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  مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث
  اللجنة التحضريية

  الدورة الثانية
 ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨-١٧جنيف، 

  ن جدول األعمال املؤقت م٣البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال اللجنة التحضريية

  *برنامج العمل    

  مقدمة  -أوالً  
، جلنة حتضريية حكوميـة دوليـة       ٦٨/٢١١أنشأت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها        -١

مفتوحة باب العضوية للمؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث، السـتعراض             
الستعدادات التنظيمية والفنية للمؤمتر، واملوافقة على برنامج عمله، واقتراح النظام الـداخلي          ا

 /وقررت اجلمعية العامة أن جتتمع اللجنة التحضريية يف جنيف يف متـوز           . لكي يعتمده املؤمتر  
، ملدة يومني يف كل مرة، وأن تعقد اجتماعـاً يف           ٢٠١٤نوفمرب من عام    /يوليه وتشرين الثاين  

  .ينداي يف موعد تقرره اللجنة التحضريية، حسب االقتضاءس

  والتنظيمية اإلجرائية املسائل  -ثانياً 
 تـشرين   ١٨ و ١٧سُتعقد الدورة الثانية للجنة التحـضريية يف جنيـف، يـومي              -٢

 تـشرين   ١٧وسيفتتح الدورة رئيسا اللجنة التحضريية يوم االثـنني،         . ٢٠١٤نوفمرب  /الثاين
 ١٤ل اللجنة التحضريية تتذكر أهنا انتخبت يف دورهتا األوىل املعقودة يومي            ولع. نوفمرب/الثاين

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة لضرورة التشاور بشأن تفاصيل األعمال التحضريية  *  

 
 A/CONF.224/PC(II)/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

24 September 2014 
Arabic 
Original: English 



A/CONF.224/PC(II)/2 

GE.14-17066 2 

، أعضاء املكتب الذي يتـألف  ٦٨/٢١١، وفقاً لقرار اجلمعية العامة   ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٥و
وبعد .  منصبه عضواً حبكم  اليابان بوصفه عن  ممثل  من   و ،من عضوين من كل جمموعة إقليمية     

أعضاء املكتب الذين غادروا    اليت تركها   شواغر  النة إجراءات مللء    افتتاح الدورة، ستتخذ اللج   
  .) من جدول األعمال املؤقت٢البند (مناصبهم أو مل يعودوا قادرين على أداء مهامهم فيه 

 مـن   ٣البنـد   (مث سُتقر اللجنة التحضريية جدول أعماهلا وبرنامج عملها لدورهتا الثانيـة              -٣
 اللجنة إىل املوافقة على قائمـة املنظمـات غـري احلكوميـة             وسُتدعى). جدول األعمال املؤقت  

واجملموعات الرئيسية األخرى اليت تسعى للمشاركة يف الدورة بصفة مراقـب يف املـؤمتر العـاملي                
وبعدئذ ستبت اللجنة يف طلب أي منظمة حكومية دولية تسعى للمـشاركة       . واجتماعاته التحضريية 

 هذا الصدد، ترتيبات اعتماد املنظمات غري احلكومية وغريهـا          تتذكر، يف  ولعل اللجنة . بتلك الصفة 
من اجملموعات الرئيسية املعنية ومشاركتها يف العملية التحضريية ويف املؤمتر العاملي املعين باحلد مـن               

  .A/CONF.224/PC(I)/INF.2يوليه، والواردة يف الوثيقة / متوز١٤أخطار الكوارث، املعتمدة يف 
  :الوثائق

  ).A/CONF.224/PC(II)/1(عمال املؤقت جدول األ  
  ).A/CONF.224/PC(II)/2(مشروع برنامج العمل   
اعتماد املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى للمشاركة يف           

العملية التحضريية ويف املؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد مـن أخطـار الكـوارث              
)A/CONF.224/PC(II)/3.(  

نظمات احلكومية الدولية يف أعمال املؤمتر العاملي الثالث املعـين          مشاركة امل   
  ).A/CONF.224/PC(II)/4(باحلد من أخطار الكوارث 

  العاملي املؤمتر تنظيم  -ثالثاً  
ستستمع اللجنة التحضريية إىل معلومات حمدثة عن التقدم احملرز يف تنظـيم املـؤمتر                -٤

املؤقت للمؤمتر العاملي، بغية التوصية باملشروع كي       العاملي، وستتناول مشروع برنامج العمل      
مث ستبت اللجنة يف مـسألة املرشـح        ).  من جدول األعمال املؤقت    ٤البند  (يعتمده املؤمتر   

  .املقترح ملنصب رئيس املؤمتر العاملي، كي ينظر املؤمتر يف الترشيح وينتخب الرئيس
  :الوثائق

يف تنظـيم املـؤمتر العـاملي       مذكرة أعّدهتا األمانة عـن التقـدم احملـرز            
)A/CONF.224/PC(II)/5.(  

  ).A/CONF.224/PC(I)/L.1(مشروع برنامج العمل املؤقت للمؤمتر   
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  ).A/CONF.224/PC(II)/L.2 (تسمية رئيس املؤمتر العاملي  

  ٢٠١٥ عام بعد ملا الكوارث أخطار من احلد بإطار املتعلقة االعتبارات  -رابعاً  
نوفمرب، ستعقد اللجنة التحضريية جلـسة      / تشرين الثاين  ١٧،  يف صباح يوم االثنني     -٥

للتعليق على مشاريع عناصـر إعـالن سياسـي    )  من جدول األعمال املؤقت٥البند  (عامة  
للمؤمتر العاملي املعين باحلد من أخطار الكوارث، ُيعمم فيما بعد باعتباره ورقة غري رمسية قبل               

وميكن أن تواصل اللجنة التحضريية اجللسة العامة بعد        . انعقاد الدورة الثانية للجنة التحضريية    
  .، حسبما يقتضيه احلالإذا اختارت ذلك الظهر

ولعل اللجنة التحضريية تتذكر أن الرئيسني أبلغاها، يف دورهتا األوىل اليت عقدت يومي               -٦
 األوىل،   من جدول األعمال يف دورهتا     ٦يوليه، بأن البيانات املقدمة بشأن البند       / متوز ١٥ و ١٤

 ،"٢٠١٥  أخطار الكوارث ملا بعد عـام      االعتبارات املتعلقة بإطار احلد من    "اليت ُسميت أيضاً    
ميكن أن تكون أساساً للعمل املقبل بشأن صياغة إطار احلد من أخطار الكوارث ملـا بعـد                 

يوليه، حدد الرئيسان موعداً زمنياً لُيعّدا مسودة قبـل املـسودة           / متوز ١٥ويف  . ٢٠١٥ عام
أغسطس؛ وأشارا إىل أن االجتماعات التشاورية املفتوحة غري الرمسيـة          / آب ٨ألوىل حبلول   ا

أكتوبر على أساس املسودة قبل األوىل؛ وقاال إهنمـا         /سبتمرب وتشرين األول  /ستعقد يف أيلول  
وستتفاوض الدول األعضاء بعد    . أكتوبر/سُيعدان املسودة األوىل حبلول منتصف تشرين األول      

سودة األوىل يف الدورة الثانية للجنة التحضريية، وتقرر بشأن طرائق التفـاوض            ذلك بشأن امل  
وبناًء على ذلك، ستدعى اللجنـة      . املقبلة، حسب االقتضاء، مراعية إسهامات اجلهات املعنية      

 تشرين  ١٧التحضريية إىل إجراء مفاوضات بشأن نص املسودة األوىل بعد ظهر يوم االثنني،             
نوفمرب، وتقدمي تقرير عن    / تشرين الثاين  ١٨صباح وبعد ظهر يوم الثالثاء،      نوفمرب، ويف   /الثاين

  . من جدول األعمال املؤقت٥ذلك إىل اجللسة العامة يف إطار البند 
  :الوثائق

مسودة أوىل مقدمة من : ٢٠١٥إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام    
  ).A/CONF.224/PC(II)/L.3(الرئيسني 
ألمانة عن اخلربات املكتسبة من خالل االسـتراتيجيات        مذكرة مقدمة من ا     

واملؤسسات واخلطط اإلقليمية والوطنية للحد من أخطار الكـوارث، واالتفاقـات           
  ).A/CONF.224/PC(II)/6(اإلقليمية ذات الصلة 

 ١٦ إىل ١٤نتائج املؤمتر العريب الثاين للحد من خمـاطر الكـوارث، مـن          
  ).A/CONF.224/PC(II)/7( مصر ، شرم الشيخ،٢٠١٤سبتمرب /أيلول



A/CONF.224/PC(II)/2 

GE.14-17066 4 

  الرئيسية اجملموعات مع الرئيسني حوار  -خامساً  
ـ    ، تَ ٦٨/٢١١وفقاً ألحكام قرار اجلمعية العامة        -٧ شاركة يف املـؤمتر    قرر أن تكون امل

العاملي واجتماعات جلنته التحضريية مشاركة كاملة وفعالة مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء            
  .يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة

واعترفت اجلمعية العامة، يف القرار نفسه، بأمهية مسامهات كل اجلهات املعنيـة يف               -٨
ه التحضريية ومشاركتها فيهما، مبا فيها اجملموعات الرئيسية،        املؤمتر العاملي الثالث ويف عمليت    

والربملانات، واجملتمع املدين، واحلركة الدولية للهالل األمحر والصليب األمحر، واملنظمات غري           
احلكومية، والربامج الوطنية للحد من أخطار الكوارث، ومراكز تنسيق إطار عمل هيوغـو،             

ؤسسات العلمية، والقطاع اخلاص، وكذلك مؤسسات منظومة       وممثلو احلكومات احمللية، وامل   
  .األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية

وعالوة على ذلك، شددت اجلمعية العامة على أمهية تعميم مراعاة منظوري اإلعاقة              -٩
واالعتبارات اجلنسانية يف إدارة أخطار الكوارث بغية تعزيز قدرة اجملتمعـات احملليـة علـى             

كيف واحلد من مواطن الضعف االجتماعية إزاء الكوارث، وسلمت بضرورة املـشاركة            الت
الشاملة للمرأة وأفراد الفئات الضعيفة، كاألطفال واملـسنني واألشـخاص ذوي اإلعاقـة،             

  .ومسامهتهم يف املؤمتر العاملي الثالث وعمليته التحضريية
فعالية يف العملية التحضريية    وطُلب إىل مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تسهم ب          -١٠

واملؤمتر العاملي الثالث، وُدعيت مؤسسات بريتون ووزد ومنظمة التجـارة العامليـة وسـائر        
  .املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية إىل القيام بذلك، كل يف إطار واليته

طار مع اجملموعات الرئيسية لتبادل اآلراء بشأن إ      جلسات حوارية    الرئيسان   عقدوسي  -١١
  :، وذلك يف املواعيد التالية٢٠١٥احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام 

  .٤٥/١٤  إىل الساعة١٥/١٣نوفمرب من الساعة / تشرين الثاين١٧االثنني 
  .٤٥/١٤  إىل الساعة١٥/١٣نوفمرب من الساعة / تشرين الثاين١٨الثالثاء 

  التقنية العمل حلقات  -سادساً  
 مؤشـرات   ‘١‘: قيت عمل تقنيتني بشأن املوضوعني التـاليني      ستنظم أمانة املؤمتر حل     -١٢

إدماج ‘ ٢ ‘، وعملية رصده واستعراضه؛   ٢٠١٥إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام         
وستتاح املذكرات املفاهيمية حللقيت العمل التقنيتني      . مسألة أخطار الكوارث يف التنظيم املايل     

  .باعتبارها ورقات غري رمسية) www.wcdrr.org(على املوقع الشبكي للمؤمتر العاملي 
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، مؤشرات  ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٦من الساعة    نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٧االثنني  
  .وعملية رصده واستعراضه ٢٠١٥إطار ما بعد عام 

، حنـو   ٠٠/١٢ إىل الـساعة     ٠٠/١٠من الساعة    نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٨الثالثاء  
  .لتنظيم املايلأخطار الكوارث يف اإدماج مسألة 

  الدورة واختتام التحضريية اللجنة تقرير يف النظر أخرى، مسائل  -سابعاً  
ستنظر اللجنة التحضريية، بعد أن تناولت مسائل أخرى، يف تقرير الـدورة األوىل               -١٣

نوفمرب، هبدف االتفاق على تنظـيم أعماهلـا        / تشرين الثاين  ١٨وختتتم أعماهلا يوم الثالثاء،     
مـارس يف سـينداي،     / آذار ١٨ إىل   ١٤مؤمتر العاملي الذي سُيعقد يف الفترة من        استعداداً لل 

  .) من جدول األعمال املؤقت٨ إىل ٦البنود من (باليابان 



 

 

A
/C

O
N

F
.224/P

C
(II)/2 

 

G
E

.14-17066 
6

 

 

     الكوارثأخطارمؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باحلد من 
    لجنة التحضرييةال

    الثانيةالدورة 
    ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨-١٧جنيف، 

   قصر األمم:مكان االنعقاد
Building “E”  

Avenue de la Paix 
1211 Genève 10  

   جدول األعمال املؤقت
  االثنني

  الساعة    ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧
٠٠/٩  

  الساعة
٠٠/١٠ 

  الساعة
٠٠/١١  

  الساعة
٠٠/١٢  

  الساعة
٠٠/١٣  

  الساعة
٠٠/١٤  

  الساعة
٠٠/١٥  

  الساعة
٠٠/١٦  

  الساعة
٠٠/١٧  

  ةالساع
٠٠/١٨   

                           االستيعاب سعة  
  قاعة اجلمعية 
  جلسة عامة

)building A(  
/  مقعد بطاولة٦٠٠

    مايكروفون ومنصة
افتتاح، مسائل 

   إجرائية
-٠٠/١٠الساعة 
٠٠/١١  

  اجللسة العامة
  )حسب االقتضاء(جلسة عامة         ٠٠/١٣-٠٠/١١الساعة 

٠٠/١٨-٠٠/١٣   

                           
 XVI )١٦(القاعة 

)building A(  
/  مقعداً بطاولة٢١٦

مفاوضات بشأن إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام                   مايكروفون ومنصة
   ٠٠/١٥ ابتداًء من الساعة - ٢٠١٥

                           
 XIX) ١٩(القاعة 

)building A(  
/ اولة مقعداً بط٢٢٨

            مايكروفون ومنصة
حوار الرئيس مع 

ت الرئيسية الساعةاجملموعا
٤٥/١٤-١٥/١٣  

   
مؤشرات إطار ما بعد عام : ١حلقة العمل التقنية 
   وعملية رصد واستعراض٢٠١٥

  ٠٠/١٨-٠٠/١٦الساعة 
 

  الثالثاء
  الساعة    ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨

٠٠/٩  
  الساعة
٠٠/١٠  

  الساعة
٠٠/١١  

  الساعة
٠٠/١٢  

  الساعة
٠٠/١٣  

  الساعة
٠٠/١٤  

  الساعة
٠٠/١٥  

  اعةالس
٠٠/١٦  

  الساعة
٠٠/١٧  

  الساعة
٠٠/١٨   

                             االستيعاب سعة  
 XVI) ١٦(القاعة 

)building A(  
/  مقعداً بطاولة٢١٦

  التقرير، االختتام: جلسة عامة                مايكروفون ومنصة
   ٠٠/١٨-٣٠/١٦الساعة 

                               
  قاعة اجلمعية
  جلسة عامة

)building A(  
/ بطاولة مقعد ٦٠٠

      مايكروفون ومنصة
مفاوضات بشأن إطار احلد من أخطار 

  )تابع (٢٠١٥الكوارث ملا بعد عام 
  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

      
مفاوضات بشأن إطار 

احلد من أخطار الكوارث 
)تابع (٢٠١٥ملا بعد عام 

١٦/٣٠-٠٠/١٥الساعة 
       

                               

 XIX) ١٩(القاعة 
)building E(  

/ اولةقعداً بط م٢٢٨
     مايكروفون ومنصة

حنو : ٢حلقة العمل التقنية 
إدماج مسألة أخطار الكوارث 

  يف التنظيم املايل
  ٠٠/١٢-٠٠/١٠الساعة 

   
حوار الرئيس مع 
 اجملموعات الرئيسية

-١٥/١٣الساعة 
٤٥/١٥  

          

  
  ) الترمجة الفورية متاحة بلغات األمم املتحدة الست- ٢٠١٥ت بشأن إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام مبا يف ذلك جلسة عامة ومفاوضا(اجلزء احلكومي الدويل   :مفتاح اجلدول الزمين  

  اجلزء املتعلِّق باجلهات املعنية املتعدِّدة    
   )باإلنكليزية(، حوارات الرئيس )الترمجة الفورية متاحة باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية(حلقات عمل تقنية 


