
(A)   GE.14-23383    171214    171214 

 

 مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث

تقرير اللجنة التحضيررية لميؤتمر األميم المتحيدة العيالمي الثاليث المعنيي   
ار الكيييوارث دييين  ارتايييا الثاقريييةي المعقيييو ة  يييي  نرييي  بالحيييد مييين أخطييي

  4172تشرين الثاقي/قو مبر  71ا 71يومي 
 )االحتاد الروسي( قركرفورافالسيد أندريه أ.  املقرر:  

 مقدمة -أالا  
، عقمد  12١2كانون األول/ديسمم    12املؤرخ  86/1١١وفقاً لقرار اجلمعية العامة  -١

عمممماملي ال المممما املعممممط رااممممد ممممما ألثممممار ال مممموار  دور مممما ال انيممممة اللجنممممة الية مممممتية للمممممؤ ر ال
 يف م يب األمم امليةدة جبنيف. 12١2تشريا ال اين/نوفم   ١6و ١1 يومي

 المسائل التنظرمرة امسائل أخرى -ثاقراا  
  ال تتاح -أل  

 ما جدول األعمال( ١)البند 

)تايلنمممد(، الممدورة ال انيممة للجنمممة  افيمميا الممرايش املشممارد، سمممعادة السمميد تمماين تون باكممد  -1
الية مممتية للمممؤ ر العمماملي ال المما املعممط رااممد ممما ألثممار ال مموار ، يف م يممب األمممم امليةممدة 

. وأدىل مبالحظممما  افيياحيممممة الرايسممممان املشمممماركان 12١2تشممممريا ال مممماين/نوفم   ١1جبنيمممف، يف 
ة املعممط مبسممالة ااممد ممما ألثممار للجنممة الية مممتية، واملم مم  امممال لممممم العمما  لممممم امليةممد
 ال وار ؛ واملدير العا  رالنيارة مل يب األمم امليةدة يف جنيف.
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  اقتخاب أدضاء المكتب -باء 
 (ما جدول األعمال 1)البند 

 تشمممريا ال ممماين/ ١1أُرل مممل اللجنمممة الية ممممتية، يف جلسممميوا العاممممة األوىل، املعقمممودة يف  -2
ة السمميد وليممد عبممد النارممر )ماممر(. ورنمماًم عليممه، اني بممل ، رانيوممام مومممة سممعاد12١2 نمموفم 

اللجنممة الية مممتية رالي كيممة سممعادة السمميد عمممرو رم ممان )ماممر( ناابمماً لممرايش اللجنممة الية مممتية. 
وأُرل ل اللجنة الية متية أي اً رانيوام مومة سعادة السيد حممد عبد اانان )رن الديش(. ورناًم 

ة رالي كيممة سممعادة السمميد حممممد  مميم أحسمما )رممن الديش( ناابمماً عليممه، اني بممل اللجنممة الية مممتي
لممرايش اللجنممة الية مممتية. وراإىلممافة أىل للمما، أُرل ممل اللجنممة الية مممتية رانيوممام مومممة سممعادة 
السمميد تاكا ممي أوكممادا )اليارممان(. ولمميلا فممعن لليليممه، سممعادة السمميدة ميسمماكو كمماجي )اليارممان( 

 ة متية حب م املناب.سي ون ع واً يف م يب اللجنة الي

  إقرار  دال األدمال اتنظرم أدمال اللجنة التحضررية - رم 
 ما جدول األعمال(  2)البند 

 تشممممممممريا ال مممممممماين/ ١1أقمممممممر  اللجنممممممممة الية مممممممممتية، يف اجللسممممممممة نلسمممممممموا، املعقممممممممودة يف  -2
 (، علم  النةموA/CONF.224/PC(II)/1، جمدول األعممال املؤقمل لمدور ا ال انيمة )12١2 نوفم 
 اليايل:

 .االفيياح -١ 
 .اني اب أع ام امل يب -1 
 .أقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال اللجنة الية متية -2 
 .تنظيم املؤ ر العاملي -2 
 .12١٥االعيبارا  امليعلقة رعطار ااد ما ألثار ال وار  ملا رعد عا   -٥ 
 .النظر يف تقرير اللجنة الية متية عا دور ا ال انية -8 
 مساا  ألرى. -1 
 الييا  الدورة. -6 

وأقممممممممر  اللجنممممممممة الية مممممممممتية، يف اجللسممممممممة نلسمممممممموا أي مممممممماً، ررنممممممممام  العممممممممم  )انظممممممممر  -٥
 (.A/CONF.224/PC(II)/2/Corr.1و A/CONF.224/PC(II)/2 الوثيقيم

ويف اجللسممة نلسمموا، وافقممل اللجنممة الية مممتية علمم  القاامممة املقاحممة العيممماد ومشمماركة  -8
اا وميمممة واعموعممما  الرايسمممية األلمممرى المممب ف ممما أن تشمممارد راممملة مراقمممب يف املنظممما   ممممت 

املمممؤ ر العممماملي ال الممما املعمممط راامممد مممما ألثمممار ال ممموار  ويف اجيماعاتمممه الية ممممتية، رامممي يوا 
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 A/CONF.224/PC(II)/3المممممممممممممواردة يف مممممممممممممميكرة مقدممممممممممممممة مممممممممممممما األمانمممممممممممممة )انظمممممممممممممر الممممممممممممموثيقيم 
الوة علمم  للمما، وافقممل اللجنممة الية مممتية علمم  القاامممة وعمم .(A/CONF.224/PC(II)/3/Add.1و

املقاحممة العيممماد ومشمماركة املنظممما  اا وميممة الدوليممة الممب ف مما أن تشممارد رامملة مراقمممب يف 
املمممؤ ر العممماملي ال الممما املعمممط راامممد مممما ألثمممار ال ممموار  ويف اجيماعاتمممه الية ممممتية، رامممي يوا 

 .A/CONF.224/PC(II)/4الواردة يف الوثيقة 

  تنظرم المؤتمر العالمي - ال 
 ما جدول األعمال( 2)البند 

تشمريا  ١1ُعرىلل عل  اللجنة الية متية، يف اجللسة العامة األوىل أي ماً، املعقمودة يف  -1
، املممميكرة المممب قمممدميوا األمانمممة عممما اليقممد  اممممرمت علممم  رمممعيد تنظممميم املمممؤ ر 12١2ال مماين/نوفم  

 .A/CONF.224/PC(II)/5الوثيقة  العاملي، رالاي ة الواردة يف
 للجنة الية متية راعيماد ما يلي:وأورل ا -6

 A/CONF.224/PC/(II)/L.1) مشروع ررنام  العم  املؤقل للمؤ ر العماملي ال الما )أ( 
مممما قبممم  المممرايش املشمممارد حيممما  (، رامممي يه املنقةمممة  ممملوياً A/CONF.224/PC/(II)/L.1/Rev.1و

ريمممة رشمممان أقاممممة الشمممراكا  رمممم أرمممةاب املاممملةة امليعمممدديات حتولمممل عبمممارة تاجللسممما  ااوا
  رممممم أرممممةاب املامممملةة لياممممبا تاجللسمممما  ااواريممممة الرفيعممممة املسمممميوى رشممممان أقامممممة الشممممراكا

 امليعدديات؛
تعيمممم املمممؤ ر العممماملي ال الممما معمممايل ومتيمممرة الدولمممة إدارة ال ممموار  يف اليارمممان،  )ب( 

 .(A/CONF.224/PC/(II)/L.2)السيدة أيري و ياماتاين، رايسة له 
ويف اجللسممة نلسمموا، قممد  املم مم  امممال لممممم العمما  لممممم امليةممدة املعممط رااممد ممما  -٩

ثمممة عممما تنظممميم املمممؤ ر العممماملي المممي  سمممُيعقد يف اللممماة مممما   ١2ألثمممار ال ممموار  معلومممما  حمدظ
 يف سندا  رالياران. 12١٥ار/مارس آل ١6 أىل
ثممممة عمممما ويف اجللسممممة نلسمممموا أي مممماً  -١2 ، قممممد  ل مممم  للبلممممد امل مممميف، اليارممممان، معلوممممما  حمدظ

 ية متية للمؤ ر العاملي ال الا.األعمال ال

 4172الدتبيييارال المتعلقييية بلحيييار الحيييد مييين أخطيييار الكيييوارث لميييا بعيييد ديييا   -هاء 
 ما جدول األعمال( ٥)البند 
ىل، تقريممراً عمما عممم  قمد  ف امممة السمميد وايمما ممماكود )جاماي ما(، يف اجللسممة العامممة األو  -١١

  را  اليارع للرايسم املشاركم.اللريق العام   مت الرمسي املعط راألهداف واملؤ 
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ويف اجللسممممة العامممممة األوىل أي مممماً، قممممدمل سممممعادة السمممميدة ميسمممماكو كمممماجي )اليارممممان(،  -١1
املعمط راامد  راليوا ل لة للبلد امل يف، الياران، مشمروع عنارمر أعمالن سياسمي للممؤ ر العماملي

 ما ألثار ال وار .
ويف سممميامل املناقشمممة المممب جمممر  لمممالل اجللسممميم العممماميم األوىل وال انيمممة، اسممميمعل  -١2

دولة )مبا يف للا راسم جمموعا  المدول(،  ٥2ريانًا أدىل هبا ل لو  81اللجنة الية متية أىل 
يانمما  العامممة املقدمممة  جمموعمما  رايسممية. وسممُيياح بيممع الب 1منظممما  ح وميممة دوليممة، و 1و

مممممممممممما جمممممممممممدول األعممممممممممممال علممممممممممم  املوقمممممممممممع الشمممممممممممب ي للممممممممممممؤ ر  ٥يف أطمممممممممممار البنمممممممممممد  كيارمممممممممممة
(http://www.wcdrr.org/preparatory/prepcom2/statementslist.) 

، أدلممل الرايسممة املشمماركة للجنممة الية مممتية، رمماحبة السممعادة السمميدة ةال ال مم لسممةويف اجل -١2
ان عرىلل فيه راليلاي  اجلدول ال مط للملاوىلا  امليعلقة رعطار مما راايلي كمتامو )فنلندا(، ربي

. وأدىل ربيانمممما  ل لممممو كمممم  ممممما رمممممتو، واجل ااممممر، والسممممويد، وامل ممممرب، وكنممممدا، 12١٥رعممممد عمممما  
وأندونيسمممميا، وجاماي مممما، وأورو مممموا ، ورممممن الديش، وراكسمممميان، وأسممممااليا، ورنممممما، ورررممممادوس، 

 .وأسبانيا، وكورا بيا، وامل سيا،وأكوادور، وكولوم
 ويف اجللسمممممة ال ال مممممة أي مممممماً، قمممممرر  اللجنمممممة الية مممممممتية أن توارممممم ، يف كممممممانون األول/ -١٥

، امللاوىلما  املليوحممة رماب الع موية رشمان املشممروع 12١٥وكمانون ال اين/ينماير  12١2 ديسمم 
، ف مممماًل عمممما عقممممد م يممممد ممممما 12١٥األول إطممممار ااممممد ممممما ألثممممار ال مممموار  ملمممما رعممممد عمممما  

ألثمممار ال ممموار  ملممما رعمممد وىلممما  حسمممب االقي مممام لليورممم  أىل مشمممروع أطمممار للةمممد مممما امللا
 .12١٥ عا 

  النظر  ي تقرير اللجنة التحضررية دن  ارتاا الثاقرة  -ااا 
 ما جدول األعمال( 8)البند  

تشريا ال ماين/نوفم ، مشمروع تقريمر  ١6قد  املقرر، يف اجللسة العامة ال ال ة املعقودة يف  -١8
 ية كما يرد يف هيا الن  وحدثثه.لجنة الية مت ال

واعيمد  اللجنة الية متية، يف اجللسة نلسوا، مشروع اليقريمر رامي يه امدثمة  ملوياً،  -١1
 وألنل للمقرر روىلعه يف ري يه النوااية يف ىلوم وقااع اجللسة العامة اميامية. 

  مسائل أخرى -زاي 
 ما جدول األعمال(  1)البند 

 آلار/ ١2لسمممة العاممممة ال ال مممة، قمممرر  اللجنممممة الية ممممتية عقمممد دور ممما ال ال ممممة يف يف اجل -١6
 يف سندا  رالياران. 12١٥مارس 
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 الحضور  
تممممممممممممممممممممرد قاامممممممممممممممممممممة املشمممممممممممممممممممماركم يف الممممممممممممممممممممدورة ال انيممممممممممممممممممممة للجنممممممممممممممممممممة الية مممممممممممممممممممممتية يف  -١٩

 .A/CONF.224/PC(II)/INF.2 الوثيقة

  اختتا  الدارة -حاء 
 ما جدول األعمال( 6)البند 

، قمدمل سمعادة 12١2تشمريا ال ماين/نوفم   ١6أثنام اجللسة العامة ال ال ة املعقودة يف  -12
السيدة ماريا دي  ريالر كورني و )أكوادور( مة عامة عا حلقة العمم  اليقنيمة املعنونمة تمؤ مرا  

، وعمليممة ررممدس واسيعراىلممهت، الممب ُعقممد  12١٥أطمار ااممد ممما ألثممار ال مموار  ملمما رعمد عمما  
. وقممد  السمميد تمموين فممريش )سويسممرا( مممة عامممة عمما حلقممة 12١2تشممريا ال مماين/نوفم   ١1يف 

تشمممريا  ١6العمممم  اليقنيمممة املعنونمممة تأمممو أدمممما  ألثمممار ال ممموار  يف اليمويممم ت، المممب ُعق مممد  يف 
 .12١2نوفم  ال اين/

الرايسمان  وقد  سمعادة السميد تماين تون باكمد  )تايلنمد( تقريمراً عما ااموارا  المب أجراهما -1١
 . 12١2تشريا ال اين/نوفم   ١6و ١1مع اعموعا  الرايسية يف 

 A/CONF.224/PC(II)/INF.3وسياممممدر األمانممممة يف  مممم   ممممميكرة منلامممملة يف الوثيقممممة  -11
ممموج ا  القممب العممم  اليقنييممم وجللسمما  حمموارا  الرايسممم مممع اعموعمما  الرايسممية، وكمميلا 

ما جدول األعمال املعنون تاالعيبارا  امليعلقة رعطار ااد  ٥للمداوال  الب جر  رشان البند 
 ت. 12١٥ما ألثار ال وار  ملا رعد عا  

وأدىل ربيانا  لياميمة ناامب عممدة مدينمة سمندا  ل م  البلمد امل ميف، اليارمان؛ واملم م   -12
املشماركة  اممال لمممم العما  لمممم امليةمدة املعمط راامد مما ألثمار ال موار ؛ وسمعادة الرايسمة
 السيدة راايلي كمتامو )فنلندا(؛ وسعادة الرايش املشارد السيد تاين تون باكد  )تايلند(. 

وأ لقمل المدورة ال انيممة للجنمة الية مممتية للممؤ ر العماملي ال المما رشمان ااممد مما ألثممار  -12
شماركة الرايسمة امل 12١2تشمريا ال ماين/نوفم   ١6ال وار  يف م يمب األممم امليةمدة جبنيمف يف 

 للجنة الية متية، راحبة السعادة السيدة راايلي كمتامو )فنلندا(.
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 المر ق

 الوثائق المعراضة دلى الدارة الثاقرة للجنة التحضررية  
 وثيقة  رم 

A/CONF.224/PC(II)/1   جدول األعمال املؤقل 
A/CONF.224/PC(II)/2    ررنام  العم 
A/CONF.224/PC(II)/3 

  Add.1و

د املنظممما   مممت اا وميممة واعموعمما  الرايسممية اعيممما 
األلمممرى للمشممماركة يف العمليمممة الية ممممتية ويف املممممؤ ر 

 العاملي ال الا املعط رااد ما ألثار ال وار  
A/CONF.224/PC(II)/4    مشممممماركة املنظمممممما  اا وميمممممة الدوليمممممة يف أعممممممال

 املؤ ر العاملي املعط رااد ما ألثار ال وار  

A/CONF.224/PC(II)/5   اليقد  امرمت يف تنظيم املؤ ر العاملي 

A/CONF.224/PC(II)/6   ام ا  اإقليمية والوطنية ىلما أطار عم  هيو و 

A/CONF.224/PC(II)/7    نيمماا  املنيممدى العممري اإقليمممي ال مماين املعممط رااممد ممما
، 12١2أيلول/سممممبيم   ١8-١2خممممماطر ال مممموار ، 
 ورية مار العرريةو ر  الشيخ، ب

A/CONF.224/PC(II)/L.1/Rev.1  مشروع ررنام  عم  املؤ ر العاملي 

A/CONF.224/PC(II)/L.2   تسمية رايش املؤ ر 

A/CONF.224/PC(II)/L.3 
  Corr.1و

أطممممممممار ااممممممممد ممممممممما ألثممممممممار ال مممممممموار  ملمممممممما رعممممممممد  
: مسممممممودة أوىل مقدمممممممة ممممممما رايسممممممي 12١٥ عمممممما 

 اللجنة الية متية 
A/CONF.224/PC(II)/L.4    مشمممروع تقريمممر أعدتمممه اللجنمممة الية ممممتية ملمممؤ ر األممممم

امليةمممممدة العممممماملي ال الممممما املعمممممط راامممممد مممممما ألثمممممار 
ال ممممموار  عممممما دور ممممما ال انيمممممة، املعقمممممودة يف جنيمممممف، 

  12١2تشريا ال اين/نوفم   ١6و ١1يومي 

A/CONF.224/PC(II)/INF.1   Information note for participants  

    


