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 مقدمة -أولا  
ف يرر   2015حزي ان/يونيرر   3املررخ    69/284أنشرر ت اعمةيررة الةامررة روجرر    ا  ررا  -1

خرررباح حموميرراا دوليرراا عررام ا مفترروي الةربرروية يربررم خرررباح تةيررنتم الرردول ويدعمرر  ممترر  األمررم 
املتحرردة للحررد مررن أخكررا  المرروا ي ويشررا ا فيرر  أعررحا  املصررلحة املةنيررون لو رر   موعررة مررن 

س التقدم الةاملي احمل ز يف تنفيذ إطرا  سريندال للحرد مرن أخكرا  المروا ي املخش ات املممنة لقيا
، بالتسرا  مر  عمرل ف ير  ا ررباح املشرةا برال الوعرالت املةر  رخشر ات 2030-2015للفرةة 

أ رررردات التنميررررة املسررررتدامةي و رررر  ت اعمةيرررررة أن ينظرررر  الف يرررر  الةامررررل، حسرررر  ال تربررررراح، يف 
لمررري والتقررر  التررراب  ملمتررر  األمرررم املتحررردة للحرررد مرررن أخكرررا  توعررريات الف يررر  الستشرررا ل الة

 2009مصكلحات احلرد مرن أخكرا  المروا ي لةرام "الموا ي املتةلقة بتحديث املنشو  املةنون 
ي و   ت أن يُنجز الف ير  الةامرل "املةتمدة لدى ممت  األمم املتحدة للحد من أخكا  الموا ي

 ن يقدم تق ي ه إىل اعمةية الةامة للنظ  في .وأ 2016عمل  حبلول عانون األول/ديسمرب 

 المسائل التنظيمية -ثانياا  
 افتتاح الدورال ومدتها -ألف 

 2015سررررربتمرب أيلول/ 30إىل  29عقرررررد الف يررررر  الةامرررررل دو تررررر  األوىل يف الفرررررةة مرررررن  -2
 15ن ، ودو ترر  الثالثررة يف الفررةة مرر2016فرباي  شررباط/ 11إىل  10ودو ترر  الثانيررة يف الفررةة مررن 

 يف جنيف، بسويس ا. 2016نوفمرب تش ين الثاين/ 18إىل 
وافتتح الدو َة األوىل املمثل ا اص لألمال الةام للحد مرن اراط  المروا ي. ويف اعلسرة  -3

، أدىل ببيران املمثرل ا رراص لألمرال الةرام للحرد مررن 2015أيلول/سربتمرب  29األوىل املةقرودة يف 
 ااط  الموا ي.

(. وأدىل املمثررررل 6تال الثانيررررة والثالثرررة  ئرررريع الف يرررر  الةامرررل  انظرررر  الفقرررر ة وافترررتح الرررردو   -4
 ببيان يف اعلسة األوىل من عل دو ة.اا ا اص لألمال الةام للحد من ااط  الموا ي أيرب

و ررردم ممتررر  األمرررم املتحررردة للحرررد مرررن اررراط  المررروا ي الررردعم الفررر  للف يررر  الةامرررل.  -5
سر م التراب  ادا ة شرخون اعمةيرة الةامرة وإدا ة املرخم ات أمينراا وعمل فر   شرخون نرز  السر ي وال

 للف ي  الةامل.

 الحضور  -لاء 
فيما يلي  ائمة ا رباح واملندوبال املةينال وأعحا  املصلحة اآلخ ين املسجلال لةربروية  -6

 الف ي  الةامل: ]تد ج القائمة[
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 أعضاء المكتب -جيم 
، انتخررر  2015أيلول/سررربتمرب  29األوىل، املةقرررودة يف يف اعلسرررة األوىل مرررن الررردو ة  -٧

 الف ي  الةامل سةادة السيد وين ماعوا  جامايما(  ئيساا بالتزعية.

 إقرار جدول األعمال -دال 
يف اعلسررررررررة نفسررررررررتا، أ رررررررر  الف يرررررررر  الةامررررررررل جرررررررردول األعمررررررررال، بصرررررررري ت  الرررررررروا دة يف  -8

 ل األعمال:، عمي  دو ات . وفيما يلي نص جدو A/AC.285/1 الوثيقة
 انتخا  أعرباح املمت . -1 
 إ  ا  جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخ ى. -2 
مخشرر ات  يرراس التقرردم الةرراملي احملرر ز يف تنفيررذ إطررا  سرريندال للحررد مررن ارراط   3 

 .2030-2015الموا ي للفةة 
 .مصكلحات احلد من ااط  الموا ي -4 
 مسائل أخ ى. -5 
 اعتماد التق ي . -6 

، برررل الف يررر  69/284مرررن  ررر ا  اعمةيرررة الةامرررة  ٧للفقررر ة اا ويف اعلسرررة اا رررا، ووفقررر -9
عرن  الةامل بش ن ط ائ  مشا عة اهليئرات اات الصرلة ومخسسرات منظومرة األمرم املتحردة، فربر ا 

 املنظمات احلمومية الدولية وغري احلمومية وغري ا من أعحا  املصلحة.

 عملتنظيم ال -هاء 
يف اعلسرررة نفسرررتا، وافررر  الف يررر  الةامرررل علرررا جدولررر  الرررزم  وب نرررام  عملررر ، بالصررري ة  -10

. وأُبل رل 69/284  ( من   ا  اعمةية الةامرة 5للفق ة اا ، وفقA/AC.285/2الوا دة يف الوثيقة 
 الت يرررريات الرررت أج يرررل علرررا اعررردول الرررزم  وب نرررام  الةمرررل عررررب املو ررر  الشررربمي للف يررر  الةامرررل

 http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/.) 

 الوثائق -واو 
علا الف ي  الةامل ما يلي: ]ُتد ج  ائمة و  رات الةمرل، والو  رات التقنيرة  عان مة و اا  -11

 والوثائ  األخ ى[.

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/
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 مداولل الفريق العامل -زاي 
 مخشرررر ات  3و 2و 1يف دو تررر  األوىل، نظرررر  الف يرررر  الةامررررل يف بنرررود جرررردول األعمررررال  -12

 َة اجتماعررات غررري يف جلسررات  الةامررة. وسرربقل الرردو  5و 4زال(، ويف البنرردين  - للترردت ألررف
  مسية دامل يوماا واحداا.

زال(  -  مخشرررر ات للترررردت ألررررف 3ويف دو ترررر  الثانيررررة، نظرررر  الف يرررر  الةامررررل يف البنررررد  -13
إىل الدو ة القادمرة.  4من جدول األعمال يف جلسات  الةامة و    إ جاح النظ  يف البند  5 والبند

 داا.وسبقل الدو َة اجتماعات غري  مسية دامل يوماا واح
 مخشررر ات للتررردت  3ويف دو تررر  الثالثرررة، نظررر  الف يررر  الةامرررل يف بنرررود جررردول األعمرررال  -14
يف جلسررات  الةامررة. وخرر ل دو ترر  الثالثرة، عقررد الف يرر  الةامررل اجتماعررات  6و 4زال( و - ألرف

 .2016تش ين الثاين/نوفمرب  1٧إىل  16غري  مسية يف الفةة من 
، أجرر ى  ئرريع الف يرر  الةامررل سلسررلة مررن املشرراو ات غررري وأثنرراح فررةات مررا بررال الرردو ات -15

ال مسيررة يف جنيررف رشررا عة املنرردوبال وا رررباح املوجررودين يف موا رر  أخرر ى بواسرركة خدمررة التواعررل 
 9تشرررر ين األول/أعترررروب ، و 11و 10حزي ان/يونيرررر ، و 21و 20عررررب اانةنررررل  الرررروبيمع( يف 

 . 2016تش ين الثاين/نوفمرب  14و
مسرااات يف أعمرال اا ،  ُردمل أيربر69/284مرن  ر ا  اعمةيرة الةامرة  ٧للفقر ة اا ووفق -16

عررن  الف يرر  الةامررل مررن اهليئررات اات الصررلة، واملخسسررات التابةررة ملنظومررة األمررم املتحرردة، فربرر ا 
املنظمرررات احلموميرررة الدوليرررة وغرررري احلموميرررة اات الصرررلة وأعرررحا  املصرررلحة اآلخررر ين، حيرررث 

 ومرن ا راصي والقكا  يمن منظمات اجملتم  املديني واحلمومات احمللية ت لفل  ذه الفئة األخرية
 .الةلمية واملخسسات األعادميية األوساط

 ]تد ج الل ة املتةلقة باملنا شات املو وعية[ -1٧

 التقرير اعتماد -ثالثاا  
 الثررررراين/تشررررر ين  18نظررررر  الف يررررر  الةامرررررل يف اجتماعررررر  ال ابررررر  مرررررن الررررردو ة الثالثرررررة، يف  -18

من جدول األعمال املةنون "اعتماد التق ير "، واعتمرد تق ير ه بصري ت   6، يف البند 2016 نوفمرب
  . ]…[ A/AC.285/CRP.1و A/AC.285/L.1الوا دة يف الوثيقتال 
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 المرفق
 ]تد ج مقةحات الف ي  الةامل وتوعيات  واستنتاجات [

    


