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   الكوارث أخطارمؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من
  اللجنة التحضريية

  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨-١٧جنيف، 

  ن جدول األعمال املؤقتم ٤البند 
  تنظيم املؤمتر العاملي

  التقدم احملرز على صعيد تنظيم املؤمتر العاملي    

  *مذكرة من األمانة    

  مقدمة  -أوالً  
عقد املـؤمتر العـاملي   قراراً ب ،٢٠١٢اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف عام      -١

ض تنفيذ إطار عمل هيوغو واعتماد      استعرامن أجل   الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث       
أمانـة  ويف القـرار ذاتـه، كُلِّفـت        . ٢٠١٥إطار للحد من أخطار الكوارث ملا بعد عام         

التشاور بتنسيق األنشطة التحضريية للمؤمتر ب    االستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث       
  .)١(ة املعنيني، وباالضطالع بدور أمانة املؤمترمع مجيع أصحاب املصلح

 ٦٨/٢١١، اعتمدت اجلمعيـة العامـة القـرار         ٢٠١٣ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢
. ٢٠١٥مـارس  / آذار١٨ إىل ١٤وقررت أن ُيعقد املؤمتر يف سينداي باليابان، يف الفترة من      

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب احلاجة إىل التشاور بشأن تفاصيل العملية التحضريية  *  
)١( A/RES/67/209.  
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مـوجزة ومركـزة    تكون  املؤمتر وثيقة ختامية    صدر عن   يوقررت اجلمعية العامة كذلك أن      
  : للمؤمتراألهداف التاليةالقرار وحدد . عملية املنحى ووتطلعية

  ؛ واستعراضهاتنفيذ إطار عمل هيوغوعملية إجناز تقييم   )أ(  
املؤسسات واخلطـط   /االستراتيجياتعن طريق   اخلربة املكتسبة   بحث يف   ال  )ب(  

االتفاقات فضالً عن   ،   الصادرة عنها  توصياتالاإلقليمية والوطنية للحد من أخطار الكوارث و      
  تنفيذ إطار عمل هيوغو؛املربمة يف سياق ة باملوضوع اإلقليمية املتصل

  ؛٢٠١٥بعد عام ملا اعتماد إطار للحد من أخطار الكوارث   )ج(  
حلد مـن أخطـار     اتزامات بتنفيذ إطار    لاالبناًء على   حتديد طرائق التعاون      )د(  

  ؛٢٠١٥بعد عام ملا الكوارث 
احلـد مـن أخطـار      تنفيذ إطار   عملية  الستعراض الدوري ل  احتديد طرائق     )ه(  

  .٢٠١٥بعد عام ملا الكوارث 

  وضع مشروع برنامج عمل املؤمتر  -ثانياً  
 يف الدورة األوىل للجنة التحضريية للمـؤمتر        )٢(اعُتمد مشروع جدول أعمال املؤمتر      -٣

  .٢٠١٤يوليه / متوز١٥ و١٤اليت ُعقدت يف جنيف يوَمي 
ر مع مكتب اللجنة التحضريية     وأعّدت األمانة مشروع برنامج عمل للمؤمتر بالتشاو        -٤

للمؤمتر والبلد املضيف، وسُينظر يف مشروع الربنامج يف الدورة الثانية للجنة التحضريية الـيت              
  .)٣(٢٠١٤نوفمرب / تشرين األول١٨ و١٧يوَمي  سُتعقد

. كما أُِعّد مشروع مؤقت للجدول الزمين للمؤمتر ليكّمل مشروع برنامج العمـل             -٥
ويرِد مشروع اجلدول الزمين يف املرفق      .  الزمين حملة مصورة عن املؤمتر     ويقّدم مشروع اجلدول  

  .األول
ووضعت األمانة قائمة باملسائل املوضوعية املقترحة الجتماعات املائـدة املـستديرة         -٦

. الوزارية وجلسات العمل، بالتشاور مع مكتب اللجنة التحضريية للمؤمتر والبلـد املـضيف      
وستتاح . )٤(ملوقع الشبكي للمؤمتر شرحاً للربنامج املوضوعي املؤقت      ويتضمن املرفق الثاين وا   

__________ 

)٢( A/CONF.224/PC(I)/L.3.  
)٣( A/CONF.224/PC(II)/L.1  
)٤( http://www.wcdrr.org/uploads/WCDRR-Provisional-Summary-Substantive-

Programme_280814.pdf.  
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سبتمرب /مذكرات مفاهيمية عن اجللسات على املوقع الشبكي للمؤمتر على مدى شهَري أيلول          
  .)٥(٢٠١٤أكتوبر /وتشرين األول

  :ويتألف برنامج عمل املؤمتر من ثالثة أجزاء رئيسية  -٧
  :ناصر التاليةجزء حكومي دويل مكّون من الع  )أ(  
مارس، علـى   / آذار ١٨ و ١٤حفال افتتاح واختتام ُيعقدان يف صباح يوَمي         '١'

  التوايل؛
الشراكات العاملية يف التصدي للمخـاطر      "حوار رفيع املستوى يبحث يف       '٢'

يناقش تنفيذ إطار احلد من " ٢٠١٥الناشئة يف سياق خطة عاملية ملا بعد عام 
  ؛٢٠١٥أخطار الكوارث ملا بعد عام 

اعات مائدة مستديرة وزارية ستركز على االلتزامات بالتنفيذ، وحتاول         اجتم '٣'
التخطيط : البناء على االلتزامات اليت قّدمتها احلكومات يف وزارات خمتلفة        

ومن املتوقع أن تدعم اجتماعات     . واملالية والتنمية والتعليم والصحة وغريها    
الكوارث وبناء القدرة   املائدة املستديرة تنفيذ شراكة عاملية للحد من أخطار         

على املواجهة، وسيدير هذه االجتماعات مديرو جلسات مهنيون يوجهون         
  النقاشات ويستخلصون منها األساس للتحركات وااللتزامات املستقبلية؛

  مارس؛/ آذار١٧ إىل ١٤جلسة عامة رمسية يُُدىل فيها ببيانات، ومتتد من  '٤'
 وشباب، ومزارعون،   نساء، وأطفال (مع جمموعات رئيسية     جلسات حوار  '٥'

وشعوب أصلية، ومنظمات غري حكومية، ونقابات عماليـة، وسـلطات          
) حملية، والدوائر العلمية والتكنولوجية، وقطاع األعمال، وقطاع الـصناعة        

ستتيح للمشاركني التفاعل وتبادل وجهات النظر وإقامة شراكات لـدعم          
 أمانة املؤمتر   وستجّمع. ٢٠١٥إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام         

االلتزامات اليت تقّدمها اجملموعات الرئيسية من أجل دعم نتائج املـؤمتر يف            
  .)٦(٢٠١٥مارس /سينداي يف آذار

جزء متعلق بأصحاب املصلحة املتعددين سيكون مفتوحاً ملشاركة ممثلـي            )ب(  
وسيساهم احلكومات واملنظمات غري احلكومية املسجلة يف املؤمتر وجمموعات رئيسية أخرى،           

املشاركون أثناء هذا اجلزء يف املناقشات ويتدارسون جتارهبم ويقيمون شراكات ويقـّدمون            
وسيتألف اجلـزء   . ٢٠١٥التزامات لدعم تنفيذ إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام            

  :املتعلق بأصحاب املصلحة املتعددين من املكونات التالية
__________ 

)٥( http://www.wcdrr.org/conference/programme  
)٦( http://www.wcdrr.org/preparatory/commitments.  
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. مـارس / آذار ١٣م اجلمعة املوافـق     فعاليات حتضريية من املقرر عقدها يو      '١'
  وتعكف أمانة املؤمتر على مجع طلبات تنظيم الفعاليات التحضريية؛

مارس، سريكز عدد من جلـسات      / آذار ١٤ابتداًء من يوم السبت املوافق       '٢'
العمل على وضع خطِة تنفيٍذ عمليٍة وقائمٍة على النتائج، وستحاول هـذه            

ول جماالت أولوية رئيسية لدعم اجللسات إقامة شراكات مبتكرة تتمحور ح 
وتتمثـل أهـداف    . ٢٠١٥إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عـام          

تقدمي تقارير عن التقدم احملرز على صعيد تنفيـذ         : جلسات العمل فيما يلي   
أولويات إطار عمل هيوغو اخلمس والعمل املتواصل املزمع االضطالع بـه           

، والتركيز على   ٢٠١٥بعد عام   دعماً إلطار احلد من أخطار الكوارث ملا        
عملية التنفيذ يف ضوء املخاطر الناشئة واألولويات اجلديدة اليت ُحددت أثناء     
املشاورات اخلاصة بوضع إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعـد عـام             

، وتقدمي التزامات لتنفيذ إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام            ٢٠١٥
يز على حتديد جماالت األولوية للمـساعدة يف         تنفيذاً فعاالً، والترك   ٢٠١٥

التسريع يف تنفيذ جهود احلد من أخطار الكوارث يف ظل إطار احلد مـن              
  ؛)٧(٢٠١٥أخطار الكوارث ملا بعد عام 

مارس يف منطقـة    / آذار ١٨ إىل   ١٤سُتنظم جوالت دراسية يف الفترة من        '٣'
 اإلعمـار   توهوكو لالطالع على آثار زلزال شرق اليابان الكبري، وجهود        

وسيتمكن املشاركون املعتمدون يف املؤمتر من حـضور هـذه          . املتواصلة
  ؛)٨(اجلوالت جماناً

للمشاركني يف املؤمتر   ) تشمل املناطق املتضررة بالكوارث   (سُتنظم رحالت    '٤'
  ؛)٩(مارس/ آذار٢٠ إىل ١٨وأزواجهم يف الفترة من 

داي احملليـة   سُتعقَد حفالت استقبال تنظمها حكومة اليابان وحكومة سين        '٥'
حفل تسليم جائزة ساسـاكاوا وحفـل        -والقطاع اخلاص، واحتفاالت    
  مارس؛/ آذار١٨ إىل ١٤ يف الفترة من -تسليم جائزة احلد من األخطار 

وستشكّل منـرباً   . مارس/ آذار ١٤اعتباراً من يوم    " إغنايت"سُتفتتح منصة    '٦'
 عـن مواضـيع أو    )  دقيقة كحد أقصى   ١٥مدهتا  (لتقدمي عروض قصرية    

وسـتتيح منـصة   . مشاريع أو مبادرات يف جمال احلد من أخطار الكوارث   

__________ 

  .لالطالع على التفاصيل، انظر املرفق الثاين )٧(
  .http://www.bosai-sendai.jp/en/studytours.html: املزيد من املعلومات متوفر يف  الرابط التايل )٨(
  .http://www.bosai-sendai.jp/en/studytours.html: ستتاح املزيد من املعلومات على الرابط التايل )٩(
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الفرصة ملقدمي العروض ملناقشة طائفة من املواضـيع املكملـة          " إغنايت"
  .ملواضيع اجللسات الرمسية والبحث فيها

املشاركة يف فعاليات املنتدى العام للمبادرات واإلجنازات املتعلقة باحلد من            )ج(  
وهتدف الفعاليات إىل تعزيـز شـعور   . فتوحة للمشاركني ومجهور العامةأخطار الكوارث م  

وسـُتعقد  . باملسؤولية املشتركة عن احلد من أخطار الكوارث وبناء القدرة على املواجهـة           
يف عدد من املواقـع     ) مثل الندوات واحللقات الدراسية وحلقات العمل واملعارض      (الفعاليات  

وستتاح قائمة كاملة بالفعاليات على موقـع املـؤمتر         . لرئيسيةأثناء املؤمتر يف أكناف املرافق ا     
كما سُتعتقد فعاليات تفاعلية يف املنتـدى       . ٢٠١٤نوفمرب  /الشبكي اعتباراً من تشرين الثاين    

العام، منها على سبيل املثال منتدى لألطفال والشباب ومعرض للتصاميم املعمارية ومهرجان            
  .)١٠(الربامج الوثائقية التلفزيونية

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  
سُيعقد اجلزء احلكومي الدويل من املؤمتر يف مبىن مركز سينداي الدويل للمعارض يف               -٨

وسُيعقد اجلزء املتعلق بأصحاب املصلحة املتعـددين يف مـبىن          . كو، سينداي -أوباياما، أوبا 
ى العـام يف مواقـع      وسُتعقد فعاليات املنتد  . مركز سينداي الدويل للمعارض، يف املوقع ذاته      

ومـدّرج  " ميدياتيك"متنوعة يف شىت أحناء مدينة سينداي، مبا فيها متحف سينداي ومكتبة            
  .سينداي احمللي وغريها، ويف مياغي وحمافظات أخرى يف إيواته وفوكوشيما

 /وقد أُرسلت مذكرة شفوية تعِلن تواريخ املؤمتر إىل مجيع الدول األعضاء يف أيـار               -٩
رسلت نسخ منها إىل املنظمات احلكومية الدولية ذات مركـز مراقـب يف             ، وأُ ٢٠١٤ مايو

وطُلـب  . اجلمعية العامة، وذلك عن طريق البعثات الدائمة لتلك الدول يف جنيف ونيويورك           
إىل الدول األعضاء أن تطلع األمانة على تشكيلة وفودها، وذُكّرت بـأن اجلمعيـة العامـة                

 بأمهية مسامهات مجيع أصحاب املـصلحة       ٦٨/٢١١ من القرار    ١٨اعترفت مبوجب الفقرة    
ركـة  املعنيني ومشاركتهم، مبا يف ذلك اجلماعات الرئيسية، والربملانات، واجملتمع املدين، واحل          

، واملنظمات غري احلكومية، واملنابر الوطنية للحد مـن         الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر    
و، وممثلو احلكومات احمللية، واملؤسسات     أخطار الكوارث، وجهات تنسيق إطار عمل هيوغ      

العملية، والقطاع اخلاص، فضالً عن املنظمات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات       
وعالوة على ذلك، سلّمت اجلمعية العامة بـضرورة ضـمان املـشاركة            . احلكومية الدولية 

صة يف حاالت الكوارث،    الشاملة للمرأة، فضالً عن األشخاص املعّرضني والضعفاء بصفة خا        

__________ 

)١٠( http://www.wcdrr.org/conference/programme/publicforum.  
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مثل األطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، وضمان مسامهتهم يف املؤمتر وعمليتـه             
  .)١١(التحضريية

، وّجهت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باحلـد مـن           ٢٠١٤أبريل  /ويف نيسان   -١٠
  .أخطار الكوارث رسائل دعوة إىل الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة

 نظام لالعتماد والتـسجيل علـى اإلنترنـت         ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٣وأُطلق يف     -١١
للمنظمات غري احلكومية واجلماعات الرئيسة األخرى الراغبة يف املشاركة بصفة مراقـب يف             

 موعداً أخـرياً    ٢٠١٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠وُحّدد  . املؤمتر واجتماعات جلنته التحضريية   
  .)١٢(للتسجيل يف املؤمتر

األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث          ووضعت    -١٢
وأُطِلق مقتـرح   . ميزانية للمؤمتر والعملية التحضريية ذات الصلة، بالتشاور مع البلد املضيف         

األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من        للتمويل لتغطية املكّون اخلاص ب    
وألزمت حكومة سويسرا نفسها بتقدمي مـوارد لتنظـيم         . ٢٠١٤أبريل  /يف نيسان ارث  الكو

وألزمت حكومة اليابان نفسها بتقدمي مـوارد تغطـي         . دورتني للجنة التحضريية يف جنيف    
وتعهدت جهات ماحنة أخرى برصد مـوارد       . التكاليف املتعلقة باملؤمتر اليت يتكبدها املضيف     

وباإلضـافة  . ملانيا واملفوضية األوروبية والواليات املتحدة األمريكية    أستراليا وأ : للمؤمتر، منها 
األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث          إىل ذلك، ختصص    

مواردها األساسية للعملية االستراتيجية املمهدة لالتفاق املتعلق باحلد من أخطار الكوارث ملا            
األمانة املشتركة بـني الوكـاالت      ويف هذا الشأن، تلقّت     . م املؤمتر ، ولتنظي ٢٠١٥بعد عام   

تربعات غري خمصصة من الدامنرك والسويد كولومبيا       لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث      
وال يزال املؤمتر حباجة ملّحة إىل موارد إضافية من اجلهـات           . وليختنشتاين والنرويج وهولندا  

  .املاحنة واملنظمات
صار إىل وضع ترتيبات لتأمني الدعم املايل ملمثلي أقل البلدان منواً والدول اجلزرية             وُي  -١٣

وجيري العمل على إنشاء نظام مصريف لصرف بدالت اإلعاشة اليوميـة يف            . الصغرية النامية 
  .مكان انعقاد املؤمتر بالتنسيق مع اليابان

ات املتعلقة باالتصال يف موقع     وختطط األمانة إلرسال بعثات حتضريية ملناقشة الترتيب        -١٤
ومن املزمع إرسال بعثة حتضريية ثالثة تابعة لألمم املتحدة تشارك فيها دوائر األمـن              . املؤمتر

 عند االنتهاء من جتهيـز      ٢٠١٤ديسمرب  /وإدارة املؤمترات يف األمم املتحدة يف كانون األول       
دة توزيع املسؤوليات املتعلقـة     وقد وّضحت حكومة اليابان واألمم املتح     . مجيع مرافق املؤمتر  
  .بالترتيبات األمنية

__________ 

  .٦٨/٢١١ من القرار ٢٠الفقرة  )١١(
  .http://www.wcdrr.org/majorgroups: تتوفر معلومات تفصيلية على الرابط التايل )١٢(
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يف األمم املتحدة على وضع ترتيبات      إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات      وتعكف    -١٥
  .التوثيق والترمجة الشفوية

رشـيد االسـتخدام    "وجيري العمل على وضع استراتيجية للترويج للمؤمتر وجعله           -١٦
لوثائق إلكترونياً باستخدام تطبيق خاص، وسيتسىن االطـالع        فمن املزمع أن تتاح ا    ". للورق

كما ستكون الوثائق الرمسية املتعلقـة      . عليها عن طريق األلواح اإللكترونية واهلواتف الذكية      
  .)١٣(باللجان التحضريية واملؤمتر متاحة على موقع املؤمتر الشبكي

تقَبني واإلعالميني، مبـا يف      معلومات للمشاركني املر   )١٤(ويقدم موقع املؤمتر الشبكي     -١٧
  .ذلك معلومات العتماد اإلعالميني وتسجيلهم

الـسفر واإلقامـة،    (وتتوفر على اإلنترنت معلومات عملية عامة عـن سـينداي             -١٨
) واملواصالت احمللية، والسياحة، واملناطق املتضررة بالتسوناي يف توكوهـو، وغـري ذلـك            

  .)١٥(للمشاركني يف املؤمتر
  

__________ 

)١٣( http://www.wcdrr.org.  
)١٤( http://www.wcdrr.org. 
)١٥( http://www.wcdrr.org/conference/information.  
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  لاملرفق األو

  )١٦( الكوارثأخطارمؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من 

  )مشروع جدول زمين مؤقت(، اليابان )١٧(، سينداي٢٠١٥مارس، / آذار١٨-١٤
  اجلمعة  

  مارس/ آذار١٣
  السبت

  مارس/ آذار١٤
  األحد

  مارس/ آذار١٥
  االثنني

  مارس/ آذار١٦
  الثالثاء

  مارس/ آذار١٧
  األربعاء

  رسما/ آذار١٨

  
الفترة 
  الفترة املسائية  الفترة الصباحية الفترة املسائية الصباحية

الفترة 
  الصباحية

الفترة 
  املسائية

الفترة 
  الفترة املسائية الصباحية

الفترة 
 الصباحية

الفترة 
  الفترة الصباحية  املسائية

  اللجنة التحضريية
  احلكومية الدولية

  )١٨()حسب االقتضاء(
فتتاح ا

 املؤمتر

  جلسة عامة
  
املسائل 
  التنظيمية

اجلزء الرفيع 
  البيانات الرمسية العامة  املستوى

 اعتماد إطار احلد من
ملا أخطار الكوارث 

، ٢٠١٥بعد عام 
اإلعالن 
  )١٩(وااللتزامات

اختتام 
  املؤمتر

اجلزء احلكومي 
   الوزاريةاجتماعات املائدة املستديرة            الدويل

   الرئيسية اجملموعاتاحلوار مع  
  

    

        جلسات العمل
حفل استقبال 
ينظمه البلد 
  املضيف

   
حفل استقبال 
تنظمه املدينة 
  املضيفة

حفل تسليم جائزة    
     األخطار احلد من

حفل تسليم 
جائزة 
  ساساكاوا

    
جلزء املتعلق ا

بأصحاب املصلحة 
  املتعددين

االجتماعات غري الرمسية 
والتحضريية واجتماعات 

  أصحاب املصلحة
  رحالت    جوالت دراسية      

  التلفزيونية ومعارض ومنتدى األطفال والشبابالربامج الوثائقية ندوات ومنتديات وفعاليات على هامش املؤمتر ومهرجان       املنتدى العام    
      )ه ميسيهيف سينداي، ويومي" ميدياتيك"، ومكتبة  البلديسيندايجامعة توهوكو، ومدّرج سينداي احمللي، ومدّرج : مواقع متعددة(

  

__________ 

  .A/RES/67/209 من منطوق قرار اجلمعية العامة ١٠الفقرة  )١٦(
  .A/RES/68/211 من منطوق القرار ١٠الفقرة  )١٧(
  .A/RES/68/211 من منطوق القرار ١٣الفقرة  )١٨(
  .A/RES/68/211 من منطوق القرار ١٢، والفقرة A/RES/67/209 من منطوق القرار ١٠الفقرة  )١٩(
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  املرفق الثاين

 )٢٠(أفكار للتأمل -الربنامج املوضوعي املؤقت     

  اجلزء احلكومي الدويل
الـشراكات العامليـة يف التـصدي       "حوار رفيع املستوى يبحث يف       •

  ؛"٢٠١٥لألخطار الناشئة يف سياق خطة عاملية ملا بعد عام 
 جزء رفيع املستوى تليه بيانات عامة رمسية؛ •
  مائدة مستديرة وزارية؛عاتاجتما •

  التغلب على التحديات؛: إدارة أخطار الكوارث - ألف
التـضافر بـني احلكومـات    : اإلدارة الشاملة للجميع يف احلد من الكـوارث        -  باء

  واجملتمعات احمللية واجلماعات؛
  أخطار الكوارث يف املناطق احلضرية؛ احلد من - جيم
  لشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ا: االستثمار املراعي لألخطار -  دال
  .ُنعِمر أفضل مما كان: اإلعمار بعد الكوارث -  اءه

  اجلزء املتعلق بأصحاب املصلحة املتعددين
 جلسات العمل •

   صعيد األولويات القائمة إلطار عمل هيوغوعلىالتقدم احملرز 
  )ولوية األوىلاأل(احمللية / اإلمنائي على املستويات الوطنيةوالتخطيطاحلوكمة   -١
  )األولوية الثانية(حتديد األخطار واإلنذار املبكر   -٢
  )األولوية الثالثة(التعليم واملعارف يف بناء ثقافة القدرة على املواجهة   -٣
  )األولوية الرابعة (األساسيةعوامل اخلطر   -٤
  )األولوية اخلامسة(التأهب من أجل التصدي للكوارث بفعالية   -٥

  األخطار الناشئة
  من احلد من املخاطر إىل اإلنعاش: التكنولوجيةاألخطار   -٦
  التسريع يف املبادرات الوطنية واحمللية: أخطار الكوارث واملناخ  -٧
   وقدرهتا على املواجهةاإليكولوجيةإدارة النظم   -٨
     يف األخطارالعامليةاالجتاهات   -٩

__________ 

هذه قائمة بأفكار أولوية وضعها البلد املضيف واألمانة جيري تعميمها كوثيقة عمل من أجل احلصول على                 )٢٠(
  .آراء أخرى، ومن املقرر أن ُتعرض على الدورة الثانية للجنة التحضريية للموافقة عليها
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  اإلدارة املتكاملة للموارد املائية  -١٠
   طريق الزراعة القادرة على مواجهة الكوارثعنئي األمن الغذا  -١١
  إدارة الكوارث من أجل جمتمعات صحية  -١٢

  من االلتزام إىل التنفيذ
االستثمار يف البنية التحتيـة القـادرة علـى         : قطاع األعمال والقطاع اخلاص     -١٣

  املواجهة
أخطـار   يف عملية صنع القرار املتعلقة باحلـد مـن           والتكنولوجياتطبيق العلم     -١٤

  الكوارث
   لألخطار على الصعيد احملليتتصدىاجملتمعات   -١٥
  تعبئة القيادات النسائية من أجل احلد من أخطار الكوارث  -١٦

  التنفيذتسريع عجلة 
  االلتزام بإنشاء مدارس آمنة  -١٧
   التقارير بشأنهوتقدميقياس التقدم   -١٨

  افة مزيد من جلسات العملالقائمة الواردة أعاله قابلة للتغيري ومن املتوقع إض  
 "إغنايت"منصة  •
 الدراسيةاجلوالت  •
   الرحالت •

       


