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*1409766* 

  مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث 

تقرير أعدته اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين              
أخطار الكوارث عن دورهتا األوىل، املعقودة يف جنيـف، يف          باحلد من   
   ٢٠١٤يوليه / متوز١٥ إىل ١٤الفترة من 

  ) االحتاد الروسي (نيكيفوروف. السيد أندريه أ: املقرر

  مقدمة    
، عقدت اللجنة التحضريية للمؤمتر العاملي الثالث ٦٨/٢١١وفقاً لقرار اجلمعية العامة   -١

 ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٥ إىل   ١٤لكوارث دورهتا األوىل يف الفترة من       املعين باحلد من أخطار ا    
وعقدت اللجنة أربع جلسات عامة، فـضالً عـن ثـالث           . يف مكتب األمم املتحدة جبنيف    

  . جلسات حتاور مع جمموعات رئيسية وثالث حلقات عمل تقنية

  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى    

  افتتاح الدورة  -ألف  
   )األعمال من جدول ١البند (
افتتح املمثل اخلاص لألمني العام املعين باحلد من أخطار الكوارث، بوصفه رئيـساً               -٢

مؤقتاً للمؤمتر، الدورة األوىل للجنة التحضريية للمؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد من أخطـار              
لـت  مث انتق . ٢٠١٤يوليـه   / متوز ١٤الكوارث يف مكتب األمم املتحدة جبنيف، يوم االثنني         

وأدىل ببيانات كل من الرئيسني واملمثـل اخلـاص         . اللجنة التحضريية إىل انتخاب رئيسيها    
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لألمني العام املعين باحلد من أخطار الكوارث، واملدير العام بالنيابة ملكتب األمم املتحـدة يف               
  . جنيف

  انتخاب الرئيسني وأعضاء املكتب اآلخرين   -باء  
   ) من جدول األعمال٢البند (
 ٢٠١٥يوليـه  / متـوز ١٤نتخبت اللجنة التحضريية يف جلستها العامـة األوىل يف      ا  -٣

  : رئيسيها وأعضاء مكتبها على النحو التايل
  )فنلندا(بايفي كايرامو     :الرئيسان  
  )تايلند(تاين تونغباكدي         
  )إكوادور(ماريا ديل بيالر كورنيخو     :نواب الرئيسني  
  )ية التشيكيةاجلمهور(كاتريينا سيكوينسوفا         
  )بنغالديش(حممد عبد احلنان         
  )مصر(وليد عبد الناصر         
  )جامايكا(واين ماكوك         
  )االحتاد الروسي(نيكيفوروف . أندريه أ        
  )جنوب السودان(ريك بوك ريك         
  )سويسرا(توين فريش         
  نيكيفوروف. أندريه أ      :املقرر  

ليابان عضواً يف املكتب حبكم كوهنـا البلـد         وقررت اللجنة التحضريية أن تكون ا       -٤
  . املضيف للمؤمتر

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   -جيم  
   ) من جدول األعمال٤ و٣البندان (
، أقرت اللجنة التحـضريية جـدول       ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٤يف اجللسة نفسها، يف       -٥

  : األعمال لدورهتا األوىل على النحو التايل
  . االفتتاح  -١  
   .انتخاب الرئيسني وأعضاء املكتب اآلخرين  -٢  
  . إقرار جدول األعمال  -٣  
  . تنظيم األعمال  -٤  
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  . تنظيم املؤمتر العاملي  -٥  
  . ٢٠١٥االعتبارات املتعلقة بإطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام   -٦  
  . النظر يف تقرير اللجنة التحضريية عن دورهتا األوىل  -٧  
  . أخرىأية مسائل   -٨  
  . اختتام الدورة  -٩  

ويف اجللسة نفسها أيضاً، وافقت اللجنة التحضريية على برنامج العمل املقتـرح يف               -٦
  . Corr.2 وA/CONF.224/PC(I)/2الوثيقتني 

، ٦٨/٢١١ويف اجللسة نفسها، قررت اللجنة التحضريية وفقاً لقرار اجلمعية العامـة     -٧
ية األنظمة الداخلية للجان الفنية التابعة للمجلـس        أن تسري على اجتماعات اللجنة التحضري     

االقتصادي واالجتماعي والترتيبات التكميلية اليت حددها اجمللس لعمل جلنة التنمية املستدامة           
 ٨ املـؤرخ    ١٩٩٥/٢٠١ و ١٩٩٣فربايـر   / شـباط  ١٢ املؤرخ   ١٩٩٣/٢١٥يف مقرريه   

  . ، حسب االقتضاء١٩٩٥فرباير /شباط
وافقت اللجنة التحضريية على الترتيبـات املقترحـة العتمـاد          ويف اجللسة نفسها،      -٨

ومشاركة املنظمات غري احلكومية ذات الصلة واجملموعات الرئيسية األخرى ومـشاركتها،           
وعالوة على ذلك، وافقت اللجنة     . A/CONF.224/PC(I)/INF.2على النحو الوارد يف الوثيقة      

كومية واجملموعات الرئيسية األخرى وعددها     على طلب االعتماد املقدم من املنظمات غري احل       
 All India Disaster(معهد عموم اهلند املعين بالتخفيف من حدة الكوارث  :سبعة عشر، وهي

Mitigation Institute (AIDMI(( دويتشالند أي أس - باند - ساماريتر -، ومؤسسة آربيتر 
كة اآلسيوية للحد من الكوارث ، والشب))Arbeiter Samariter Bund Deutschland (ASB(يب 

، وشـركة  ))Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN(واالستجابة هلا 
، ),BJD Reinsurance Consulting, LLC(جي دي االستشارية يف جمال إعـادة التـأمني    يب

 International Centre of Comparative Law of the(واملركز الدويل للقانون البيئي املقـارن  

Environment(  ومجعية رعاية داليـت ، )Dalit Welfare Association (DWA((  والـشبكة ،
 Disaster and Development Network of(املعنية بـالكوارث والتنميـة جبامعـة نورمثربيـا     

Northumbria University (DDN((       واملؤسـسة الدوليـة مـن أجـل الطفـل األفريقـي ،
)International Foundation for African Children (IFAC((   والرابطة املهنية حلمايـة األمـن ،

 International Security and Safety Protection Professional Association(والسالمة الدوليني 

(ISSPPA((  املركز الياباين للمنظمات غري احلكومية املعين بالتعاون الـدويل ،)Japan NGO 

Center for International Cooperation (JANIC(( ــة  Local(، وشــبكة احلوكمــة احمللي

Governance Network (LGNet((    واملؤسسة املعنيـة باألخطـار العامليـة ،)Risk Global( ،
، )Saritsa Foundation (Saritsa Charity Trust) (مؤسسة ساريستا اخلريية(ومؤسسة ساريستا 
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، ومنظمة شـباب  )Tohoku University( وجامعة توهوكو ،)Titan America(وتيتان أمريكا 
 أورغ، ومنظمـة شـيلتر إكـسبريت دوت    )Youth Beyond Disasters(يغالب الكوارث 

)Shelterexpert.org .(  
ويف اجللسة نفسها، وافقت اللجنة التحضريية على طلب االعتماد اخلاص املقدم من              -٩

 Group on Earth Observations( برصـد األرض  املنظمة احلكومية الدولية، الفريـق املعـين  

(GEO) (            للمشاركة بصفة مراقب يف أعمال اللجنة التحضريية ويف مؤمتر األمم املتحدة العاملي
  . الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث

  تنظيم املؤمتر العاملي   -دال  
   ) من جدول األعمال٥البند (

ة، قدم املمثل اخلاص لألمني العام املعين باحلد مـن         يف اجللسة األوىل للجنة التحضريي      -١٠
أخطار الكوارث وممثل اليابان، بوصفها البلد املضيف، معلومات حمدثة عن تنظيم عمل املؤمتر             

  . العاملي
ويف اجللسة العامة الرابعة، أبلغ رئيسا اللجنة التحضريية بـأن توضـيحات بـشأن                -١١

املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث بـصيغته      جوانب معينة من مشروع النظام الداخلي       
  .  سُتعمم يف وقت الحقA/CONF.224/PC (I)/L.2الواردة يف الوثيقة 

  : وأوصت اللجنة التحضريية باعتماد ما يلي  -١٢
ــث     )أ(   ــاملي الثال ــؤمتر الع ــت للم ــداخلي املؤق ــام ال ــشروع النظ م

)A/CONF.224/PC(I)/L.2( ؛  
عمال املؤقت للمؤمتر العاملي الثالث املعين باحلـد مـن          مشروع جدول األ    )ب(  

  ) A/CONF.224/PC(I)L.3(أخطار الكوارث 

   ٢٠١٥االعتبارات املتعلقة بإطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام   -هاء  
  )  من جدول األعمال٦البند (

 ١٤عقـودة يف    نظرت اللجنة التحضريية يف جلساهتا العامة من األوىل إىل الرابعة، امل            -١٣
  . ٢٠١٥يوليه، يف إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام / متوز١٥و

وأدىل ببيانـات   .  بيانات ١٠٣واستمعت اللجنة، يف سياق املناقشة، إىل ما جمموعه           -١٤
باسـم  (، واالحتاد األورويب، وكوستاريكا     )باسم رابطة أمم جنوب شرق آسيا     (ممثلو ميامنار   

، )باسم اجملموعـة األفريقيـة    (، ومصر   )لالتينية ومنطقة البحر الكارييب     مجاعة دول أمريكا ا   
وإكوادور، واليابان، والسويد، وسويسرا، واملكسيك، والفلبني، وتركيا، واهلند، واالحتـاد          
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لندا، وأملانيا، وهولندا،   الروسي، والربازيل، وموزامبيق، والصني، وكولومبيا، والسنغال، وفن      
وتايلند، ومجهورية كوريا، وباكستان، وإندونيسيا، وناورو، وبوركينا فاسو، واجلمهوريـة          
التشيكية، وبنغالديش، ونيبال، وسوازيلند، ومدغشقر، وجنوب أفريقيا، وبنما، وبربادوس،         

صر، ونيجرييـا،   وبنن، وإيطاليا، والواليات املتحدة األمريكية، وكوت ديفوار، والنمسا، وم        
وإثيوبيا، واجلمهورية الدومينيكية، وكمبوديا، ونيوزيلندا، وفيجي، وجزر البهاما، ومجهورية         
الكونغو الدميقراطية، وغامبيا، والنيجر، واليمن، وجامايكا، وسري النكا، ودولة فلـسطني،           

، )ط اهلادئ باسم دول جزر احملي   (وفرنسا، وغابون، وأرمينيا، والنرويج، وسنغافورة، وساموا       
، واملغرب، وكندا، واألرجنـتني، وترينيـداد       ) والصني ٧٧  لباسم جمموعة ا  (وكوبا، وتشاد   

وتوباغو، وجزر كوك، وأوغندا، وزامبيا، واململكة املتحدة، وبوروندي، واجلزائر، وتونغـا،           
ىل وأد. وأستراليا، والسودان، ودولة بوليفيا املتعددة القوميات، بويرو، وأنغـوال، وتوفـالو          

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واجلماعة االقتـصادية        :  ممثلو املنظمات التالية   ببيانات أيضاً 
لدول غرب أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنميـة يف             

 بيـان مـشترك لألمـم   (امليدان االقتصادي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الصحة العاملية     
ومنظومة تكامل أمريكا الوسطى، وجلنة احمليط اهلندي، واالحتاد الدويل جلمعيـات           ) املتحدة

اهليئة احلكومية الدولية املعنية      الصليب األمحر واهلالل األمحر، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة،         
 األفريقي، والفريق   ، واملنظمة اهليدروغرافية الدولية، وأمانة اجلماعة الكاريبية، واالحتاد         بالتنمية

: وباإلضافة إىل ذلك، أدىل ببيانات ممثلو اجملموعات الرئيـسية التاليـة          . املعين برصد األرض  
األعمال التجارية والصناعة، واملزارعون، والعلم والتكنولوجيا، واملنظمات غري احلكوميـة،          

ـ         شباب والـشعوب   والسلطات احمللية، والعمال والنقابات العمالية، والنساء، واألطفال، وال
  . األصلية
وعقد الرئيسان ثالث جلسات حوار مع اجملموعات الرئيسية أثنـاء الـدورة األوىل        -١٥

ونظمـت األمانـة    . ٢٠١٥لتبادل اآلراء بشأن إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام            
  . ثالث حلقات عمل تقنية

 أبلغ الرئيسان أن البيانات املدىل يوليه،/ متوز١٥ويف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف        -١٦
 للعمل املقبل بشأن صياغة إطـار        من جدول األعمال قد تشكل أساساً      ٦هبا يف إطار البند     

 عن جدول زمين للمـشاورات      وأعلنا أيضاً . ٢٠١٥احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام        
ة إعالمية   سيصدر يف شكل مذكر    ٢٠١٥بشأن إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام          

 عن وجود جدول زمين مقترح إلعداد ورقة عناصر من جانب وفد            وأبلغا أيضاً . من األمانة 
  .  اليابان بوصفها البلد املضيف للمؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث

وستصدر خالصات حلقات العمل التقنية، وموجزات عن حـوار الـرئيس مـع               -١٧
 مـن جـدول    ٦ عن موجز للمداوالت اليت جرت بشأن البنـد          ، فضالً اجملموعات الرئيسية 
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 يف شكل   "٢٠١٥االعتبارات املتعلقة بإطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام           "األعمال  
  . A/CONF.224/PC(I)/INF.6مذكرة مستقلة من األمانة يف الوثيقة 

   اعتماد تقرير اللجنة التحضريية عن دورهتا األوىل  -واو  
  ) من جدول األعمال٧ند الب(

يوليه، قدم املقرر مشروع تقرير اللجنة      / متوز ١٥يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف         -١٨
  . التحضريية كما يرد يف هذا النص وحّدثه

ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة التحضريية مشروع تقريرها بـصيغته احملدثـة              -١٩
  . ه النهائية يف ضوء وقائع اجللسة العامة اخلتاميةشفوياً، وأذنت للمقرر بوضعه يف صيغت

  أية مسائل أخرى   -زاي  
   ) من جدول األعمال٨البند (

  املشاركون    
تــرد قائمــة باملــشتركني يف الــدورة األوىل للجنــة التحــضريية يف الوثيقــة   -٢٠

A/CONF.224/PC(1)/INF.3 .  

  اختتام الدورة   -حاء  
  )  من جدول األعمال٩البند (

، كل مـن املمثـل      ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٥أدىل ببيان ختامي يف اجللسة املعقودة يف          -٢١
  .اخلاص لألمني العام املعين باحلد من أخطار الكوارث، والرئيسني
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  املرفق

  قائمة الوثائق املعروضة على الدورة األوىل للجنة التحضريية    
  الوثيقة  الرمز

A/CONF.224/PC(I)/1  روحهجدول األعمال املؤقت وش  
A/CONF.224/PC(I)/2 and Corr.2 برنامج العمل  

A/CONF.224/PC(I)/3         مشروع النظام الداخلي املؤقت للمـؤمتر العـاملي
الثالث لألمم املتحدة املعين باحلـد مـن أخطـار          

  الكوارث
A/CONF.224/PC(I)/4 and Corr.1 التقدم احملرز يف تنظيم املؤمتر العاملي  

A/CONF.224/PC(I)/5  رير جتميعي عن املشاورات بشأن إطار احلد مـن         تق
  ٢٠١٥أخطار الكوارث ملا بعد عام 

A/CONF.224/PC(I)/6        عناصر مقترحة إلدراجها يف إطار احلد من أخطـار
  ٢٠١٥الكوارث ملا بعد عام 

A/CONF.224/PC(I)/7 منتدى أفريقيا اإلقليمي اخلامس املعين باحلـد        نتائج 
 ١٣من أخطار الكوارث، 

A/CONF.224/PC(I)/8 الدورة الرابعة للمنتدى اإلقليمي للحد مـن        نتائج 
 ٢٧أخطار الكوارث يف األمريكتني، 

A/CONF.224/PC(I)/9 الدورة السادسة ملنتدى احمليط اهلـادئ إلدارة        نتائج 
 ٤ إىل   ٢أخطار الكوارث، املعقودة يف الفترة مـن        

   بسوفا، فيجي٢٠١٤يونيه /حزيران
A/CONF.224/PC(I)/10 Outcome of Second Arab Conference on Disaster 

Risk Reduction, 14 to 16 September 2014, Sharm El 

Sheikh, Egypt 

A/CONF.224/PC(I)/11 املؤمتر الوزاري اآلسيوي السادس بشأن احلد نتائج 
من أخطار الكوارث املعقود يف بانكوك، بتايلند يف 

  ٢٠١٤يونيه /  حزيران٢٦ إىل ٢٢الفترة من 

A/CONF.224/PC(I)/12  االجتماع الوزاري األورويب للحد من أخطار نتائج 
 الكوارث

A/CONF.224/PC(I)/13 املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية اعتماد 
األخرى لدى العملية التحضريية واملؤمتر العاملي 

 الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث

A/CONF.224/PC(I)/14  أسئلة توجيهية 

A/CONF.224/PC(I)/15  املنظمات احلكومية الدولية يف أعمال املؤمتر مشاركة 
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  الوثيقة  الرمز
  العاملي املعين باحلد من أخطار الكوارث

A/CONF.224/PC(I)/16   تقرير أعدته اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة
الكوارث عن العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار 

 ١٤وىل، املعقودة يف جنيف، يف الفترة من دورهتا األ
  .٢٠١٤يوليه / متوز١٥إىل 

A/CONF.224/PC(I)/L.1         مشروع تقرير أعدته اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم
املتحدة العاملي الثالث املعين باحلـد مـن أخطـار          

  الكوارث عن دورهتا األوىل
A/CONF.224/PC(I)/L.2      مـؤمتر العـاملي    مشروع النظام الداخلي املؤقت لل

  الثالث
A/CONF.224/PC(I)/L.3          مشروع جدول األعمال املؤقت للمـؤمتر العـاملي

  الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث
A/ CONF.224/PC(I)/INF.1 Information note for participants   

A/CONF.224/PC(I)/INF.2  Suggested arrangements for accreditation and 

participation in the preparatory process and in the 

World Conference on Disaster Risk Reduction of 

relevant non-governmental organizations and other 

major groups   

A/CONF.224/PC(I)/INF.3  List of participants   

A/CONF.224/PC(I)/INF.4  Timeline for consultations on the post-2015 

framework for disaster risk reduction   

A/CONF.224/PC(I)/INF.5  Information note on the draft provisional rules of 

procedure   

    

  


