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فريق الخبررا العامرا الومر مل الر لل المفتر العور ية المع رل
بالمؤشرات المصطلوات المتعلقة بالو من مخاطر الم ارث
ال رة األ لى
جنيف 30-29 ،أيلول/سبتمرب 2015
البند  2من جدول األعمال املؤقت
إقرار ج ل األعمال المسائا الت ظيمية األخرى

الج ل الزم ل برنامج العما المؤقتان
 -1ق ـ اجل ايم ي ـ ال ام ـ ر ق اا ــا  ،284/69ر مجل ـ أم ــوا ،أف يب ــت ء ي ــم ا ـربا ال ام ـ
احلكومي الـدو املتتـوا ال يـوي امل ـمل شاملؤ ـ اجل واملتـالحاجل املت لدـ شاحلـد مـن اـا الكـواا
ر جدوله الزممل وش نامج عمله شتواءم اآلاا أثنا اجتماعه األول.
ـ ـ همنت ــثي الوثيد ـ جــدو منيــا وش نــامج عم ـ مــؤقتف لين ـ ءي مــا الت يــم ال امـ .
 -2وقــد م
()1
وستتاا تتاصي إـاءي ر املوقع الشبكي للت يم ال ام .
التاايخ

شند جدول األعمال

االث ين 28 ،أيل ل/سبتمبر
التباا
ش د ال

الربنامج
حلد نداش وحتاوا ششأف ء م مشرتك للمتالحاجل من
أج تداسم امل لوماجل املت لد شاحلد من اا الكواا
واستخدام ا (اجتماع غري امسي)
حلد نداش وحتاوا ششأف اصد اا الكواا وحتديد
خياااجل ن ام مستدبلي للمؤ اجل (اجتماع غري امسي)
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التاايخ

شند جدول األعمال

الربنامج

الثالثا  29 ،أيل ل/سبتمبر
التباا

 -1انتخاب أعيا املكتب

 -2إق اا جدول األعمال واملسائ
التن يمي األخ ى
 -4متالحاجل احلد من اا
الكواا
 -3مؤ اجل قياس التددم ال املي
ش د ال
احمل ر تنتيث إ اا سينداي
للحد من اا الكواا للترتة
2030-2015
األربعا  30 ،أيل ل/سبتمبر
التباا

ش د ال

 -3مؤ اجل قياس التددم ال املي
احمل ر تنتيث إ اا سينداي
للحد من اا الكواا للترتة
2030-2015
 -5مسائ أخ ى

املتالحاجل املتتل شاأل داف ألف  -دال
مؤ اجل األ داف ألف  -دال

مؤ اجل اهلدف ألف  -دال

اختتام الدواة وموجز ال ئيس

 -3وســين الت يــم ال ام ـ ر دواتــه الثاني ـ  ،الــد ســت دد ر  13و 14نيســاف/أش ي ،2016
ر البنــدين  3و .4وقب ـ الــدواة الثاني ـ  ،ســي دد الت يــم ال ام ـ ر  12نيســاف/أش ي حلدــاجل ندــاش
وحتاوا ر سيا اجتماعاجل غري امسي .
 -4وسـ ـ ــين الت يـ ـ ــم ال ام ـ ـ ـ ر دواتـ ـ ــه الثالث ـ ـ ـ  ،الـ ـ ــد سـ ـ ــت دد ر  16و 17تش ـ ـ ـ ين الثـ ـ ــا /
ن ــوءمرب  ،2016ر البن ــود  3و 4و .6وقبـ ـ ال ــدواة الثالثـ ـ  ،س ــيد د الت ي ــم ال امـ ـ ر  15تشـ ـ ين
الثا /نوءمرب حلداجل نداش وحتاوا ر سيا اجتماعاجل غري امسي .
 -5ووءدــا ملــا اقرتحــه ال ـ ئيس وواءــم عليــه الت يــم ال ام ـ  ،اكــن عدــد اجتماعــاجل غــري امسي ـ ر
الترتة التاصل شف الدوااجل.
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