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   الكوارث خماطرمؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من
  اللجنة التحضريية

  الدورة األوىل
  ٢٠١٤يوليه / متوز١٥- ١٤جنيف، 

  ؤقت من جدول األعمال امل٥البند 
  تنظيم املؤمتر العاملي

  التقدم احملرز يف تنظيم املؤمتر العاملي    

  مذكرة من األمانة    

  مقدمة  -أوالً  
العاملي عقد املؤمتر   ،  ٦٧/٢٠٩، مبوجب قرارها    ٢٠١٢قّررت اجلمعية العامة يف عام        -١

ر عمل هيوغو واعتمـاد إطـا  ر الكوارث الستعراض تنفيذ إطار      طاخمالثالث املعين باحلد من     
، اختـذت   ٢٠١٣ديسمرب  /ويف كانون األول  . ٢٠١٥ر الكوارث ملا بعد عام      طاخمللحد من   

 الذي قررت مبوجبه أن ُيعقد املؤمتر العاملي الثالث للحد مـن    ٦٨/٢١١اجلمعية العامة القرار    
وقررت . ٢٠١٥مارس  / آذار ١٨ إىل   ١٤خماطر الكوارث يف سينداي باليابان، يف الفترة من         

يسفر املؤمتر العاملي الثالث عن وثيقة ختامية عملية املنحى تكون مـوجزة             أن   اجلمعية العامة 
  :ومركزة وتطلعية، وأن يسعى إىل حتقيق األهداف التالية

  ؛تنفيذ إطار عمل هيوغوواستعراض إجناز تقييم   )أ(  
طـط  النظر يف اخلربة املكتسبة من خالل االستراتيجيات واملؤسسات واخل          )ب(  

ر الكوارث وتوصياهتا، وكذلك االتفاقات اإلقليمية املتصلة       طاخمنية للحد من    اإلقليمية والوط 
   تنفيذ إطار عمل هيوغو؛ظلباملوضوع يف 
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  ؛٢٠١٥بعد عام ملا  الكوارث خماطراعتماد إطار للحد من   )ج(  
 خمـاطر لحد مـن    ل تزامات بتنفيذ إطارٍ  حتديد طرائق التعاون على أساس ال       )د(  

  ؛٢٠١٥بعد عام ملا الكوارث 
راض الدوري لتنفيذ إطار احلـد      الستعاليت سيتم اتباعها يف ا    طرائق  الحتديد    )ه(  

  .٢٠١٥بعد عام ملا ر الكوارث طاخممن 
 ر،ؤمتأمانة امل بدور  م  وإىل أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن تق        وطُلب    -٢

وأن تنـسق األنـشطة      ،٢٠١٥ر الكوارث ملا بعد عام      طاخموأن تيسر وضع إطار للحد من       
  .التحضريية بالتشاور مع مجيع اجلهات املعنية

  االستمرارية من املؤمترين العامليني األول والثاين إىل املؤمتر العاملي الثالث  -ثانياً  
لدى اختتام عقد األمم املتحدة الدويل للحد من الكوارث الطبيعية الذي امتـد بـني                 -٣

 استعراض عاملي   -التعايش مع اخلطر    "شوراً بعنوان   ، أصدرت األمانة من   ١٩٩٩ و ١٩٩٠عامي  
وكان هذا املنشور من الوثائق الـيت اسـُتخدمت يف          ). ٢٠٠٤" (ملبادرات احلد من الكوارث   

 املتفق عليها   ١٩٩٤استعراض السنوات العشر من تنفيذ استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما لعام           
ث الطبيعية، واليت أسهمت أيضاً يف وضع إطـار         يف املؤمتر العاملي األول املعين باحلد من الكوار       

بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث، أثناء        : ٢٠١٥-٢٠٠٥عمل هيوغو للفترة    
  .٢٠٠٥يناير /املؤمتر العاملي الثاين املعين باحلد من خماطر الكوارث الذي ُعقد يف كانون الثاين

ليت اعتمدها املؤمتر العـاملي الثـاين،       وُيسعى من خالل إطار عمل هيوغو، بصيغته ا         -٤
لتحقيق غاية استراتيجية واحدة وثالثة أهداف استراتيجية، وينطوي على مخـس أولويـات             

ت كدأُو ٢٠١١ إىل عام    ٢٠١٠يف الفترة من عام     جري استعراض منتصف املدة     وأُ. )١(عمل
، والتكيف  اإلمنائياطر الكوارث يف التخطيط     اج احلد من خم   رإدتسريع عملية    احلاجة إىل  فيه

تنفيذ إطار عمل هيوغو عزيز احلوكمة لتوضرورة ؛ التخطيط البيئي واإلنساينناخ، و مع تغري امل  
__________ 

 يف النامجة عـن الكـوارث،       من اخلسائر بشكل كبري    احلد: الغاية االستراتيجية من إطار عمل هيوغو هي       )١(
 واألهداف االسـتراتيجية    .والبلداناألرواح واملمتلكات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات احمللية        

؛  سياسات التنمية املستدامة وخططها    يفخماطر الكوارث   احلد من   إدماج اعتبارات   : إلطار عمل هيوغو هي   
 اإلدراج على مواجهة األخطـار؛ و     بناء القدرة من أجل    دراتوالق وتعزيز املؤسسات واآلليات     استحداثو

وأولويـات  . منها والتعايف لـها   والتصدياملخاطر يف تنفيذ برامج التأهب للطوارئ       احلد من   هج   لنُ املنتظم
أولوية وطنيـة وحمليـة     طر الكوارث   اخماحلد من   اعتبار   ضمان -١: العمل اخلمس إلطار عمل هيوغو هي     

  اإلنذار املبكر  وتعزيزالكوارث وتقييمها ورصدها    خماطر   حتديد -٢نفيذ مؤسسية متينة؛    قائمة على قاعدة ت   
ة والقدرة على مواجهة الكـوارث       لبناء ثقافة للسالم   والتعليم من املعارف واالبتكارات     االستفادة -٣هبا؛  

ية التصدي هلـا  بغ التأهب للكوارث تعزيز -٥؛  من عوامل اخلطر األساسية احلد -٤؛  على مجيع املستويات  
 .بفعالية على مجيع املستويات
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ودعـم  إرشاد   الوطنية يف    املنتدياتاحلاجة إىل تقييم فعالية     و الوطين والدويل؛    صعيدينعلى ال 
ـ  و اًوطني و اًيليات املساءلة دول  وتشجيع وإنشاء آ  املستوى التنفيذي؛   صناع القرار على      اًحملي
تنفيذ إطـار   وترية  تسريع  من أجل    غراضاألوتشجيع العمل على حتقيق     ؛  لقياس التقدم احملرز  

إىل وترمجتـها    وحـدة أدوات وتوجيهات م  ومواصلة وضع   ؛  ٢٠١٥عام  حىت  عمل هيوغو   
لضمان جودة خدمات احلد من خمـاطر       وتشجيع وضع معايري إقليمياً ووطنياً      ؛  اللغات احمللية 

مل هيوغو على املستويني القطري     خطة عمل مشتركة لدعم تنفيذ إطار ع      وضع  ؛ و كوارثال
  .املوارد املتاحةحىت تزداد اتساقاً ويشتد أثر خمتلف اجلهات الفاعلة بني أنشطة لربط لاحمللي و
جمموعة كبرية من   إىل تراكم    تنفيذ إطار عمل هيوغو      على العمل والتعاون    أدىوقد    -٥

أن التنمية  مفاده   اآلن فهم أفضل      فقد تشكل  . مبادئ واضحة  ات تنبثق منها  ات واخلرب املمارس
عمليات يف   متاماً   مندجماًال ميكن أن تكون مستدامة إذا مل يكن هنج احلد من خماطر الكوارث              

ففي كل سنة، تتعرض آالف  . ، سواء يف القطاع العام أو اخلاص       اإلمنائية التخطيط واالستثمار 
ت وغريها من اهلياكل األساسية احليوية، مبا فيها الطرق ومسالك النقـل            املدارس واملستشفيا 

اً بالغـاً   ريلحق ضـر  ومرافق الكهرباء والطاقة وشبكات االتصاالت، للضرر أو الدمار، مما          
ع خمـاطر   ض الذي ال ي   اإلمنائيواالستثمار  . االقتصاد ورفاه اجملتمعات احمللية واملدن والبلدان     ب

 وكمـا ورد يف تقريـر التقيـيم العـاملي         . يؤدي إىل تفاقم املخاطر   سيف احلسبان   الكوارث  
ف اخلسائر النامجة عن الكوارث      تضاعُ ٢٠٣٠حبلول عام   قد يشهد   ، فإن العامل    ٢٠١٣ لعام

  .ية مسألة خماطر الكوارث يف احلسبان ومل تعاجلهاائمن اإلتاإذا مل تأخذ االستثمار
للحد مـن   وإطار العمل ٢٠١٥ بعد عام ومع تقدم املناقشات حول خطة التنمية ملا        -٦

 فإن كفالة االتساق والتكامـل     واتفاق عاملي بشأن تغري املناخ،       ٢٠١٥د عام   ملا بع الكوارث  
، جديـد إمنائي  تكريس احلد من خماطر الكوارث يف إطار        ف. بني اخلطط يكتسي أمهية قصوى    

.  التنميـة املـستدامة     إلطار عمل هيوغو، سيكون بالغ األمهية لتحقيق        خلفٌ يدعمه ويبلوره 
 اختاذ إجراءات حازمة للتـصدي      ضمانر و طاخمة املنشودة هي احلد من تفاقم امل      والغاية العا 
  . أن تنسف التقدم احملرز يف مجيع اخلطط احملتملية لألخطار اليت منقيقلألسباب احل

ارث وكما ورد يف تقرير األمني العام عن تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكو              -٧
)A/67/335(         على وضع إطار احلد     ٢٠١٤ و ٢٠١٢، فإن العمل اجلاري يف الفترة بني عامي

ر الكوارث طاخمحلد من املعين باملؤمتر العاملي الثالث ا و٢٠١٥وارث ملا بعد عام ر الكطاخممن 
 ترمجة هذه اخلربات واملعارف املتراكمة إىل مناذج جديـدة يف جمـال             مهدان الطريق أمام  سُي

  .املخاطر إدارة
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  انطالق العملية التحضريية  -اًلثثا  

  هود مع الشركاء العاملينياجلتنسيق     
ا بعد إطار احلد من خماطر الكوارث ملشاورات بشأن  امل ٢٠١٢مارس  / يف آذار  بدأت  -٨

 حـىت اآلن  وأُجري  . من القطاعني العام واخلاص   وشاركت فيها اجلهات املعنية      ،٢٠١٥عام  
احمللـي والـوطين    هات املعنية بشأن ذلك اإلطار علـى الـصعد          اجل مع   رة مشاو ١٥٠حنو  

  .والعاملي واإلقليمي
لحد من أخطـار الكـوارث املعقـودة يف    لالدورة الرابعة للمنتدى العاملي  مجعت  و  -٩
ممـا يـشري إىل   حىت اآلن،   تنوعاًشدها، أكرب جمموعة من اجلهات املعنية وأ   ٢٠١٣ مايو/أيار

 ورحبت اجلمعية العامة، يف .اطر الكوارث وباختاذ إجراءات بشأهناتزايد االهتمام باحلد من خم  
مبداوالت ونتائج الدورة الرابعة للمنتدى العاملي للحد مـن أخطـار           دورهتا الثامنة والستني،    

 املنتدى الرئيسي على الصعيد العاملي للمشورة االستراتيجية والتنـسيق          مقرةً بأنه الكوارث،  
يف إسهامات كبرية العاملي وقدم املنتدى . ر الكوارثطاخمد من وإقامة الشراكات من أجل احل

 ودعا احلكومات إىل القيام بدور قيادي قوي لضمان         ، إلطار عمل هيوغو   ٍفوضع إطار خلَ  
  .٢٠١٥االعتراف الصريح باحلد من خماطر الكوارث يف خطة التنمية ملا بعد عام 

كل ومشاركة   مسامهاتة  بأمهيالستني،  واعترفت اجلمعية العامة، يف دورهتا الثامنة و        -١٠
اجلهات املعنية، مبا فيها اجملموعات الرئيسية، والربملانات، واجملتمع املدين، واحلركـة الدوليـة             

طر اخم الوطنية للحد من     نتدياتللهالل األمحر والصليب األمحر، واملنظمات غري احلكومية، وامل       
 واملؤسسات العلميـة،    ، احلكومات احمللية  الكوارث، ومراكز تنسيق إطار عمل هيوغو، وممثلو      

نظومة األمم املتحـدة، واملنظمـات احلكوميـة        مل املنظمات التابعة والقطاع اخلاص، وكذلك    
  .وجيري اختاذ الترتيبات الالزمة ملشاركة تلك اجلهات يف املؤمتر ويف عمليته التحضريية. الدولية
أمهية التنسيق على الصعيد    لستني أيضاً،   وأكّدت اجلمعية العامة، يف دورهتا الثامنة وا        -١١

 املشاركة على نطاق واسـع يف املـؤمتر         تعزيزريية من أجل    اإلقليمي يف إطار العملية التحض    
 املقـرر   ، يف هذا الصدد، مبداوالت املنتديات واالجتماعات اإلقليمية       تبرّح، و العاملي الثالث 

  :، وهي كاآليت٢٠١٤عقدها يف عام 
 ١٣ي األفريقي اخلامس املعين باحلد من خماطر الكوارث، من          املؤمتر الوزار   )أ(  

  مايو، يف أبوجا بنيجرييا؛/ أيار١٦إىل 
املنتدى اإلقليمي الرابع املعين باحلد من خماطر الكـوارث يف األمـريكتني،              )ب(  

  مايو، يف غواياكيل بإكوادور؛/ أيار٢٩ إىل ٢٧ من
  يونيه، يف سوفا بفيجي؛/ حزيران٤ إىل ٢منتدى احمليط اهلادئ، من   )ج(  
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يونيه، يف شـرم    / حزيران ١٢ إىل   ١٠املنتدى اإلقليمي للدول العربية، من        )د(  
  الشيخ مبصر؛

 ٢٣املؤمتر الوزاري اآلسيوي السادس املعين باحلد من خماطر الكوارث، من             )ه(  
  يونيه، يف بانكوك بتايلند؛/ حزيران٢٦إىل 

  .يوليه، يف ميالنو بإيطاليا/وز مت٨املؤمتر الوزاري األورويب، يف   )و(  
وسُتحال نتائج املنتديات واالجتماعات اإلقليمية إىل اللجنة التحضريية يف دورهتـا             -١٢

األوىل لتسترشد هبا يف مناقشاهتا لالعتبارات املتعلقة بإطار احلد من خماطر الكوارث ملا بعـد               
  .)٢(٢٠١٥عام 

  لعاملي الثالثالعملية احلكومية الدولية للتحضري للمؤمتر ا    
إنشاء جلنة حتضريية حكومية دولية ، ٦٨/٢١١قررت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها   -١٣

املعين باحلد من خمـاطر الكـوارث       ملؤمتر العاملي الثالث    خاصة با   فيها مفتوح باب العضوية  
 النظام  واقتراحه،، واملوافقة على برنامج عملة والفنية للمؤمترالستعراض االستعدادات التنظيمي  

يتـألف مـن    للجنة التحضريية    مكتب   أن ُينشأ قرر كذلك    وتَ .الداخلي لكي يعتمده املؤمتر   
  . حبكم وظيفتها، وأن تكون اليابان عضواًوين من كل جمموعة إقليميةعض
، عّينت اجملموعات اإلقليمية املرشحني التالية أمسـاؤهم        ٢٠١٤مارس  /وحبلول آذار   -١٤

، )اجلمهورية التشيكية(، وكاترينا سيكوينسوفا )بنغالديش(د عبد احلّنان حمم: لعضوية املكتب
، )فنلندا(، وباييفي كايرامو )مصر(، ووليد عبد الناصر )إكوادور(وماريا ديل بيالر كورنيخو 

، ورييك بووك رييـك     )االحتاد الروسي (نيكيفوروف  . ، وأندري أ  )جامايكا(ووْين ماكوك   
وُعّين تاكاشـي   ). تايلند(، وتاين تونغبهاكدي    )سويسرا(ش  ، وتوين فري  )جنوب السودان (

  .عضواً حبكم املنصب) اليابان(أوكادا 
وستعقد اللجنة التحضريية، بتوجيه من املكتب، اجتماعني يستغرق كل منهما يومني،             -١٥
وأتاحـت  . ٢٠١٤نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٨ و ١٧، ويف   ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٥ و ١٤يف  

ضاً اإلمكانيات لعقد اجتماع يف سينداي ُتقرِّر اللجنـة التحـضريية موعـده             العامة أي  اجلمعية
  .االقتضاء حسب

__________ 

 ٢ إىل   ١باإلضافة إىل ذلك، ُعقد اجتماع تشاوري إقليمي يف وسـط آسـيا وجنـوب القوقـاز مـن                    )٢(
 اإلقليمي على املوقع اإللكتـروين      التشاوريوسُيتاح تقرير االجتماع    . أبريل، يف أملايت بكازاخستان   /نيسان

 .اخلاص باملؤمتر العاملي
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  إعداد مشروع برنامج    
أعّدت أمانة املؤمتر مشروع برنامج عمل للمؤمتر العاملي بتنسيق وثيـق مـع البلـد              -١٦

  ).١انظر املرفق (املضيف وأُطلع عليه أعضاء املكتب املعّينون 
شتمل اجلزء احلكومي الدويل من املؤمتر على حفل افتتاحي، وجزء رفيع           وُيتوقع أن ي    -١٧

وقد ُتعقد موائد   . املستوى، وحوار مع اجملموعات الرئيسية، وجلسات عامة، وبيانات رمسية        
أما اجلزء املتعلق مبشاركة اجلهـات املعنيـة        . وزارية مستديرة مبوازاة انعقاد اجللسات العامة     

جلسات متعلقة بإطار عمل هيوغو وتظاهرات      /شمل جلسات مواضيعية  املتعددة يف املؤمتر فسي   
وسينظم املؤمتر أيضاً منتدى عاماً وأنشطة اجتماعية ستتضمن مهرجانـاً لألفـالم،            . موازية

وسُتنظَّم األنـشطة العامـة يف      . وعرضاً لنماذج هندسية، وحفالت استقبال ومراسم أخرى      
وستنظم حكومة  . عامة الناس الدخول إليها حبرية    أماكن خارج املنطقة احملظورة، كي يتسىن ل      

اليابان واحلكومة احمللية يف سينداي حفالت استقبال أيضاً باإلضافة إىل حفالت االسـتقبال             
  .واملراسم املفتوحة للعموم املقررة يف إطار املؤمتر

  املسائل التنظيمية    
تراتيجية الدولية للحد من    إىل أمانة االس  ، طُلب   ٦٧/٢٠٩وفقاً لقرار اجلمعية العامة       -١٨

مانة املؤمتر  وأنشئ فريق توجيهي رفيع املستوى داخل أ      .  أمانة املؤمتر  تؤدي دور الكوارث أن   
وأنشئ فريق عامل لدعم اللجنة التحضريية      . والتحضري له  املؤمتر العاملي لإلشراف على تنظيم    

املتصلة باملؤمتر العـاملي مـع      للمؤمتر العاملي ولتنسيق الترتيبات اللوجستية وإدارة التظاهرات        
  .املضيف البلد
وأعّدت أمانة املؤمتر مقترحاً للتمويل وقدمته يف       . وُوضعت ميزانية مع البلد املضيف      -١٩

وقد تعهدت حكومة سويسرا بتوفري موارد لتنظيم اجتماعني للجنـة          . ٢٠١٤أبريل  /نيسان
لتغطيـة تكـاليف استـضافة      وتعهدت حكومة اليابان بتوفري املوارد      . التحضريية يف جنيف  

  .العاملي املؤمتر
 ١٤ إىل   ١٠وأوفدت األمم املتحدة بعثة ختطيط إىل طوكيو وسينداي، يف الفترة من              -٢٠
، ضمت أمانة املؤمتر وموظفني من شعبيت خدمات املؤمترات واخلـدمات           ٢٠١٤مارس  /آذار

سـعة األمكنـة املتاحـة      ومشلت البعثة زيارات إىل مرافق لتقييم       . األمنية يف األمم املتحدة   
والتخطيط لتخصيص القاعات للجلسات الرمسية، واملناقشات بني اجلهات املعنية املتعـددة،           

وُوضح توزيع املسؤوليات عن الترتيبات األمنية بني حكومة        . والتظاهرات العامة واالجتماعية  
  .اليابان واألمم املتحدة

يق بعثاهتا الدائمة وبعثات املراقبـة      وُوجهت مذكرة شفوية إىل الدول األعضاء عن طر         -٢١
، وأحيلت نسخة منها إىل البعثات الدائمة يف جنيـف،          ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٦يف نيويورك يف    
وأُرسلت نسخة من املذكرة أيضاً إىل املنظمات احلكومية الدولية والوكاالت          . حسب االقتضاء 
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لت مذكرة شـفوية أخـرى إىل       وأُرس. املتخصصة اليت هلا مكاتب دائمة يف مقر األمم املتحدة        
، ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ٣الرؤساء التنفيذيني للوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة يف         

  .٢٠١٤أبريل / نيسان٨وخطابات دعوة إىل صناديق األمم املتحدة وبراجمها اخلاصة يف 
غري  نظام إلكتروين العتماد وتسجيل املنظمات       ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٣وأُُطلق يف     -٢٢

احلكومية وغريها من اجملموعات الرئيسية اليت ترغب يف املشاركة بصفة مراقـب يف املـؤمتر               
  ).http://www.wcdrr.org/majorgroups(العاملي واجتماعات جلنته التحضريية 

وجيري وضع الترتيبات الالزمة لتقدمي الدعم املايل للمندوبني من أقل البلـدان منـواً         -٢٣
  . الصغرية الناميةومن الدول اجلزرية

يف األمـم املتحـدة      شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات   وُوضعت الترتيبات مع إدارة       -٢٤
وجيري إعداد استراتيجية رقمية للترويج للمؤمتر العاملي       . يتعلق بالوثائق والترمجة الشفوية    فيما

  .ام الورقاملعين باحلد من خماطر الكوارث باعتباره مؤمتراً قائماً على ترشيد استخد
وأُطلق موقع إلكتروين خاص باملؤمتر العاملي لنقل املعلومات إىل املشاركني املرتقبني             -٢٥

وأُعلن عن تواريخ انعقاد املؤمتر العاملي واجتماعات جلنتـه         ). www.wcdrr.org(واإلعالميني  
عنية  جهة م  ٤٠ ٠٠٠التحضريية يف رسالة ُعممت على قائمة االتصال لدى األمانة اليت تضم            

  .يرتبط عملها مبوضوع املؤمتر العاملي، وُنشرت التواريخ على املوقع اإللكتروين للمؤمتر العاملي
وُوضعت خطط للترويج للمؤمتر العاملي املعين باحلد من خماطر الكوارث يف مناسـبات      -٢٦

، يف  ٢٠١٤مرب  سبت/أيلول (املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية    ذات صلة مبا فيها املؤمتر الدويل       
، يف  ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول(، ومؤمتر القمة املعين باملناخ الذي سينظمه األمني العام          )آبيا بساموا 
، يف  ٢٠١٤نـوفمرب   /تشرين الثاين (، واملؤمتر العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة         )نيويورك

 وبأهـداف التنميـة     ٢٠١٥، واجتماعات مرتبطة خبطة التنمية ملا بعد عـام          )ناغويا باليابان 
 ٢٠١٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٣وسُينظَّم اليوم الدويل للحد من الكوارث يف        . املستدامة

  .للترويج للمؤمتر العاملي
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  )١(مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من خماطر الكوارث
  )مشروع مؤقت(، اليابان )٢(، سينداي٢٠١٥مارس، / آذار١٨-١٤

  ر األمم املتحدة العاملي املعين مؤمت  
  باحلد من خماطر الكوارث

   سينداي، اليابان٢٠١٥
  اجلمعة  

  مارس/ آذار١٣
  السبت

  مارس/ آذار١٤
  األحد

  مارس/ آذار١٥
  االثنني

  مارس/ آذار١٦
  الثالثاء

  مارس/ آذار١٧
  األربعاء

  مارس/ آذار١٨
  الصباح بعد الظهر  الصباح  بعد الظهر صباحال بعد الظهر  الصباح  بعد الظهر  الصباح  بعد الظهر الصباح  

  التحضرييةاللجنة 
  احلكومية الدولية

  )٣()حسب االقتضاء(
افتتاح 
 املؤمتر

 جلسة عامة
املسائل 
  التنظيمية

املنتدى الرفيع 
  البيانات الرمسية العامة  )٤(املستوى

اعتماد إعالن 
والتزامات إطار احلد 
من خماطر الكوارث 

 )٥(٢٠١٥ملا بعد عام 
 اختتام املؤمتر

اجلزء احلكومي 
   الوزاريةاملوائد املستديرة            الدويل

  احلوار مع اجملموعات الرئيسية  
   املعنيةاجلهات

    

اجلزء املتعلق مبشاركة        متعلقة بإطار عمل هيوغوجلسات/جلسات مواضيعية      
 اجلهات املعنية املتعددة

االجتماعات غري الرمسية 
واالجتماعات التحضريية 
       موازيةرمسيةتظاهرات        واجتماعات اجلهات املعنية

  العامة وغريهاوالتظاهرات الندوات واملنتديات     
      املنتدى العام     )ويومي ميسي واملكتبة الورقية والرقمية يف سينداي، جامعة توهوكو، وقاعة احملاضرات البلدية يف سينداي، وقاعة احملاضرات التابعة حملافظة سينداي،: أماكن خمتلفة(

      )يؤكد الحقاً(مهرجان األفالم 
      )يؤكَّد الحقاً(عروض منها عرض لنماذج هندسية       

حفل استقبال           
نظمه البلد ي

  املضيف
   

حفل استقبال 
ة املديننظمه ت

  ةاملضيف
   

حفل توزيع 
اجلوائز يف 
جمال احلد 
 من املخاطر

     
حفل توزيع 

جوائز 
  ساساكاوا

  االجتماعيةالتظاهرات    
حفالت االستقبال 

تسليم اجلوائز مراسم و
 واجلوالت الدراسية

جولة دراسية     جولة دراسية          والرحالت
  رحلة

  .٦٧/٢٠٩ من منطوق قرار اجلمعية العامة ١٠الفقرة   )١(
  .٦٨/٢١١ من منطوق قرار اجلمعية العامة ١٠الفقرة   )٢(
  .٦٨/٢١١معية العامة  من منطوق قرار اجل١٣الفقرة   )٣(
  .٦٨/٢١١ من منطوق قرار اجلمعية العامة ١١اجلزء الرفيع املستوى احملدد يف الفقرة   )٤(
  .٦٨/٢١١ من منطوق قرارها ١٢، والفقرة ٦٧/٢٠٩ من منطوق قرار اجلمعية العامة ١٠الفقرة   )٥(


