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اللجنــة التحيــ احلة اية ميــة الد ليــة
ملــــاألم األمــــم املتحــــدة ال ــــا املعــ ـ
بالبلدان النامية غا الساحلية

الد رة ال انية
ني حل رك 3 2 ،تشمحلن األ ل/أكت بم 2102

جد ل األعمال املاقت
-0

افتتاح الد رة.

-2

إقمار جد ل أعمال الد رة ال انية للجنة التحياحلة اية مية الد لية تنظيم أعماهلا.

-3

انتخاب أعياء املةتب.

-2

األعمال التحياحلة للماألم.

-5

امل افقة على مشم ع ال ثيقة اخلتامية ت طئة لتقدميه إىل املاألم.

-6

مسائل أخمى.

-7

اعتماد تقمحلم اللجنة التحياحلة اية مية الد لية.

الشم ح
ستعقد الد رة ال انيـة للجنـة التحيـاحلة اية ميـة الد ليـة ملـاألم األمـم املتحـدة ال ـا
املعـ بالبلــدان الناميــة غــا الســاحلية حلـ م  3 2تشـمحلن األ ل/أكتـ بم  2102مبقــم األمــم
املتحدة يف ني حل رك ،عمال بالفقمة  3من منط ق قـمار اجلمعيـة العامـة  .271/66ستيـطل
اللجنة التحياحلة اية مية الد لية باألعمال التحيـاحلة الفنيـة للمـاألم ،مبـا يف للـا النظـم يف
مشم ع ال ثيقة اخلتامية للماألم.
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 - 2إقمار جد ل أعمال الد رة ال انية للجنة التحياحلة اية مية الد لية تنظيم أعماهلا
أعدّ جد ل األعمال املاقت فقا للممارسة املتّبعة.
حلتيمن ممفق هذه ال ثيقة اقتماحات لتنظيم األعمال جد ال زمنيا ماقتا للجلسات.
 - 3انتخاب أعياء املةتب
انتخبت اللجنة التحياحلة أعياء مةتبها يف د رهتا األ ىل.
 - 2األ عمال ال تحياحلة للماألم
سيعمض على اللجنة ،من أجـل نظمهـا يف البنـد  ،2ثـائق املعل مـات األساسـية التاليـة،
اليت ستة ن متاحة أحليا يف املاألم:
(أ) تقمحلـم اللجنـة التحيـاحلة اية ميــة الد ليـة ملـاألم األمــم املتحـدة ال ـا املعـ
بالبلدان النامية غا الساحلية عن د رهتا األ ىل ()A/CONF.225/PC/5؛
(ب) تقارحلم االجتماعات االستعماضية التحياحلة املعق دة علـى املسـت ى القليمـ
()A/CONF.225/PC/2-4؛
(ج)

م جز ال ثائق اخلتامية لألحداث السابقة للماألم.

 - 5امل افقة على مشم ع ال ثيقة اخلتامية ت طئة لتقدميه إىل املاألم
سيعقد المئيسان املشاركان ،فقـا ملـا اتفـق عليـه يف الـد رة األ ىل للجنـة التحيـاحلة،
مزحلـدا مـن االجتماعـات غــا الم يـة يف ني حلـ رك للنظـم يف مشــم ع ال ثيقـة اخلتاميـة للمــاألم،
ستُصدر من خالل األمانة العامة بيانات عن تفاصيل تلا االجتماعات ،مبـا يف للـا تـ ارحل
أماكن انعقادها .سيخي مشم ع ال ثيقـة اخلتاميـة ملزحلـد مـن املفا ضـات يف الـد رة ال انيـة
للجنة ،ت طئة لتقدميه إىل ماألم األمم املتحدة ال ا املع بالبلدان النامية غا الساحلية.
اخلتامية.

ســيعمض علــى اللجنــة التحي ـاحلة ،مــن أجــل نظمهــا يف البنــد  ،5مشــم ع ال ثيقــة

 - 6مسائل أخمى
 - 7اعتماد تقمحلم اللجنة التحياحلة اية مية الد لية
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املمفق
تنظيم األعمال املقتمح للد رة ال انية للجنة التحي احلة اية مية الد ليـة
ملاألم األمم املتحدة ال ا املع بالبلدان النامية غا الساحلية
التاريخ/الوقت

بند جدول
األعمال

الربنامج

اخلميس 2 ،تش محلن األ ل/أكت بم
2102
اجللسة الصباحية

03:11-01:11

0

افتتاح الد رة ال انية
بيانان افتتاحيان حلديل هبما المئيسان املشاركان
بيان حلديل به كيل األمني العام املم ل السام
ألقل البلدان من اً البلدان النامية غا الساحلية
الد ل اجلزرحلة الصغاة النامية
بيان حلديل به رئيس جمم عة البلدان النامية غا
الساحلية
بيان حلديل به مم ل البلد املييف

2

إقمار جد ل أعمال الد رة ال انية للجنة
التحياحلة اية مية الد لية تنظيم أعماهلا

2

األعمال التحياحلة للماألم

5

امل افقة على مشم ع ال ثيقة اخلتامية ت طئة
لتقدميه إىل املاألم

جلسة بعد الظهر
06:11-05:11

5

امل افقة على مشم ع ال ثيقة اخلتامية ت طئة
لتقدميه إىل املاألم (تابع)

اجلمعة 3 ،تش محلن األ ل/أكت بم 2102
اجللسة الصباحية
03:11-01:11

5

امل افقة على مشم ع ال ثيقة اخلتامية ت طئة
لتقدميه إىل املاألم (تابع)

جلسة بعد الظهر
06:11-05:11
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5

امل افقة على مشم ع ال ثيقة اخلتامية ت طئة
لتقدميه إىل املاألم (تابع)
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التاريخ/الوقت
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بند جدول
األعمال

الربنامج

2

األعمال التحياحلة للماألم

6

مسائل أخمى

7

اعتماد تقمحلم اللجنة التحياحلة اية مية الد لية
اختتـام الــد رة ال انيــة للجنـة التحياحلة اية مية
الد لية
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