
 

 

 
 

 بعثة تایالند الدائمة

 2014أغسطس  8        
 

 السادة أصحاب الفخامة،
 

المنعقدة وفًقا لتكلیف اللجنة التحضیریة لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث في دورتھا 
. 2015بجنیف، یشرفنا أن نقدم مسودة تمھیدیة إلطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام  2014یولیو  15حتى  14من 

وستمثل ھذه الوثیقة أساس االجتماعات االستشاریة غیر الرسمیة مفتوحة العضویة التي سیجریھا رئیسا اللجنة التحضیریة في 
 ا حسب تكلیف اللجنة التحضیریة في دورتھا األولى.، وذلك أیضً 2014سبتمبر وأكتوبر 

 
، فمن المخطط عقد اجتماعات استشاریة غیر رسمیة مفتوحة العضویة بشأن المسودة 2014سبتمبر  5وبدًءا من 

. صنادیق األمم المتحدة ووكاالتھا وبرامجھا بصفة مراقبین وخبراء سیحضر ممثلوالتمھیدیة في جنیف مع الدول األعضاء، حیث 
كما سیعقد الرئیسان عدًدا من المشاورات مع المجموعات الرئیسیة، في جنیف أیًضا، حیث ُتشجع الدول األعضاء على الحضور 

والمشاركة بفعالیة فیھا. ومرفق جدول االجتماع الذي یقدم تفاصیل المواعید ومكان االنعقاد والمجاالت التي سُیركز علیھا كل 
، سیعد الرئیسان المشاركان مسودة أولیة بحلول 2014ماعات االستشاریة في سبتمبر وأكتوبر اجتماع. وبناء على ھذه االجت

 2014نوفمبر  18وحتى  17منتصف أكتوبر لكي تنظر فیھا اللجنة التحضیریة في دورتھا الثانیة المقرر انعقادھا في الفترة من 
 بجنیف.

 
، استجابت الدول بتصمیم وتركیز 2015وأثناء نظر اللجنة التحضیریة في إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 

) للتوصل في المؤتمر العالمي إلى وثیقة ختامیة 2013دیسمبر  20(الصادر في  68/211لدعوة الجمعیة العامة في قرارھا رقم 
ومن الموضوعات المشتركة لمناقشات اللجنة كانت الدعوة إلطار عمل مستقل یبني  ذات طابع عملي تكون موجزة ومركزة وتطلعیة.

: بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجھة الكوارث ویستفید منھ ویحدثھ من أجل ضمان 2015-2005إطار عمل ھیوغو على 
  جة التحدیات الماثلة.استمراریة العمل الجاري مع تمھید الطریق لالبتكار الذي نحتاج إلیھ كثیًرا لمعال

 
وفي الوقت ذاتھ، سلطت الدول الضوء على الدروس المختلفة المكتسبة من تطبیق إطار ھیوغو على مدى عشرة أعوام، 

مّثل توجیًھا مھًما للحد من أخطار الكوارث وتعزیز التعاون ما بین أصحاب  وقدمت أمثلة توضح كیف أن إطار عمل ھیوغو
المصالح على المستویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة. إال أن الدول لم تغَفل عن الثغرات التي شابت صیاغة أھداف إطار 

، والتي تتداخل في بعض جوانبھا، أكثر 5و 3و 2و 1قام ، فقد كانت األولویات أر4العمل وأولویات العمل، وخاصة األولویة رقم 
. وقد أبرز ھذا الحاجة لتحدیث األھداف اإلستراتیجیة واألولویات وإعادة 4قابلیة للتنفیذ المباشر وأكثر تحدیًدا من األولویة رقم 

. كما أن 2015ر الكوارث لما بعد ترتیبھا وإظھار األطراف الفاعلة على جمیع المستویات وذلك كلھ من خالل إطار للحد من أخطا
إطار العمل المستقبلي فرصة للتأكید كما ینبغي على أصحاب المصالح ودورھم في النھوض بأولویات العمل والتي قال الكثیرون إن 

 إطار ھیوغو لم یعبر عنھا تعبیًرا كامالً.
 

تحضیریة، فإن المسودة التمھیدیة استندت إلى وأخیًرا، فباإلضافة إلى البیانات التي ألقیت في الدورة األولى للجنة ال
، و"إستراتیجیة یوكوھاما من أجل عالم 1989مصادر مثل إطار العمل الدولي للعقد الدولي للحد من الكوارث الطبیعیة الصادر عام 

واستعراض منتصف ، وإطار ھیوغو نفسھ، 1999، واإلستراتیجیة الدولیة للحد من الكوارث لعام 1994أكثر أمناً" الصادرة عام 
المدة إلطار عمل ھیوغو، وقرارات الجمعیة العامة ذات الصلة، ومداوالت الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث 

 2015، والتقریر التجمیعي عن المشاورات بشأن إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2013عام 



)A/CONF.224/PC(I)/5(۲۰۱٥لمقترحة إلدراجھا في إطار الحد من أخطار الكوارث لمـا بعـد عام ، والعناصر ا 
)A/CONF.224/PC(I)/6( ونتائج المنتدیات اإلقلیمیة المعنیة بالحد من أخطار الكوارث بإفریقیا، وأمریكا، وآسیا، والمحیط ،

) واقتراح A/CONF.224/PC(I)/7, 8, 9, 11, 12الھادي واالجتماع الوزاري األوروبي المعني بالحد من أخطار الكوارث (
الفریق العامل المفتوح باب العضویة المعني بأھداف التنمیة المستدامة، ومصطلحات اإلستراتیجیة الدولیة للحد من مخاطر الكوارث 

 .2009عن الحد من مخاطر الكوارث الصادرة عام 
 

حة العضویة التي تتسم بالفاعلیة ومستوى عاٍل من ونحن نتطلع إلى سلسلة من االجتماعات االستشاریة غیر الرسمیة مفتو
 المشاركة.

 
 وتفضلوا، أصحاب الفخامة، بقبول أسمى عبارات التقدیر. 
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