحضريية. للجنة أخرى تنظيمية ومساسل األعمال جدول إقرار - 1 
   .2015 عام بعد ملا الكوارث أخطار من احلد إطار مشروع - 2 
   سياسي. إعالن مشروع - 3 
   .أخرى مساسل - ٤ 
   الثالثة. دورهتا عن التحضريية اللجنة تقرير اعتماد - 5 

ويف اجللســة ن ســ ا، انتابــ  اللجنــة التحضــريية، بالتككيــة، بانــا  جو ــوا دي وال،  - ٤
املــــدير العــــام كدارة الكــــوارث يف واارة الشــــؤون اكنســــانية وإدارة الكــــوارث يف جنــــو   

، املمثـل الـداسم السـابن جلنـو  السـودان      السودان، ناسبًا للرسي ، ليحـل لـل ريـو بـو  ريـو     
ــ ي أ  مــدة خدمتــ .           ــة أخــرى يف جنيــف، ال ــم املتحــدة ومنظمــا  دولي ــدى مكتــم األم ل
وباكضافة إىل ذلو، أ رَي إىل أن تاكيشي أوسوغا، ناسم املدير العـام لشـؤون التعـاون الـدو      

ا حبكـم ويي تـ  يف مكتـم    والقضايا العاملية بواارة الشؤون اخلارجية يف اليابان، سيكون عضـو 
اللجنـة ليحــل لـل ميســاكو كــاجي، ناسـم املمثــل الـداسم لليابــان لــدى مكتـم األمــم املتحــدة      
ومنظما  دولية أخرى يف جنيف، ال ي مل يعد قادرا على االضطالع مب ام عضـو يف املكتـم   

   حبكم ويي ت .
 باملنظمـا   املقترحـة  القـواسم  علـى  التحضـريية  اللجنة وافق  أيضا، ن س ا اجللسة ويف - 5

 املوصــــى الدوليــــة احلكوميــــة واملنظمــــا  األخـــرى  الرسيســــية واجملموعــــا  احلكوميــــة غـــري 
 التحضــــــريية اجتماعاتــــــ  ويف املــــــؤمتر يف مراقــــــم، بصــــــ ة ومشــــــاركت ا، باعتمادهــــــا

   ث.A/CONF.224/PC(III)/3 و A/CONF.224/PC(III)/2 )انظر
  

   2015 عام بعد ملا الكوارث أخطار من احلد إطار مشروع - باء 
 [ُيستكمل الحقا] - 6
 

http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/2
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/3
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   سياسي إعالن مشروع - جيم 
 [ُيستكمل الحقا] - ٧
 

 مساسل أخرى -دال  
 يةالتحضري اللجنة اخت ت  ال ي القرار  

   يلي: ما األوىل جلست ا يف التحضريية اللجنة قرر  - 8
 ،A/CONF.224/1 الونيقـة  يف الـوارد  للمؤمتر، املؤق  األعمال جدول تنق  أن )أث 
   ؛“أخرى تنظيمية ومساسل األعمال جدول إقرار” ليصب  ٤ البند بتنقي 

 اجلديـد  الـرسي   املـؤمتر،  افتتـا   عنـد  ببيانا ، أيضا يد  بأن املؤمتر توصي أن  ث ) 
 املنـا   تغـري  بشـأن  اكطاريـة  املتحـدة  األمـم  ات اقيـة يف  األطراف ملؤمتر والعشرين احلادية للدورة
 نداي؛يس مدينة وعمدة

ــأن املــؤمتر توصــي أن )جث   إىل 11:00 الســاعة مــن األوىل العامــة جلســت  ُتعقــد ب
   .2015 آذار/مارس 1٤ يف 13:30 ةالساع

 
 احلضور  

   .A/CONF.224/PC(III)/INF/1 الونيقة يف املشاركني قاسمة ترد - ٩
 

   الثالثة دورهتا عن التحضريية اللجنة تقرير اعتماد - هاء 
 بصــــيغت  تقريرهــــا، مشــــروع الثانيــــة، جلســــت ا يف التحضــــريية، اللجنــــة اعتمــــد  - 10

 ضــوء يف الن اسيــة صــيغت  يف بوضــع  للمقــرر وأذنــ  املقــرر، قبــل مــن واملســتكملة املقدمــة
   االجتماع. وقاسع
   [.     ] ختامية ببيانا  وأدىل - 11
 )فنلنـداث/ناي  كريامـو  ]بـاي ي  املشار ، الرسي  التحضريية للجنة الثالثة الدورة واختتم - 12

   )تايلندث[. تونغباكدي
 

http://undocs.org/ar/A/CONF.224/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/INF/1
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 املرفن
   الثالثة دورهتا يف التحضريية اللجنة على املعروضة الوناسن  

  
 الرمز الوثيقة

   A/CONF.224/PC(III)/1 جدول األعمال املؤق  املشرو   

   A/CONF.224/PC(III)/2 عا  الرسيسية األخرى  اعتماد املنظما  غري احلكومية واجملمو

   A/CONF.224/PC(III)/3 مشاركة املنظما  احلكومية الدولية  

   A/CONF.224/PC(III)/L.1   مشروع مقرر مقدم من الرسيسني املشاركني

   A/CONF.224/PC(III)/L.2 مشروع تقرير  

   A/CONF.224/PC(III)/INF/1 قاسمة املشاركني
  
 

http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/2
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/2
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/3
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/3
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/L.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/L.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/L.2
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/L.2
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/INF/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.224/PC(III)/INF/1
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