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 الثالـث  العـاملي  املتحـدة  األمم مؤمتر
    الكوارث أخطار من باحلد املعين
  التحضريية اللجنة

  الدورة الثالثة
          ٢٠١٥ آذار/مارس ١٣ اليابان، نداي،يس

ؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي الثالــث املعــين باحلــد مــن  ملــ تقريــر اللجنــة التحضــريية    
ــوارثأخطار   ـــ   الكــ ــة، املعقـ ــا الثالثــ ــن دورهتــ ــودة يف عــ ــان،يســ   يف نداي، اليابــ
  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٣

    
  كاتريينا سيكينسوفا (اجلمهورية التشيكية) :ةاملقرر

    
  مقدمة  -  أوال  

 ملــؤمتر التحضــريية اللجنــة اختذتــه الــذي والقــرار ٦٨/٢١١ العامــة اجلمعيــة لقــرار وفقــا  - ١
 اللجنـة  عقـدت  الثانية، ورهتاد يف الكوارث أخطار من باحلد املعين الثالث العاملي املتحدة األمم

  اليابان. نداي،يس يف ٢٠١٥ آذار/مارس ١٣ يف الثالثة دورهتا التحضريية
  (تايلند). تونغباكدي اينت التحضريية للجنة املشارك الرئيس الدورة وافتتح  - ٢
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    أخرى ومسائل التنظيمية املسائل  -  ثانيا  
    التحضريية للجنة أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار  - ألف  

ــرت  - ٣ ــة أقـــــــ ــريية، اللجنـــــــ ــتها يف التحضـــــــ ــدول األوىل، جلســـــــ ــ جـــــــ  اأعماهلـــــــ
)A/CONF.224/PC(III)/1،( نصه: يلي وفيما    

    التحضريية. للجنة أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار  - ١  
    .٢٠١٥ عام بعد ملا الكوارث أخطار من احلد إطار مشروع  - ٢  
    سياسي. إعالن مشروع  - ٣  
    أخرى. مسائل  - ٤  
    الثالثة. دورهتا عن التحضريية اللجنة تقرير اعتماد  - ٥  

املـدير العـام إلدارة الكـوارث     خبت اللجنة التحضريية، بالتزكيةويف اجللسة نفسها، انت  - ٤
بانـاك جوشـوا دي وال نائبـاً     ارث يف جنوب السـودان يف وزارة الشؤون اإلنسانية وإدارة الكو

للــرئيس ليحــل حمــل املمثــل الــدائم الســابق جلنــوب الســودان لــدى مكتــب األمــم املتحــدة            
  ريك بوك ريك الذي أمت مدة خدمته.   خرى يف جنيفاألدولية النظمات املو
ائم لالحتـاد  لجنـة التحضـريية بـأن نائـب املمثـل الـد      ، أُبلغـت ال أيضـا  نفسها اجللسة ويف  - ٥

أندريـه نيكيفـوروف    يف جنيفاألخرى الروسي لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
التحضـريية   نـت اللجنـة  عيَّوعليـه،  هام مقرر اللجنـة التحضـريية.   ضطالع مباال قادرا علىمل يعد 
خـرى  األللجمهوريـة التشـيكية لـدى مكتـب األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة          ةالدائم ةاملمثل

  .  مقررةكاتريينا سيكينسوفا  يف جنيف
ــة التحضــريية      - ٦ ــام لشــؤون   ويف اجللســة نفســها، أشــارت اللجن ــدير الع ــب امل إىل أن نائ

تاكيشـي أوسـوغا سـيكون     التعاون الدويل والقضايا العاملية بوزارة الشؤون اخلارجية يف اليابـان 
لدائم لليابان لـدى مكتـب األمـم    يف مكتب اللجنة ليحل حمل نائب املمثل ا منصبهعضوا حبكم 
خــرى يف جنيــف، الــذي مل يعــد قــادرا علــى االضــطالع مبهــام  األدوليــة النظمــات املاملتحــدة و

    .منصبهاملكتب حبكم يف عضو 
 باملنظمـات  املقترحـة  القـوائم  علـى  التحضـريية  اللجنة وافقت أيضا، نفسها اجللسة ويف  - ٧

 املوصــــى الدوليـــة  احلكوميـــة  واملنظمـــات  األخــــرى الرئيســـية  واجملموعـــات  احلكوميـــة  غـــري 
ــا ــاركتها، باعتمادهـــــ ــفة ومشـــــ ــب، بصـــــ ــؤمتر يف مراقـــــ ــه املـــــ ــريية واجتماعاتـــــ  التحضـــــ

    ).A/CONF.224/PC(III)/3 و A/CONF.224/PC(III)/2  (انظر
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    ٢٠١٥ عام بعد ملا الكوارث أخطار من احلد إطار مشروع  - باء  
ــة التحضــريية أن توصــي املــؤمتر    ةلســاجليف   - ٨ املفاوضــات مبواصــلة األوىل، قــررت اللجن

    اللجنة الرئيسية.يف  ٢٠١٥طار احلد من خماطر الكوارث ملا بعد عام إبشأن مشروع 
علـى طرائـق املضـي يف املناقشـات      أيضـا لجنة التحضريية الويف اجللسة نفسها، وافقت   - ٩

رفــع بعــد  ٢٠١٥طــار احلــد مــن خمــاطر الكــوارث ملــا بعــد عــام  إغــري الرمسيــة بشــأن مشــروع 
  مباشرة.    اجللسة

  
    سياسي إعالن مشروع  - جيم  

ــة التحضــريية أن توصــي املــؤمتر مب   ةلســاجليف   - ١٠ املفاوضــات واصــلة األوىل، قــررت اللجن
  .  أن مشروع اإلعالن السياسي يف اللجنة الرئيسيةبش
  

  مسائل أخرى  -دال   
  التحضريية اللجنة اختذته الذي القرار    

    يلي: ما األوىل جلستها يف التحضريية اللجنة قررت  - ١١
ــنقح أن  (أ)   ــال جــدول ت ــؤمترا أعم ــي) بA/CONF.224/1( مل ــد حتنق  ليصــبح ٤ البن

    ؛“أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار”
 اجلديـد  الـرئيس  املـؤمتر،  افتتـاح  عند ببيانات، أيضا يديل بأن املؤمتر توصي أن  ب) (  
 املنـاخ  تغـري  بشـأن  اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة يف  األطراف ملؤمتر والعشرين احلادية للدورة
  ؛)٩، الفقرة A/CONF.224/2(انظر  نداييس  مدينة وعمدة

ــ توصــي أن  (ج)    إىل ١١:٠٠ الســاعة مــن األوىل العامــة جلســته ُتعقــد بــأنؤمتر امل
    .)٧، الفقرة A/CONF.224/2(انظر  ٢٠١٥ آذار/مارس ١٤ يف ١٣:٣٠ الساعة

  
  احلضور    

   .A/CONF.224/PC(III)/INF/1 الوثيقة يف لمشاركنيملؤقتة لا قائمةال ترد  - ١٢
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    الثالثة دورهتا عن التحضريية اللجنة تقرير اعتماد  - هاء  
 بصــــيغته تقريرهــــا، مشــــروع الثانيــــة، جلســــتها يف التحضــــريية، اللجنــــة اعتمــــدت  - ١٣

ــة ــة واحمل املقدمـ ــندَّثـ ــل مـ ــرر، قبـ ــرر وأذنـــت املقـ ــعه للمقـ ــيغته يف بوضـ ــة صـ ــوء يف النهائيـ  ضـ
    االجتماع.  وقائع

  
  اختتام الدورة     - ثالثا   

 (تايلنـد)  تونغباكـدي  اينتـ  للجنـة التحضـريية   اناملشارك انالرئيسني ختامي نيببيان أدىل  - ١٤
    .يرامو (فنلندا)ابائيفي كو

  .يرامو (فنلندا)ابائيفي كة املشارك ةالرئيس التحضريية للجنة الثالثة الدورة تواختتم  - ١٥
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  املرفق
   الثالثة دورهتا يف التحضريية اللجنة على املعروضة ائقالوث    

    
 الرمز  الوثيقة

   A/CONF.224/PC(III)/1 جدول األعمال املؤقت املشروح
   A/CONF.224/PC(III)/2 اعتماد املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى

   A/CONF.224/PC(III)/3 مشاركة املنظمات احلكومية الدولية
   A/CONF.224/PC(III)/L.1 مشروع مقرر مقدم من الرئيسني املشاركني

   A/CONF.224/PC(III)/L.2 مشروع تقرير  
  A/CONF.224/PC(III)/INF/1 لمشاركنيملؤقتة لقائمة اال
  


