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

  الدورة الثانية
 ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨-١٧جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٦البند 
  النظر يف تقرير اللجنة التحضريية عن دورهتا الثانية

مشروع تقرير أعدته اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة العـاملي               
الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث عن دورهتا الثانية، املعقودة يف           

  ٢٠١٤وفمرب ن/ تشرين الثاين١٨ و١٧جنيف، يومي 
  )االحتاد الروسي (نيكيفوروف.  السيد أندريه أ :راملقر

  مقدمة    
، ٢٠١٣ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠ املؤرخ   ٦٨/٢١١وفقاً لقرار اجلمعية العامة       -١

عقدت اللجنة التحضريية للمؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث دورهتا الثانية     
  . مكتب األمم املتحدة جبنيف يف٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨ و١٧ يومي

__________ 

 .٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  

 
 *A/CONF.224/PC(II)/L.4  األمم املتحدة

 
 Distr.: Limited اجلمعية العامة

10 November 2014 
Arabic 
Original: English 



A/CONF.224/PC(II)/L.4 

GE.14-20521 2 

  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى    

  االفتتاح  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (
سـعادة تـاين تونغباكـدي      )/فنلندا(سعادة بايفي كايرامو    ) [ة(الرئيس) ت(افتتح  -٢
ـ             )] تايلند( ار الدورة الثانية للجنة التحضريية للمؤمتر العاملي الثالث املعين باحلـد مـن أخط

وأدىل . ٢٠١٤نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٧الكوارث، يف مكتب األمم املتحدة جبنيف، يف        
  .xxمبالحظات افتتاحية كل من 

  نتخاب أعضاء املكتبا  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (
 / تشرين الثـاين   ١٧أُبلغت اللجنة التحضريية، يف جلستها العامة األوىل املعقودة يف            -٣

تهاء مهمة سعادة وليد عبد الناصر، املمثل الدائم ملصر لدى مكتب األمم            ، بان ٢٠١٤نوفمرب  
وبناًء عليه، انتخبت اللجنة التحضريية بالتزكية      . املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف     

سعادة عمرو رمضان، املمثل الدائم ملصر لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمـات الدوليـة              
وأُبلغت اللجنة التحضريية أيضاً بانتـهاء      . لرئيس اللجنة التحضريية  األخرى يف جنيف، نائباً     

مهمة سعادة حممد عبد احلنان، املمثل الدائم لبنغالديش لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات             
وبناًء عليه، انتخبت اللجنة التحضريية بالتزكية، سعادة حممد مشيم       . الدولية األخرى يف جنيف   

بنغالديش لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخـرى يف          أحسن، املمثل الدائم ل   
وباإلضافة إىل ذلك، أُبلغت اللجنة التحضريية بانتهاء       . جنيف، نائباً لرئيس اللجنة التحضريية    

مهمة سعادة تاكاشي أوكادا، نائب املمثل الدائم لليابان لـدى مكتـب األمـم املتحـدة                
ولذلك فإن خليفته، سعادة ميساكو كـاجي، نائبـة   . واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف    

املمثل الدائم لليابان لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة األخـرى يف جنيـف،               
  . يف مكتب اللجنة التحضريية حبكم املنصبستكون عضواً

  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال اللجنة التحضريية  -جيم  
  ) من جدول األعمال٣البند (
 ،٢٠١٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧أقرت اللجنة التحضريية، يف اجللسة نفسها املعقودة يف           -٤

  :، على النحو التايل)A/CONF.224/PC(II)/1(جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية 
  .االفتتاح  -١
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢
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  .إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال اللجنة التحضريية  -٣
  .م املؤمتر العامليتنظي  -٤
  .٢٠١٥االعتبارات املتعلقة بإطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام   -٥
  .النظر يف تقرير اللجنة التحضريية عن دورهتا الثانية  -٦
  .مسائل أخرى  -٧
  .اختتام الدورة  -٨

 وأقرت اللجنة التحضريية، يف اجللسة نفسها أيضاً، برنامج العمل بصيغته املقترحة يف             -٥
  .A/CONF.224/PC(II)/2الوثيقة 

ويف اجللسة نفسها، وافقت اللجنة التحضريية على القائمة املقترحة بـشأن اعتمـاد      -٦
ومشاركة املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى اليت ميكن أن تشارك بصفة            

تماعاته التحـضريية،  مراقب يف املؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث ويف اج           
وعالوة على ذلك،   ). A/CONF.224/PC(II)/3(بصيغتها الواردة يف مذكرة مقدمة من األمانة        

وافقت اللجنة التحضريية على القائمة املقترحة بشأن اعتماد ومـشاركة املنظمـات غـري              
ن أخطـار  احلكومية اليت ميكن أن تشارك بصفة مراقب يف املؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد م        

  .A/CONF.224/PC(II)/4الكوارث ويف اجتماعاته التحضريية، بصيغتها الواردة يف الوثيقة 

  تنظيم املؤمتر العاملي  -دال  
  ) من جدول األعمال٤البند (
 ١٧ُعرضت على اللجنة التحضريية، يف اجللسة العامة األوىل أيـضاً املعقـودة يف                -٧

مانة عن التقدم احملرز على صعيد تنظيم املـؤمتر         ، مذكرة من األ   ٢٠١٤نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .A/CONF.224/PC(II)/5العاملي، على النحو الوارد يف الوثيقة 

  :وأوصت اللجنة التحضريية باعتماد ما يلي  -٨
  ؛)A/CONF.224/PC(II)/L.1(مشروع برنامج عمل املؤمتر العاملي الثالث   )أ(  
  ).A/CONF.224/PC(II)/L.2(ــ رئيساً للمؤمتر العاملي الثالث تسمية ــ  )ب(  

 لألمم املتحدة املعنية    وعرضت السيدة مارغريتا فالستروم، املمثلة اخلاصة لألمني العام         -٩
حلد من أخطار الكوارث، معلومات حمدثة عن تنظيم املؤمتر العاملي املزمع عقده يف الفترة من با

  .، يف سينداي باليابان٢٠١٥مارس / آذار١٨بعاء  إىل يوم األر١٤يوم السبت 
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  ٢٠١٥االعتبارات املتعلقة بإطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام   -هاء  
  ) من جدول األعمال٥البند (

عرضت سعادة ميساكو كاجي، نائبة املمثل الدائم لليابان لدى مكتب األمم املتحدة              -١٠
ضو مكتب اللجنة التحضريية حبكـم املنـصب،        واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف، وع     

  .مشاريع عناصر إعالن سياسي للمؤمتر العاملي املعين باحلد من أخطار الكوارث
 xxوأدىل ببيانات ممثلو كل من . بيانات xx واستمعت اللجنة، يف سياق املناقشة، إىل  -١١
  .xx وxxو

  النظر يف تقرير اللجنة التحضريية عن دورهتا الثانية  -واو  
  ) من جدول األعمال٦البند ( 

نوفمرب، قدم املقرر مشروع تقريـر    / تشرين الثاين  ١٨املعقودة يف    x يف اجللسة العامة    -١٢
  .اللجنة التحضريية كما يرد يف هذا النص وحّدثه

واعتمدت اللجنة التحضريية، يف اجللسة نفسها، مشروع التقرير بـصيغته احملدثـة              -١٣
  .ه يف صيغته النهائية يف ضوء وقائع اجللسة العامة اخلتاميةشفوياً، وأذنت للمقرر بوضع

  مسائل أخرى  -زاي  
  ) من جدول األعمال٧ البند(

  احلضور    
ترد قائمـة باملـشاركني يف الـدورة الثانيـة للجنـة التحـضريية يف الوثيقـة                   -١٤

A/CONF.224/PC(II)/INF.x.  

  اختتام الدورة  -حاء  
  ) من جدول األعمال٨البند (

يؤكـد   (، قدم ٢٠١٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ اجللسة العامة الثانية املعقودة يف       يف  -١٥
مؤشرات إطار احلد مـن أخطـار       ‘مدير حلقة العمل التقنية األوىل بشأن       ه  ، بصفت )فيما بعد 

، حملة عامة عن حلقة العمل الـيت        ‘، وعملية رصده واستعراضه   ٢٠١٥الكوارث ملا بعد عام     
، بصفته مـدير حلقـة      )بعد يؤكد فيما (وقدم  . ٢٠١٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ُنظمت يف   

، حملة عامة عـن     ‘إدماج مسألة أخطار الكوارث يف التنظيم املايل      ‘العمل التقنية الثانية بشأن     
  .٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨حلقة العمل اليت ُنظمت يف 
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لـرئيس مـع    عن جلسات احلوار الـيت أجراهـا ا       ) يؤكد فيما بعد  (وأبلغ الرئيس     -١٦
  .٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨ و١٧اجملموعات الرئيسية يومي 

وستصدر خالصتا حلقيت العمل التقنيتني، وموجزات عن جلسات حوار الرئيس مع             -١٧
 مـن جـدول    ٥اجملموعات الرئيسية، فضالً عن موجز للمداوالت اليت جرت بشأن البنـد            

، يف "٢٠١٥احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام االعتبارات املتعلقة بإطار  "األعمال املعنون   
  .A/CONF.224/PC(II)/INF.xشكل مذكرة مستقلة من األمانة يف الوثيقة 

  .xxوأدىل ببيانات ختامية كل من   -١٨
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  املرفق

   الوثائق املعروضة على الدورة الثانية للجنة التحضريية    
 الرمز  الوثيقة

 A/CONF.224/PC(II)/1 جدول األعمال املؤقت

 A/CONF.224/PC(II)/2 برنامج العمل

اعتماد املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى       
للمشاركة يف العملية التحضريية ويف املؤمتر العاملي الثالث املعين         

 باحلد من أخطار الكوارث

A/CONF.224/PC(II)/3 
 Add.1و

متر العـاملي   مشاركة املنظمات احلكومية الدولية يف أعمال املؤ      
 املعين باحلد من أخطار الكوارث

A/CONF.224/PC(II)/4 

 A/CONF.224/PC(II)/5 التقدم احملرز على صعيد تنظيم املؤمتر العاملي

 A/CONF.224/PC(II)/6 اخلربات اإلقليمية والوطنية ضمن إطار عمل هيوغو

نتائج املؤمتر اإلقليمي العريب الثاين للحد من خماطر الكوارث،         
، شرم الـشيخ، مجهوريـة      ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٦- ١٤
 العربية  مصر

A/CONF.224/PC(II)/7 

 A/CONF.224/PC(II)/L.1 مشروع برنامج عمل املؤمتر العاملي
 Rev.1و

 A/CONF.224/PC(II)/L.2 تسمية رئيس املؤمتر

مـسودة  : ٢٠١٥إطار احلد من أخطار الكوارث ملا بعد عام         
 جنة التحضرييةأوىل مقدمة من رئيسي الل

A/CONF.224/PC(II)/L.3 
 Corr.1و

مشروع تقرير أعدته اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة         
العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث عـن دورهتـا         

 / تـشرين الثـاين    ١٨ و ١٧الثانية، املعقودة يف جنيف، يومي      
 ٢٠١٤نوفمرب 

A/CONF.224/PC(II)/L.4 

Information note for participants A/CONF.224/PC(II)/INF.1 

        


