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  مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث
  اللجنة التحضريية

  الدورة الثانية
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨-١٧جنيف، 

  دول األعمال املؤقت من ج٣البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال اللجنة التحضريية

اعتماد املنظمات غري احلكوميـة واجملموعـات الرئيـسية األخـرى               
للمشاركة يف العملية التحضريية ويف املؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد          

  من أخطار الكوارث

  مذكرة مقدمة من األمانة    
 بأمهية مسامهات كل اجلهات املعنية يف       ٦٨/٢١١العامة يف قرارها    اعترفت اجلمعية     -١

املؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث ويف عمليته التحـضريية ومـشاركتها              
فيهما، مبا فيها اجملموعات الرئيسية، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات العلمية، والقطاع           

مة كذلك أنه جيوز للمنظمات غـري احلكوميـة واجملموعـات           وقررت اجلمعية العا  . اخلاص
الرئيسية األخرى اليت يقترن عملها مبوضوع املؤمتر العاملي واليت ليست معتمدة حالياً لـدى              
اجمللس االقتصادي واالجتماعي بصفة منظمات غري حكومية، ولتلك املعتمدة لـدى املـؤمتر    

ة النامية، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة،        الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغري     
واالجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزريـة             
الصغرية النامية، ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، واملؤمتر العاملي املعـين باحلـد مـن               

ى العاملي للحد من أخطار الكوارث، والربامج اإلقليميـة    الكوارث، والدورات األربع للمنتد   
واالجتماعات الوزارية بشأن احلد من أخطار الكوارث، أن تقدم طلبات للمشاركة بـصفة             

  .مراقب يف املؤمتر ويف اجتماعاته التحضريية، رهناً مبوافقة اللجنة التحضريية
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 suggested"ته يف الوثيقة املعنونة وقد أقّرت اللجنة التحضريية معايري االعتماد وإجراءا  -٢

arrangements for accreditation and participation in the preparatory process and in the 

World Conference on Disaster Reduction of relevant non-governmental organizations 

and other major groups) "A/CONF.224/PC(I)/INF.2.(  
مية واجملموعات الرئيسية األخرى اليت ال تنطبق عليهـا         وجيوز للمنظمات غري احلكو     -٣

حالياً أي من فئات االعتماد املُقَّرة، ولكنها ترغب يف حضور املؤمتر واملسامهة فيه ويف عمليته               
التحضريية، أن تقدم طلب اعتماد إىل أمانة املؤمتر مشفوعاً باملعلومات املطلوبة املشار إليها يف              

وسيقتصر هذا االعتماد حصرياً على عملية املؤمتر العاملي        . A/CONF.224/PC(I)/INF.2الوثيقة  
  .الثالث للحد من أخطار الكوارث

وُيطلب إىل أمانة املؤمتر، مدعومةً من دائرة األمم املتحدة لالتصال مع املنظمات غري               -٤
 يف مدى صلة عمل املنظمات      - حسب االقتضاء    -احلكومية وهيئات معنية أخرى، أن تنظر       

ليت تطلب االعتماد بعمل املؤمتر العاملي، وذلك باستعراض خلفيتها العملية ومـشاركتها يف             ا
ويف حالة أظهر التقيـيم،     . قضايا التنمية املستدامة، وال سيما يف جماالت احلد من الكوارث         

ر باالستناد إىل املعلومات املقدمة، أن املنظمة الطالبة مؤهلة وأن أنشطتها هلا صلة بعمل املؤمت              
العاملي، توصي أمانةُ املؤمتر اللجنةَ التحضريية بأن تقّر اعتماد تلك املنظمات غري احلكوميـة              

وُيطلب أيضاً إىل أمانة املؤمتر أن تقدم توصـياهتا إىل اللجنـة          . واجملموعات الرئيسية األخرى  
أو وجيوز ألي منظمة غري حكوميـة       . التحضريية قبل أسبوعني من بدء الدورة الثانية للجنة       

جمموعة رئيسية أخرى ُمنحت اعتماداً حلضور دورة اللجنة التحضريية أن تـسّجل ممثليهـا              
  .حلضور مجيع الدورات القادمة للجنة وحضور املؤمتر نفسه

 ١٥وقد تلقت أمانة املؤمتر وقّيمت ملفات الطلبـات املكتملـة الـواردة حبلـول                 -٥
نظمات غري احلكوميـة واجملموعـات       قائمة بامل  ١وسترد يف اإلضافة    . ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول

الرئيسية األخرى اليت أوصت هبا أمانة املؤمتر، وسُتعرض اإلضافة بعد أن تنهي الدول األعضاء          
 أيضاً قائمة بطلبات املنظمات اليت مل توص هبا         ١وستتضمن اإلضافة   . إجراء املوافقة الصامتة  

؛ ٦٨/٢١١ وضعها قرار اجلمعية العامة      منظمات ال تستويف املعايري اليت    ) أ(األمانة، إما ألهنا    
ألهنا منظمات تبّين باالستناد إىل املعلومات املقدمة أهنا مل تؤسَّس وفقـاً لألحكـام              ) ب(أو  

  .١٩٩٦/٣١الواردة يف اجلزء السابع من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

        


