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  الكوارثأخطار باحلد من  املعينالثالث العاملي األمم املتحدة مؤمتر 
  اللجنة التحضريية

  الدورة األوىل
  ٢٠١٤يوليه / متوز١٥-١٤جنيف، 

  املؤقت من جدول األعمال ٧البند 
  تقرير اللجنة التحضريية عن دورهتا األوىلالنظر يف 

ؤمتر األمم املتحـدة العـاملي       مل التحضرييةمشروع تقرير أعدته اللجنة         
  عن دورهتا األوىل الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث

  )االحتاد الروسي( نيكيفوروف .السيد أندريه أ  :املقرر

  مقدمة    
تحضريية للمؤمتر العاملي الثالث اللجنة عقدت ال، ٦٨/٢١١ة العامة لقرار اجلمعياً وفق  -١

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

 .ت عمل تقنيةحلقا جلسات حتاور مع جمموعات رئيسية وأربع

  تنظيم العمل    

 افتتاح الدورة  -ألف  

بوصفه رئيـساً    ،ر الكوارث اخطأفتتح املمثل اخلاص لألمني العام املعين باحلد من         ا  -٢
املعين باحلد من أخطـار     تحضريية للمؤمتر العاملي الثالث     اللجنة  مؤقتاً للمؤمتر، الدورة األوىل ل    
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مث انتقلـت   . ٢٠١٤ يوليـه / متوز ١٤م االثنني   يوالكوارث يف مكتب األمم املتحدة جبنيف،       
... و[وأدىل ببيانات الرئيـسان واملمثـل اخلـاص         . ئيسيهارإىل انتخاب   اللجنة التحضريية   

  ].فيما بعد  يستكمل

   وأعضاء املكتب اآلخريننيانتخاب الرئيس  -باء 
 ٢٠١٤يوليـه  / متـوز ١٤ يف جلستها العامـة األوىل يف     اللجنة التحضريية  انتخبت  -٣

  :رئيسيها وأعضاء مكتبها على النحو التايل
  :رئيسانال  
  ؛)فنلندا(بايفي كايرامو     
  )تايلند(تاين تونغباكدي     
  :رئيسنيالنواب   

  ؛)إكوادور(ماريا ديل بيالر كورنيخو   
  ؛)اجلمهورية التشيكية(كاتريينا سيكوينسوفا   
  ؛)بنغالديش(حممد عبد احلنان   
  ؛)مصر(وليد عبد الناصر   
  ؛)جامايكا( ماكوك واين  
  ؛)االحتاد الروسي(نيكيفوروف . أندريه أ  
  ؛)جنوب السودان(ريك بوك ريك   
  )سويسرا(توين فريش   

  :املقرر
التحضريية أن تكون اليابان عضواً يف املكتب حبكم كوهنـا البلـد            اللجنة  وقررت    -٤

  .املضيف للمؤمتر

  وتنظيم العملإقرار جدول األعمال  -جيم  

أقرت اللجنة التحـضريية جـدول      ،  ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٤يف  ،  نفسهايف اجللسة     -٥
  :األوىل على النحو التايلاألعمال لدورهتا 

  . االفتتاح  -١
  .انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين  -٢
  . إقرار جدول األعمال  -٣
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  . تنظيم العمل  -٤
  .تنظيم املؤمتر العاملي  -٥
  .٢٠١٥أخطار الكوارث ملا بعد عام حلد من  اإطاراالعتبارات املتعلقة ب  -٦
  .تقرير اللجنة التحضريية عن دورهتا األوىلالنظر يف   -٧
  .أية مسائل أخرى  -٨
 .اختتام الدورة  -٩

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

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

ية املستدامة  االقتصادي واالجتماعي والترتيبات التكميلية اليت حددها اجمللس لعمل جلنة التنم         
 ٨ املـؤرخ    ١٩٩٥/٢٠١ و ١٩٩٣فربايـر   / شـباط  ١٢ؤرخ   امل ١٩٩٣/٢١٥ه  يف مقرري 
  .حسب االقتضاء، ١٩٩٥فرباير /شباط

  تنظيم املؤمتر العاملي  -دال  
املمثل اخلاص لألمني العام املعين باحلد من       قدم   ،للجنة التحضريية ] األوىل[يف اجللسة     -٨
تنظيم عمل املؤمتر   معلومات حمدثة عن     وممثل اليابان، بوصفها البلد املضيف،       ر الكوارث اخطأ

  .العاملي
  ... ويف أثناء املناقشات، أدىل ببيانات  -٩

 .]يستكمل فيما بعد: [وأوصت اللجنة التحضريية مبا يلي  -١٠

  ٢٠١٥ر الكوارث ملا بعد عام اخطأ من االعتبارات املتعلقة بإطار احلد  -هاء  
 ،يوليه/ متوز ١٥و ١٤ ، يف ...األوىل إىل   عامة  ال اجلساهتيف  اللجنة التحضريية   نظرت    -١١
  .٢٠١٥الكوارث ملا بعد أخطار إطار احلد من يف 
تستكمل [ من دول أعضاء ...:  بياناً ...ويف سياق املناقشات، استمعت اللجنة إىل        -١٢

  ].تدرج األمساء فيما بعد[وأدىل ببيانات ممثلون عن ]. البيانات األخرى فيما بعد
ع جمموعات رئيسية أثناء الدورة األوىل مـن       وعقد الرئيسان ثالث جلسات حتاور م       -١٣

ومرفـق هبـذا    . ٢٠١٥ار الكوارث ملا بعد عام      خطأاحلد من   أجل تبادل اآلراء بشأن إطار      
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التقرير موجز جلسات التحاور، إىل جانب تقارير موجزة عن حلقات العمل التقنيـة الـيت               
  .نظمتها األمانة

   الدوليةاعتماد تقرير اللجنة التحضريية احلكومية  -واو  
، قدم املقرر مشروع تقرير اللجنة      يوليه/ متوز ١٥ املعقودة يف    يف اجللسة العامة الرابعة     -١٣

  .هذا النص وحّدثهالتحضريية كما يرد يف 
بـصيغته احملدثـة    ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة التحضريية مشروع تقريرها           -١٤

  .ضوء وقائع اجللسة العامة اخلتامية النهائية يف شفوياً، وأذنت للمقرر بوضعه يف صيغته

  ملرفقا  -واو  
ُيدرج فيما بعد التقرير املوجز جللسات التحاور اليت عقدها الرئيسان مع اجملموعات الرئيسية             [

  ].والتقارير املوجزة حللقات العمل التقنية

        
  


