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  تنظيم الدورة-أوالً

 افتتاح الدورة ومدهتا -ألف

اً للحد من الكوارث، يف كويب،       أن تعقد مؤمتراً عاملي    58/214قـررت اجلمعـية العامة مبوجب قرارها         
، وقررت أن تنشئ للمؤمتر جلنة حتضريية       2005يناير  / كانون الثاين  22 إىل   18هيوغو، اليابان، خالل الفترة من      

وطلبت إىل األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من          . حكومـية دولـية مفـتوحة العضوية      
وقد انعقدت الدورة األوىل للجنة التحضريية . ملؤمتر وأن تنسق األنشطة التحضرييةالكـوارث أن تقوم بدور أمانة ا    

، بغرض  2004مايو  / أيار 7 و 6 يف جنيف، يومي     األمم املتحدة لـلمؤمتر العاملي للحد من الكوارث، يف مكتب         
تراح النظام الداخلي   اسـتعراض التحضريات التنظيمية واملوضوعية للمؤمتر، واملوافقة على برنامج عمل املؤمتر، واق           

 .الذي سيعتمده املؤمتر

مايو / أيار 7 و 6 يف جنيف يومي     األمم املتحدة وعقـدت اللجـنة التحضريية دورهتـا األوىل يف مكتب           -1
 ).من األوىل إىل الثالثة(وعقدت اللجنة ثالث جلسات عامة . 2004

 البيانات االفتتاحية

، ببيان افتتاحي خالل اجللسة     )إكوادور(وديرو مارتينيز   أدىل رئـيس مكتـب اللجنة، السفري هرينان اسك         -2
مايو أشار فيه إىل أن املؤمتر العاملي للحد من الكوارث هو معلم رئيسي إلبراز السمة               / أيـار  6األوىل املـنعقدة يف     

 املؤمتر  وسيتيح. الدولـية لعملية التقليل من خطر الكوارث باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من مكونات التنمية املستدامة              
فرصة فريدة للوقوف على التقدم احملرز فيما يتعلق باحلد من الكوارث منذ اعتماد استراتيجية يوكوهاما، وسيعزز                

 . هنجا يتسم بتحقيق املزيد من التعاون واالتساق للحد من املخاطر والتعرض لألخطار

، أن أمهية العمل اجملتمعي هي      وأوضحت كل من حكومة اليابان، البلد املضيف للمؤمتر، ومقاطعة هيوغو          -3
1995 أواجي يف عام     -واحدة من الدروس املستفادة اليت أسفرت عنها اهلزة األرضية القوية اليت ضربت هانشني              

وينـبغي للنتائج اليت سيسفر عنها املؤمتر العاملي للحد من الكوارث أن تتضمن أهدافاً وغايات واضحة وأنشطة                 . 
 . ليب وأفضل املمارساتللمتابعة وقائمة تبني األسا

وقد نّوه مدير أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، السيد سلفانو بريسينو، بتقدم العلم والتكنولوجيا  -4
وقد . يف جمـال احلد من الكوارث منذ اعتماد استراتيجية يوكوهاما، وكذلك تسارع زيادة تعرض اإلنسان ملخاطرها               

وشدد على أمهية إنشاء برامج وطنية للحد       .  يف التعويض عن اخلسائر الناجتة عن الكوارث       أخفقت املساعدات اإلمنائية  
 . وأُحيطت اللجنة علماً بإنشاء وحدة خاصة للتحضري للمؤمتر. من الكوارث واعتماد هنج متكامل

 ،) اإلسالمية -مجهورية  (ن  وأدىل ببـيانات خالل نفس اجللسة كل من ممثلي آيرلندا بالنيابة عن االحتاد األورويب، وإيرا               -5
 . والواليات املتحدة األمريكية، واملغرب بالنيابة عن الدول األفريقية، وممثل الكونغو
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وأُشـري خـالل املناقشة العامة إىل الصلة بني اإلنذار املبكر واحلد من الكوارث وحتقيق األهداف اإلمنائية                  -6
ومت إبراز  . اإليدز والقدرة على االستجابة لألخطار    /ناعة البشرية لأللفية، فضالً عن الصلة بني تأثري فريوس نقص امل        

وجرت اإلشارة إىل االجتماع الدويل الستعراض      . أمهـية دمج املنظور اجلنساين يف استراتيجيات احلد من املخاطر         
ري املناخ بالنسبة   السـنوات العشر لربنامج عمل التنمية املستدامة املتعلق بالدول اجلزيرية الصغرية النامية، وأمهية تغ             

للحد من الكوارث والتخفيف منها، بوصفها مسائل ينبغي النظر فيها يف إطار النتائج املقترحة للمؤمتر العاملي للحد       
وينبغي أن يكون حتديد األهداف واجلداول الزمنية الطوعية منسجماً مع العمليات القائمة، مبا يف              . مـن الكوارث  

وينبغي لعملية االستعراض أن تسمح بالسيطرة اإلقليمية والوطنية على احلد          . أللفيةذلك حتقيق األهداف اإلمنائية ل    
 .من الكوارث

ومتت مناشدة البلدان املاحنة بتوفري موارد مالية إضافية لضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة واسعة يف                -7
ؤمتر التركيز على إنفاذ االتفاقات احلكومية      وينبغي للم . العملـية التحضريية ويف املؤمتر العاملي للحد من الكوارث        

كما . الدولية ذات الصلة بإدارة الكوارث الطبيعية، وإيالء نفس القدر من االهتمام جبميع أنواع الكوارث الطبيعية              
 . مت إبراز أمهية إنشاء مراكز تعاونية إقليمية إلدارة الكوارث الطبيعية

واجملاالت اليت أُشري   : ث فرصة الستعراض وتقاسم الدروس املستفادة     وميثل املؤمتر العاملي للحد من الكوار      -8
إىل أهنـا حباجة إىل االهتمام تشمل أمهية مشاركة اجملتمع؛ ودور املرأة يف اتقاء الكوارث؛ ودمج الفئات السكانية                  

 . الضعيفة يف عملية اتقاء الكوارث؛ وتدهور البيئة؛ وتعزيز وسائل اإلخالء؛ ودور االتصاالت

ومت التشـديد بوجـه خاص على درجة اخلطر الكبرية اليت تواجه البلدان األفريقية، وعلى أمهية مشاركة                  -9
ويتعني على احلكومات األفريقية إعطاء األولوية إىل احلد . البلدان النامية يف عملية املؤمتر العاملي للحد من الكوارث 

طيط التنمية الوطنية، وإنشاء آليات شراكة وتعزيز       من الكوارث، ودمج سياسات احلد من الكوارث يف عمليات خت         
ومتت املناشدة بإجراء دراسة عن تأثري الكوارث على حركة         . السـيطرة الوطنـية على برامج احلد من الكوارث        

وقد أُشري إىل   . انـتقال البشر، وإنشاء صندوق دويل ملساعدة البلدان النامية يف إدارة خماطر الكوارث والتصدي هلا              
 .  كمجال يتعني مشوله يف املناقشةاجلفاف

 أعضاء مكتب اللجنة التحضريية -باء

مايو على تسمية أعضاء اللجنة اآلتية      / أيار 6وافقـت اللجـنة التحضـريية يف اجللسة األوىل املنعقدة يف             -10
 . (A/CONF.206/PC(1)/INF.3)أمساؤهم على أساس التمثيل اجلغرايف العادل 

  اختارها مكتب اللجنة كرئيس للمكتب-إكوادور : يبأمريكا الالتينية والكاري

 البعثة الدائمة يف جنيف

 سعادة السيد هرينان اسكوديرو مارتينيز، السفري واملمثل الدائم - 
 السيد آرتورو كابريرا، مستشار - 
 السيدة مرييا مونيوز، مستشارة - 
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  لوظيفة املقرر اختارها املكتب-مجهورية إيران اإلسالمية : اجملموعة اآلسيوية

 البعثة الدائمة يف جنيف 

  شابستاري، السفري ونائب املمثل الدائم -جمتهد . سعادة السيد علي أ - 
  السيد سيد حممد سادايت جناد، سكرتري ثالث - 

 املغرب: اجملموعة األفريقية

 البعثة الدائمة يف جنيف 

 سعادة السيد عمر هالل، السفري واملمثل الدائم - 
 د حممد سيد اخلري، مستشارالسي - 

 االحتاد الروسي: جمموعة أوروبا الشرقية

 البعثة الدائمة يف جنيف 

 سعادة السيد ليونيد اسكوتنيكوف، السفري واملمثل الدائم - 
 السيد يوري بويشنكو، كبري املستشارين - 
 السيدة نتاليا زولوتوفا، سكرترية ثانية - 

 أملانيا: رىجمموعة أوروبا الغربية والدول األخ

 البعثة الدائمة يف جنيف

 سعادة السيد مايكل شتاينر، السفري واملمثل الدائم - 
 السيد اندرياس فافرنوشكي، مستشار - 

  اختارها مكتب اللجنة كرئيس مشارك للمكتب–اليابان : العضو حبكم املنصب

 البعثة الدائمة يف جنيف

 مثل الدائمسعادة السيد شيغريو اندو، السفري ونائب امل - 
 السيد هيدنوبو سوباشيما، وزير - 
 السيد ماساكي ناكاغوا، سكرتري أول - 
 السيد كنجي شينودا، سكرتري أول - 
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 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -جيم

مايو، جدول أعمال الدورة األوىل للجنة التحضريية       / أيار 6أقـرت اللجنة يف جلستها األوىل املنعقدة يف          -11
 : وكان جدول األعمال على النحو التايل. A/CONF.206/PC(I)/1ما ورد يف الوثيقة ك

 افتتاح اللجنة التحضريية -1

 أعضاء مكتب اللجنة التحضريية -2

 إقرار جدول أعمال الدورة األوىل للجنة التحضريية -3

 النظام الداخلي املؤقت للجنة التحضريية للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث -4

 تنظيم العمل -5

 تقرير مرحلي عن العملية التحضريية للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث -6

 مشروع خمطط متهيدي مشروح الستعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما -7

 عناصر مقترحة للربنامج الذي سيسفر عنه املؤمتر العاملي للحد من الكوارث  -8

 نة التحضرييةاختاذ ترتيبات للدورة الثانية للج -9

 مسائل أخرى -10

 .اختتام الدورة -11

 احلضور -دال

، تعترب اللجنة التحضريية مفتوحة العضوية لتمكني مجيع        58/214 من قرار اجلمعية العامة      9وفقاً للفقرة    -12
 . الدول من املشاركة التامة

دن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا،    االحتاد الروسي، إثيوبيا، األر   : وكانـت الـدول التالـية ممثلة يف اللجنة         -13
، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، ) اإلسالمية-مجهورية (إسـرائيل، إكـوادور، ألبانيا، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، إيران         

باكستان، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بليز، بنغالديش، بنن، بوتسوانا، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو،             
س، تايلـند، تركـيا، ترينـيداد وتوباغو، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة،               بـيالرو 

اجلمهوريـة الدومينيكـية، اجلمهوريـة العربية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب              
وفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا،   أفريقـيا، رومانيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سل        

شـيلي، صـربيا واجلبل األسود، الصني، عمان، غابون، غانا، فرنسا، الفلبني، فرتويال، فنلندا، فييت نام، قربص،                 
قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، الكرسي الرسويل، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو،           

 لكسمربغ، ليتوانيا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية،            التفـيا، لبنان،  
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اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميامنار،             
اس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية،      الـنرويج، النمسـا، نـيجرييا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندور         

 .اليابان، اليمن، اليونان

 . وكانت اجلماعة األوروبية ممثلة -14

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم      : كمـا كانـت هيئات األمم املتحدة وبراجمها التالية ممثلة          -15
 وجامعة األمم املتحدة، ومتطوعو األمم املتحدة، وبرنامج األغذية         املتحدة للبيئة، وصندوق األمم املتحدة للسكان،     

 .العاملي، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية،        : وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة     -16
حتـاد الدويل لالتصاالت، ومكتب منسق الشؤون اإلنسانية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك واملتعلق بفريوس              واال

ومنظمة ، ومركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية،       )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقـص املـناعة البشرية    
 . عاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةاألمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة ال

 .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ: وحضرت الدورة أمانة االتفاقية التالية -17

املنظمة الدولية للهجرة، واالحتاد    : وكانـت املـنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى التالية ممثلة          -18
متر اإلسالمي، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، وجملس أوروبا،           األفـريقي، ومـنظمة املؤ    

جلنة وجملـس االحتاد األورويب، واملفوضية األوروبية، واجلمعية األيبريية األمريكية للدفاع املدين واحلماية املدنية، و             
 . احمليط اهلادئجلنوبالعلوم األرضية التطبيقية 

 بصـورة مؤقـتة سبع عشرة منظمة غري حكومية تقع ضمن فئات ينظر يف اعتماد                وحضـرت الـدورة    -19
، ريثما توافق اللجنة    (A/CONF.206/PC(I)/INF.1)مشـاركتها يف عملـية املؤمتـر العاملي للحد من الكوارث            

 . التحضريية على مشاركتها

 الوثائق -هاء

 . يف املرفق األولالوثائق املتاحة للدورة األوىل للجنة التحضريية مدرجة  -20

 التحضريات للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث -ثانياً

الـنظام الداخـلي املقـترح والترتيبات املقترحة العتماد ومشاركة املنظمـات غري احلكومية ذات الصلة                -ألف
 ثواجملموعات األخـرى الرئيسية، يف اللجنة التحضريية واملؤتـمر العـاملي املعين باحلد مـن الكوار

 من جدول األعمال بعنوان     4مايو يف البند    / أيار 6نظرت اللجنة التحضريية يف جلستها األوىل املعقودة يف          -21
 ".النظام الداخلي املقترح للجنة التحضريية واملؤمتر العاملي للحد من الكوارث"
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 واملؤمتر العاملي للحد من     النظام الداخلي املؤقت للجنة التحضريية    "وكان أمام اللجنة التحضريية وثيقتان،       -22
الترتيبات املقترحة العتماد ومشاركة املنظمات غري احلكومية ذات الصلة         " و (A/CONF.206/PC(1)/2)" الكوارث

"واجملموعــات الرئيســية األخــرى يف العملــية التحضــريية ويف املؤمتــر العــاملي لــلحد مــن الكــوارث
(A/CONF.206/PC(I)/INF.1)دعا الرئيس املشارك األمانة إىل تقدمي هاتني الوثيقتنيو. ، املقدمة من األمانة . 

وقدمت . وأدىل ممـثلو الواليـات املـتحدة األمريكية ببيانات فيما يتعلق باإلشارة إىل اجلماعة األوروبية               -23
ديل املقترح الب :  على النحو التايل   34 و 33آيرلـندا، بالنـيابة عن االحتاد األورويب، اقتراحات بتعديل القاعدتني           

ويف حالة عدم   . جيب بذل كافة اجلهود املمكنة الختاذ قرارات املؤمتر بتوافق اآلراء         : " هـو  33اجلديـد للقـاعدة     
أن : " فهو 34؛ أما االقتراح البديل اجلديد للقاعدة       "التوصـل إىل توافق آراء، جيب أن تتخذ القرارات بالتصويت         

 ". لقاعدة من هذه ا2يكون لكل دولة صوت واحد، كما تنص الفقرة 

وقـررت اللجـنة التحضـريية يف نفـس اجللسة إرجاء النظر يف هذه املسألة إىل اجللسة األخرية لتيسري                    -24
 . املشاورات غري الرمسية بني ممثلي الدول األعضاء املعنية

م النظا"مايو، أقرت اللجنة التحضريية بصفة مؤقتة       / أيار 7ويف جلسـتها الثالـثة واألخـرية املعقودة يف           -25
 على أساس أن    (A/CONF.206/PC(I)/2)" الداخـلي املؤقت للجنة التحضريية واملؤمتر العاملي للحد من الكوارث         
 و 3 الفقرات   24، و 1 الفقرة   24 و 3 و 1القواعـد موضوع اخلالف، مثل األجـزاء ذات الصلـة من القواعد           

، سوف تبقى بني قوسني ريثما تنتهي       34 و 33، عالوة على الفقرات الكاملة املقترحة حديثاً للقاعدتني         62 و 47
 . املشاورات بني الدول األعضاء املعنية

وقبل إقرار النظام الداخلي بصفة مؤقتة، أدىل ببيانات ممثلو كل من الواليات املتحدة األمريكية، واالحتاد                -26
ح احلقائق، أن اجلمعية    والحظ هذا املمثل األخري، من أجل توضي      . الروسـي، وآيرلـندا نيابة عن االحتاد األورويب       

العامة لألمم املتحدة قررت أن النظام الداخلي للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث ينبغي أن يقوم على أساس النظام                  
 . الداخلي الذي طُبق يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

 .أحاطت الرئاسة علماً باملالحظات اليت أُبديت -27

مايو إىل أن تقّدم الوثيقة املتعلقة      / أيار 6شارك األمانة خالل اجللسة األوىل املعقودة يف        ودعـا الرئـيس امل     -28
بترتيبات اعتماد ومشاركة املنظمات غري احلكومية ذات الصلة واجملموعات األخرى الرئيسية يف العملية التحضريية              

 .(A/CONF.206/PC(I)/INF.1/Corr.1)وقدمت األمانة التصويب . ويف املؤمتر العاملي للحد من الكوارث

 ). انظر املرفق اخلامس( وتصويبها A/CONF.206/PC(1)/INF.1وأقرت اللجنة التحضريية الوثيقة  -29

 تنظيم العمل -باء

". تنظيم العمل" من جدول األعمال بعنوان    5نظـرت اللجـنة التحضريية خالل جلستها األوىل يف البند            -30
 .(A/CONF.206/PC(I)/1)ىل أن تقدم جدوالً زمنياً مؤقتاً للعمل ودعا الرئيس املشارك األمانة إ
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 ). انظر املرفق الثاين(وأقرت اللجنة التحضريية جدول العمل بالصيغة اليت قُّدم هبا  -31

 تقرير مرحلي عن العملية التحضريية للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث -جيم

تقرير مرحلي عن   " من جدول األعمال بعنوان      6ىل يف البند    نظرت اللجنة التحضريية خالل جلستها األو      -32
 ".العملية التحضريية للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث

 عن التقدم احملرز يف العملية التحضريية للمؤمتر العاملي         (A/CONF.206/PC(I)/5)وقّدمـت األمانة التقرير      -33
 وإنشاء وحدة خاصة يف األمانة تقوم بالتحضري للمؤمتر تشكيل املكتب وعقد أول اجتماع له، : للحد من الكوارث

العاملي للحد من الكوارث، وُحددت املتطلبات من حيث امليزانية، مبا يف ذلك التمويل املقدم من احلكومة املضيفة،                 
 مؤقتاً  2004مايو  /، وحتديد هناية أيار   2004يناير  /والقـيام بالزيارة التحضريية األوىل إىل اليابان يف كانون الثاين         

فرباير، وسوف يبدأ قريباً تشغيل موقع الويب       /كموعـد لبعـثة التخطيط التالية، وصدور اإلعالن األول يف شباط          
اخلاص باملؤمتر العاملي للحد من الكوارث، وسوف يتم وضع استراتيجية االتصاالت، كما انعقد االجتماع التاسع               

الذي " التعايش مع املخاطر"، واكتمل إعداد كتاب   )2004يو  ما/ أيار 5-4(لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت      
. 2004يونيه / حزيران 15، وُيتوقع تقدمي التقارير الوطنية يف موعد أقصاه         2004يونيه  /سيطرح للبيع يف حزيران   

ية العملية احلكوم : وذكَّـرت األمانـة اللجنة بأن تنظيم املؤمتر العاملي للحد من الكوارث يتألف من ثالثة عناصر               
ومـن املتوقع صدور إعالن ثان من أجل املؤمتر يف منتصف           . الدولـية، واجلـزء املواضـيعي، واحملفـل العلـين         

 .يونيه/حزيران

 مشروع خمطط متهيدي مشروح الستعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما -دال

مشروع خمطط  " من جدول األعمال بعنوان7نظـرت اللجـنة التحضريية خالل جلستها األوىل يف البند            -34
وأحاطت األمانة  . (A/CONF.206/PC(I)/3)" متهـيدي مشـروح الستعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما        

 . اللجنة التحضريية علماً مبنهجية ووضع استعراض إنفاذ استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما

النسبة للدورة الثانية   وأعلنـت األمانة أن استعراض استراتيجية وبرنامج عمل يوكوهاما سوف يكتمل ب            -35
والوثيقة النهائية اليت سيعتمدها املؤمتر العاملي      . للجـنة التحضـريية بعد استالم وإدراج املعلومات الوطنية الواردة         

لـلحد من الكوارث ستحدد االجتاهات الرئيسية والثغرات املوجودة يف اجلهود املبذولة للحد من الكوارث، فضالً                
ومع ذلك، ونظراً   . طلب عدد من الوفود منحه املزيد من الوقت لتقدمي التقارير الوطنية          وقد  . عـن املسائل الناشئة   

 مع مراعاة املرونة يف تطبيقه،      2004يونيه  / حزيران 15لضيق الوقت، تقرر االلتزام باملوعد النهائي احملدد بتاريخ         
 .أي أن التقارير املقدمة يف وقت متأخر ستدرج ما دامت عملية الصياغة مستمرة

ويف نفـس اجللسـة، أحاطت األمانة أيضاً اللجنة التحضريية علماً باملناقشة اليت جرت خالل االجتماع                 -36
 .التاسع لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت
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وأدىل ببـيانات ممـثلو كل من تايلند وكوستاريكا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية                -37
 . ات املتحدة األمريكيةوالنرويج والوالي

 . وردَّت األمانة على األسئلة اليت طُِرحت -38

 عناصر مقترحة للربنامج الذي سيسفر عنه املؤمتر العاملي للحد من الكوارث -هاء

 من جدول األعمال بعنوان     8مايو يف البند    / أيار 6نظرت اللجنة التحضريية يف جلستها الثانية املعقودة يف          -39
وقدمت . (A/CONF.206/PC(I)/4)" ة للربنامج الذي سيسفر عنه املؤمتر العاملي للحد من الكوارث         عناصر مقترح "

 . األمانة الوثيقة مشفوعةً مبعلومات عن عمل فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت يف هذا الصدد

 7املعقودة يف    من جدول األعمال خالل اجللسة الثالثة        8وواصـلت اللجـنة التحضريية نظرها يف البند          -40
 . مايو/أيار

ويف إطار هذا البند، أدىل ببيانات خالل هاتني اجللستني ممثلو االحتاد الروسي، أستراليا، أملانيا، إندونيسيا،                -41
بـابوا غينـيا اجلديـدة، بربادوس، بنغالديش، تايلند، ترينيداد وتوباغو، اجلمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا،               

لصـني، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، مصر، املغرب، اململكة املتحدة لربيطانيا           رومانـيا، سويسـرا، ا    
 .العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

 .وأدىل املراقب عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ببيان -42

 العمل املشتركة بني الوكاالت قد شددت على ضرورة وضع األولويات، كما            وأوضـحت األمانة أن فرقة     -43
واألهداف اليت حددهتا فرقة    . شددت على أمهية السياسات اإلقليمية، واعترفت بضرورة آليات املتابعة وبناء القدرات          

سياسات الوطنية؛ وحتديد   دمج احلد من خطر الكوارث يف ال      : العمـل استناداً إىل املؤمترات اإلقليمية واملواضيعية هي       
ورصـد املخاطـر ومدى التعرض هلا؛ واستعمال التعليم إلجياد ثقافة الوقاية؛ والتقليل من العوامل األساسية ملخاطر                 

  .الكوارث؛ وتعزيز التأهب ملواجهة الكوارث وخطط الطوارئ؛ واستدامة الدعم الدويل لألنشطة احمللية والوطنية

شأن الوثيقة اليت سيسفر عنها املؤمتر، أُشري إىل أن املؤمتر العاملي للحد من الكوارث              ويف املناقشة الالحقة ب    -44
ينـبغي أن يقدم التوجيهات املفيدة والعملية فيما يتعلق بالسياسة والتخطيط والربامج واألنشطة املتصلة باحلد من                

ومت التشكيك يف جدوى اعتماد     . ستفادةالكوارث، مع إبراز احلاجة إىل متكني اجملتمعات احمللية وتقاسم الدروس امل          
 . أهداف عامة ترتبط بتوقيت معني هبدف احلد من خطر الكوارث

وبالسـؤال عن كيفية إجراء املشاورات مستقبالً، مبا يف ذلك املشاورات غري الرمسية، قبل انعقاد الدورة                 -45
املرفق الثاين من الوثيقة    (ية واملواضيعية   الثانـية للجـنة التحضـريية، أشـارت األمانة إىل قائمة اجللسات اإلقليم            

(A/CONF.206/PC(I)/5)            واقترحت بعض الوفود   . ، الـيت تشري إىل الدور الذي يضطلع به املكتب يف هذا الصدد
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ولكن أُشري إىل أن ذلك يعين فقدان إمكانية عقد دورة          . متديـد مدة االجتماع الثاين للجنة التحضريية بيوم واحد        
 .2005يناير /ضريية قبل انعقاد املؤمتر مباشرة يف كانون الثاينثالثة للجنة التح

جرت اإلشارة بالتحديد إىل الدول     (وذكر أنه ال بد من ضمان مشاركة البلدان النامية املعرضة للكوارث             -46
ج كما نودي مبساعدة البلدان النامية على وضع برامج عمل وطنية، من خالل برنام            ). اجلـزرية يف احملـيط اهلادئ     

 . األمم املتحدة اإلمنائي على سبيل املثال

وقدم العديد من الوفود تعليقات موضوعية بشأن العناصر اليت توجه أهداف وغايات النتائج اليت سيسفر                -47
وُحِددت كيفية صياغة   . مايو/عـنها الربنامج، واليت ستدرجها األمانة يف املشروع القادم الذي سيصدر بنهاية أيار            

ساسـية املقترحة كعناصر لتوجيه غايات وأهداف الربنامج الذي سيسفر عنه املؤمتر بغية دجمها يف               األولويـات األ  
 :وميكن تلخيص مسامهات الوفود على أهنا تغطي اجملاالت التالية. مشروع جديد

 العالقة بني عدد السكان وخماطر الكوارث؛ −

 الكوارث الطبيعية وجوانب    اسـتخدام التكنولوجيات املتطورة للحد من املخاطر، والصلة بني         −
 اخلطر املرتبطة بالتكنولوجيا؛

الوضـع احملـدد بالنسـبة للدول النامية اجلزرية الصغرية وبرنامج عمل بربادوس املمتد لعشر                −
الدول النامية  (سـنوات واملرتـبط ارتباطاً مباشراً بأهداف املؤمتر العاملي للحد من الكوارث             

لكوارث الطبيعية واملخاطر األخرى، مبا يف ذلك       اجلـزرية الصـغرية معرضـة للعديـد من ا         
 ؛)اإليدز/االضطرابات املدنية وفريوس نقص املناعة البشرية

 إتاحة ترتيبات التأمني وإعادة التأمني وجعلها يف مقدور البلدان النامية؛  −

 البناء على املوارد وااللتزامات القائمة بدالً من العمل على استحداث غريها؛  −

 تأثري الكوارث واملخاطر الصحية أو البيئية األخرى؛الترابط بني  −

 دور اجملتمعات يف احلد من الكوارث؛ −

 إيالء أمهية مساوية ملناقشة اإلغاثة عند وقوع الكوارث؛ −

ضـرورة إجياد هنج شامل، على افتراض أن االستراتيجيات تكون أكثر فعالية عندما ُتنفّذ من                −
 خالل واليات وبرامج قائمة؛

رث الطبيعية على االقتصاد، الذي يربر وضع مسألة احلد من الكوارث يف مقدمة             تـأثري الكوا   −
 جداول األعمال الوطنية؛
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ضـرورة تعزيـز الـتعاون الدويل نظراً حملدودية قدرة البلدان النامية على التأهب واالستجابة                −
 للكوارث والتخفيف من أثرها؛

 أمهية نظم اإلنذار املبكر؛ −

 االقتصادية إلبراز فعالية تكلفة االستثمار يف مسائل احلد         -جتماعية  أمهية إجراء الدراسات اال    −
من الكوارث؛ ولتقييم التكلفة املالية لتحقيق أهداف النتائج اليت يسفر عنها املؤمتر العاملي للحد              

 من الكوارث؛

 احلاجة إىل معاجلة اجلوانب القانونية والتشريعية التقاء الكوارث واحلد منها؛  −

 .الية، والقدرات املؤسسية، والقدرة على التنبؤ بالكوارثاملوارد امل −

وفيما يتعلق باملؤمتر العاملي للحد من الكوارث، واعترافا باإلطار الزمين احملدود، مت التشديد على أن املؤمتر                 -48
. وارثينبغي أن يقوم على املشاركة والشفافية، مبا يف ذلك إجراء مشاورات واسعة وفق هنج شامل للحد من الك                 

الوقت الكايف الستكمال   ) الفترة بني اجتماعات اللجنة التحضريية    (وسـتوفر املشاورات يف فترة ما بني الدورات         
ويف هذا الشأن، ينبغي للدورة الثانية للجنة التحضريية االستفادة من          . املفاوضـات قـبل مؤمتر احلد من الكوارث       

 . ي يف هذا السياق، مساعدة البلدان النامية على املشاركةاملعلومات اليت يقدمها اخلرباء من العواصم، وينبغ

وكـان هنالك دعم لقرار عقد املؤمتر العاملي للحد من الكوارث على مستوى اخلرباء بدالً من عقده على                   -49
وجه كما طُلب إىل املاحنني أن يستجيبوا بسخاء وعلى         . ومتت املطالبة بإجياد آلية فعالة للمتابعة     . املستوى السياسي 

وجرى حث املاحنني على املسامهة يف احلد من الكوارث جبزء          . السـرعة لدعـم املؤمتر وأنشطة املتابعة ذات الصلة        
 . خمصص للمساعدات اإلنسانية

مايو، بدمج التعليقات والتوصيات املقدمة     /والختتام املناقشة، اُتفق على أن تقوم األمانة، حبلول هناية أيار          -50
ة ومن فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت، يف وثيقة نتائج منقحة يتم توزيعها على مجيع               مـن اللجـنة التحضريي    

يوليه، وسيتم توزيع مشروع آخر     /يونيه ومتوز /وسيتم عقد مشاورات غري رمسية خالل حزيران      . الـدول األعضاء  
وضيحات فيما يتعلق   وقد مت إعطاء الت   . كما ستقدم األمانة قائمة جبميع الوثائق     . أغسطس/ آب 9مـنقح حبلـول     

 استعراض استراتيجية   `1`: بالوثـائق األساسية الثالث اليت يتوقع أن يسفر عنها املؤمتر العاملي للحد من الكوارث             
 الوثيقة الناجتة   -" برنامج العمل  "`2`يوكوهامـا، عـلى أساس املعلومات اليت يتم إدخاهلا من التقارير الوطنية؛             

مبا يف ذلك خالل الدورة الثانية للجنة       (قشتها يف إطار العملية احلكومية الدولية        ستتم منا  -املشـار إلـيها أعاله      
 . مل يصدر بشأنه مشروع بعد" إعالن" من املمكن صدور `3`؛ )2004أكتوبر /التحضريية يف تشرين األول

 من املشاورات بشأن    جدوالً زمنياً إلجراء املزيد   ) انظر تذييل املرفق األول   (ويف نفس اجللسة، أتاحت األمانة       -51
 . العناصر املقترحة للربنامج الذي سيسفر عنه املؤمتر العاملي للحد من الكوارث، وردت على األسئلة اليت طُِرحت
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 اختاذ ترتيبات للدورة الثانية للجنة التحضريية -واو

اذ ترتيبات للدورة   اخت" من جدول األعمال بعنوان      9نظرت اللجنة التحضريية يف جلستها الثالثة يف البند          -52
 12 و 11وقد وجِّه انتباه اللجنة إىل الدورة الثانية للجنة التحضريية املزمع عقدها يومي             ". الثانية للجنة التحضريية  

، عقـب االجتماع العاشر لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت بشأن احلد من             2004أكـتوبر   /تشـرين األول  
 . 2004أكتوبر /األول تشرين 8 و7الكوارث املزمع عقده يومي 

ودعـا الرئـيس املشـارك األمانة إىل تقدمي األنشطة املخطط هلا اليت ستنفذها األمانة خالل فترة ما بني                    -53
وستقوم األمانة خالل هذه الفترة بالتماس أموال إضافية، واالضطالع مبهمة ختطيط إىل اليابان، وتطوير              . الدورات

 .نترنت، والعمل على جتهيز الوثائقاستراتيجية لالتصال واملوقع على اإل

 .أدىل ممثل كوستاريكا ببيان يف نفس اجللسة -54

 مسائل أخرى -زاي

". مسائل أخرى " من جدول األعمال بعنوان      10نظـرت اللجـنة التحضريية يف جلستها الثالثة يف البند            -55
 . ودعا الرئيس املشارك األمانة إىل أن حتيط اللجنة علماً هبذا البند

 . وفوضت اللجنة التحضريية املكتب بالبت يف شعار املؤمتر العاملي للحد من الكوارث -56

 . ويف نفس اجللسة، أدىل ممثل الكونغو ببيان قامت األمانة بالرد عليه -57

 اختتام الدورة -حاء 

 بتلخيص املناقشة اليت    مايو، قام الرئيس املشارك، السفري شيغريو إندو،      / أيار 7يف اجللسة الثالثة املنعقدة يف       -58
 ). انظر املرفق الثالث(جرت خالل االجتماع 

 . وأدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان يف نفس اجللسة، وأحاط الرئيس املشارك علماً بذلك -59

 . ويف نفس اجللسة أدىل الرئيس املشارك ببيان ختامي وأعلن اختتام الدورة األوىل للجنة التحضريية -60
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 املرفق األول

 قائمة بالوثائق املعروضة على الدورة األوىل للجنة التحضريية

 رمز الوثيقة عنوان أو وصف حمتوى الوثيقة

A/CONF.206/PC(1)/1 جدول األعمال املؤقت املشروح

A/CONF.206/PC(1)/2 النظام الداخلي للجنة التحضريية واملؤمتر العاملي للحد من الكوارث

A/CONF.206/PC(1)/3 هيدي مشروح الستعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهامامشروع خمطط مت

A/CONF.206/PC(1)/4 عناصر مقترحة للربنامج الذي سيسفر عنه املؤمتر العاملي للحد من الكوارث

A/CONF.206/PC(1)/5 تقرير مرحلي عن العملية التحضريية للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث

)فقطباإلنكليزية (

ترتيـبات مقـترحة العتماد ومشاركة املنظمات غري احلكومية ذات الصلة           
واجملموعـات الرئيسية األخرى يف العملية التحضريية ويف املؤمتر العاملي للحد           

 من الكوارث

A/CONF.206/PC(1)/INF.1

Corr.1و

)باإلنكليزية فقط(

A/CONF.206/PC(1)/INF.2 مذكرة إعالمية للمشاركني

)كليزية فقطباإلن(

تعـيني أعضاء مكتب اللجنة التحضريية وإنشاء وحدة خاصة للمؤمتر العاملي           
لـلحد مـن الكوارث يف إطار األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية            

 الدولية للحد من الكوارث 

A/CONF.206/PC(1)/INF.3

)اإلنكليزية فقط(

 

 

 ــــــــــــــ

 .wcdr/org.unisdr.www://httpعلى موقع الويب مجيع هذه الوثائق متاحة  * 
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 تذييل

 اجلدول الزمين لعقد املزيد من املشاورات غري الرمسية بشأن العناصر املقترحة للربنامج الذي
 (Revised: WCDR/CU/PC2/01)سيسفر عنه املؤمتر العاملي للحد من الكوارث 

 املوعد النهائي  الكوارثاإلجراء الذي اختذته وحدة املؤمتر العاملي للحد من   
إدمـاج التعلـيقات واملعلومات اليت يسفر عنها االجتماع التاسع لفرقة           
العمـل املشـتركة بـني الوكاالت، والدورة األوىل للجنة التحضريية،           

 والتغذية املرتدة اإلضافية والتعليقات

 مايو/ أيار25

 مايو/ أيار31 وثيقة منقحة متاحة من األمانة
 لالستراتيجية الدولية للحد من     حتديـث معلومـات فـريق الدعم التابع       

 الكوارث خالل اجتماعه القادم
سيتم تأكيد التاريخ 

 الحقاً
 املوعد النهائي الستالم التقارير الوطنية 

 )يتسم باملرونة إلتاحة الفرصة للتقارير املقدمة يف وقت متأخر(
 يونيه/ حزيران15

تراتيجية يوكوهاما  مؤمتر بواسطة اإلنترنت بشأن استنتاجات استعراض اس      
 واألهداف املستقبلية

يونيه إىل / حزيران15
 يوليه/ متوز16

مع البعثات الدائمة لدى األمم     ) يف جنيف ونيويورك  (جلسـات إعالمية    
 اجتماع على هامش اجمللس االقتصادي واالجتماعي، حسب        -املـتحدة   
 . االقتضاء

الفترة ما بني 
يونيه /حزيران

سيؤكد (أغسطس /وآب
 )ريخ الحقاًالتا

اجملموعات اإلقليمية،  /صـياغة النص املنقّح، وتوزيعه على أعضاء املكتب       
 .واستكمال املشروع

 6يوليه إىل / متوز19
 أغسطس/آب

املشـروع املـنقح الشـامل لـلمعلومات من الدورة للجنة التحضريية،            
 واملشاورات، واستعراض استراتيجية يوكوهاما

 أغسطس/ آب9

رث
كوا
ن ال
د م
للح

ملي 
العا

متر 
لمؤ
ية ل
ضري
لتح
نة ا
للج
ب ا
ملكت

رية 
لدو
ت ا
لسا
اجل

رث 
كوا
ن ال
د م
للح

ملي 
العا

متر 
لمؤ
ت ل
كاال
 الو
بني

كة 
شتر
ل امل
لعم
قة ا
 فر
مل
ة ع
موع
جم

 

ى 
خر
 األ
عية
ضي
ملوا
 وا
مية
إلقلي
ت ا
لسا
 اجل
ات
تاج
ستن
ا

)
دناه
ية أ
ليم
اإلق

ت 
لسا
 اجل
ئمة
ر قا
انظ

 تشرين 8-7 لعاشرة لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالتالدورة ا )
 أكتوبر/األول

 تشرين 12-11 الدورة الثانية للجنة التحضريية: االجتماع الرمسي التايل
 أكتوبر/األول

 األحداث اإلقليمية الرئيسية القادمة استعداداً للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث ↕ 
 2004مايو/ أيار27-25رث يف آسيا الوسطى، بيجني، الصني، املؤمتر الدويل للحد من الكوا -
 2004يونيه / حزيران3-2املشاورات األفريقية، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  -
 2004أغسطس / آب-يوليه /الالتينية، متوز-املشاورات األمريكية -
 2004أغسطس /املشاورات الكاريبية، كنغستون، آب -
ـ      ↕   انظر القائمة الكاملة على موقع الويب      (ري للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث     اجللسـات املواضـيعية للتحض

 www.unisdr.org.( 
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 املرفق الثاين

 اجلدول الزمين لألعمال

 2004مايو / أيار6اخلميس، 

 )، قصر األمم19القاعة (

00/15 - 00/18 00/10 - 00/13 

متهيدي  مشروح الستعراض استراتيجية     مشروع خمطط    -
 وخطة عمل يوكوهاما

 )A/CONF.206/PC(I)/3( 
عناصر مقترحة للربنامج الذي سيسفر عنه املؤمتر العاملي         -

 للحد من الكوارث 
 )A/CONF.206/PC(I)/4( 

 

 افتتاح اللجنة التحضريية -
 أعضاء مكتب اللجنة التحضريية -
 للجنة التحضريية   إقـرار جـدول أعمال الدورة األوىل       -

)A/CONF.206/PC(I)/1( 
الـنظام الداخلي املؤقت للجنـة التحضرييـة واملؤمتر        -

 العاملي للحـد مـن الكوارث
 )A/CONF.206/PC(I)/2 (

A/CONF.206/PC(I)/INF.1)( 
 تنظيم العمل -
تقرير مرحلي عن العملية التحضريية للمؤمتر العاملي للحد         -

 من الكوارث
 )A/CONF.206/PC(I)/5( 

 2004مايو / أيار7اجلمعة، 

00/15 - 00/18 00/10 - 00/13 
عناصر مقترحة للربنامج الذي سيسفر عنه املؤمتر العاملي         -

 )تابع(للحد من الكوارث 
- )A/CONF.206/PC(I)/4( 
 اختاذ ترتيبات للدورة الثانية للجنة التحضريية -
 مسائل أخرى -
 اختتام الدورة -

ة للربنامج الذي سيسفر عنه املؤمتر العاملي    عناصـر مقترح   -
 ) تابع(للحد من الكوارث 

 )A/CONF.206/PC(I)/4( 
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 املرفق الثالث

 تلخيص الرئيس عن الدورة األوىل للجنة التحضريية

خلـص رئيس الدورة األوىل للجنة التحضريية النقاط الرئيسية اليت ناقشتها اللجنة التحضريية خالل دورهتا      
 :األوىل

 .وافقت الدورة األوىل للجنة التحضريية على األعضاء املقترحني -1 

وفـيما يـتعلق بالـنظام الداخلي املؤقت للجنة التحضريية واملؤمتر العاملي للحد من الكوارث،                -2 
وبانـتظار املشـاورات بـني الواليات املتحدة األمريكية واجلماعة األوروبية، سيتم وبصفة مؤقتة، اعتماد النظام                

كما حتيط األمانة علماً بالبيانات اليت أدىل هبا        . داخـلي املؤقت، بينما تبقى القواعد موضوع النقاش بني قوسني         ال
 .ممثلو الواليات املتحدة األمريكية، واالحتاد الروسي، وآيرلندا بالنيابة عن اجلماعة األوروبية

غري احلكومية ذات الصلة    وفـيما يـتعلق بالترتيـبات املقـترحة العتماد ومشاركة املنظمات             -3 
واجملموعـات الرئيسـية األخرى يف العملية التحضريية ويف املؤمتر العاملي للحد من الكوارث، فقد أقر االجتماع                 

 .الترتيبات بالصيغة املقدمة من األمانة

كمـا أحـاط االجتماع علماً بالتقرير املرحلي املقدم من األمانة عن العملية التحضريية للمؤمتر                -4 
 .لعاملي للحد من الكوارثا

شروع املخطط التمهيدي املشروح الستراتيجية وخطة عمل يوكوهاما، أُحيط         وفـيما يـتعلق مب     -5 
عـلماً مبختلف الوثائق املقدمة إىل فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت، مبا يف ذلك املذكرة اإلعالمية                االجـتماع   

هم بأن هذا االستعراض مهم لوضع أسس اختاذ اإلجراءات املتعلقة وأعرب املندوبون عن رأي . املـتعلقة هبـذا األمر    
وذكّرت األمانة الدول بأن املوعد النهائي      . باحلد من الكوارث، وقُدمت عدة اقتراحات لتعزيز عملية االستعراض        

املقبول ومع ذلك، أوضحت األمانة أن من . يونيه/ حزيران 15لـتقدمي املعلومات الوطنية اليت سيتم النظر فيها هو          
 . واملفيد حتديد موعد الحق الستالم هذه املعلومات يف حاالت التأخري

وكانـت املناقشات املتعلقة بالعناصر املقترحة للربنامج الذي سيسفر عنه املؤمتر العاملي للحد من               -6 
ويشمل . قترحةوقد توصلت اللجنة إىل اتفاق مبدئي بشأن صيغة الوثيقة الناجتة امل          . الكوارث مفيدة بصورة خاصة   

 . ذلك حتديد األولويات، ووضع األهداف املقترحة، وآليات املتابعة

وعلى الرغم من بعض التحفظات واالقتراحات احملددة، فقد ابتهجت الرئاسة مبالحظة أن العديد              -7 
 فيه يف وقت     سبق يف واقع األمر إدراجها يف مشروع العمل املتقّدم الذي مت النظر            - مثل األهداف الطوعية     -منها  
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سـابق مـن هذا األسبوع يف إطار فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث، والذي أُتيح ألعضاء                   
 . الوفود باألمس

كمـا قّدم املندوبون عدداً من االقتراحات القّيمة بشأن العناصر اليت قد حتتاج إىل النظر فيها يف                  -8 
وقدمت األمانة  . ر العاملي للحد من الكوارث، وأحاطت األمانة علماً بذلك        إطـار الربنامج الذي سيسفر عنه املؤمت      

اجلدول الزمين املقترح بشأن عملية التشاور اليت ستجري منذ اآلن وحىت انعقاد الدورة الثانية للجنة التحضريية يف                 
 . أكتوبر/تشرين األول

. ربناجمية اليت سيسفر عنها املؤمتر    ووضعت اللجنة التحضريية برنامج عمل طموح لتعزيز الوثائق ال         -9 
وحتـث الرئاسة مجيع الوفود على املشاركة بفعالية يف املشاورات اليت ستجري خالل الشهور القادمة، وفق ما هو                  

 . حمدد يف الربنامج الزمين املقترح، وذلك من أجل أن تكون الدورة الثانية بنفس فعالية الدورة األوىل

ت الرئاسة بالدور اهلام الذي يلعبه مكتب اللجنة والفريق العامل ملؤمتر احلد            ويف هذا السياق، نّوه    -10 
 . من الكوارث التابع لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت يف دعم هذا العمل

وتشـعر الرئاسة باالرتياح خاصة هلذه اخلطوات املتقدمة اليت أُحرزت، كما تنّوه بالضغط الذي               -11 
وقد . 2005يناير  / ضيق اجلدول الزمين الذي نواجهه من اآلن وحىت كانون الثاين          يـتعرض لــه اجلميع بسبب     

 . صدر العديد من االلتزامات بدعم املؤمتر وعملية التحضري له، وضمان التوصل إىل نتائج ملموسة
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 املرفق الرابع

الترتيبات اليت أُقرت العتماد ومشاركة املنظمات غري احلكومية ذات 
 الرئيسية األخرى يف العملية التحضريية ويف املؤمتر الصلة واجملموعات

 العاملي للحد من الكوارث

 معلومات أساسية -أوالً

 على املسامهات الفعالة من مجيع اجملموعات الرئيسية، على         58/214شـجعت اجلمعية العامة يف قرارها        -1
ؤمتر العاملي للحد من الكوارث ويف      ، ودعتها إىل طلب االعتماد يف امل      21الـنحو احملـدد يف جدول أعمال القرن         

وقررت اجلمعية العامة، يف نفس القرار، أن يكون اعتمادها ومشاركتها وفقاً للنظام الداخلي             . عمليـته التحضريية  
للجنة التنمية املستدامة، وللنظام الداخلي ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة واملمارسة املتبعة يف اللجنة فيما يتعلق   

 . مبشاركة وإشراك اجملموعات الرئيسية

يتضـمن هـذا التقرير اقتراحات بشأن معايري االعتماد وإجراءات بالنسبة لتلك املنظمات غري احلكومية                -2
واجملموعات الرئيسية األخرى اليت ال تتمتع يف الوقت الراهن مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي،            

وقد مت االسترشاد مبؤمتر القمة العاملي      . ت الرئيسية يف املؤمتر العاملي وعمليته التحضريية      وبشـأن مشاركة اجملموعا   
أما .1993يف جلنة التنمية املستدامة منذ عام       للتنمـية املسـتدامة يف صـياغة االقتراحات، وباملمارسات املتبعة           

 .(A/CONF.206/PC(1)/2)اقتراحات النظام الداخلي يف املؤمتر فتم تقدميها يف وثيقة مستقلة 

 املعايري واإلجراءات املقترحة لالعتماد -ثانياً

ختضـع مشاركة املنظمات غري احلكومية يف املؤمتر وعمليته التحضريية لقواعد املشاركة املتبعة يف اجمللس                -3
هتمة باملوضوع واملنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى امل    . )1(االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة   

واليت تندرج حتت الفئات التالية، وترغب يف حضور املؤمتر العاملي للحد من الكوارث واجتماعات جلنته التحضريية                
 : واملسامهة فيها، يتوجب عليها إبالغ أمانة املؤمتر والتسجيل للمشاركة

تصادي واالجتماعي  املـنظمات الـيت تتمتع يف الوقت الراهن مبركز استشاري لدى اجمللس االق             )أ( 
 بوصفها منظمات غري حكومية؛ 

 املنظمات املدرجة يف قائمة جلنة التنمية املستدامة؛ )ب(

؛ )مؤمتر يوكوهاما  (1994املنظمات اليت شاركت يف املؤمتر العاملي للحد من الكوارث يف عام             )ج(
 و



A/CONF.206/PC(I)/6 
Page 20 

 

د من الكوارث، أو يف أحد      املنظمات اليت هي أعضاء يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للح           )د( 
 . أفرقتها العاملة

وسـوف يتم هلذا الغرض إعداد استمارة تسجيل تكون متاحة يف موقع الويب التابع لالستراتيجية الدولية         
 .للحد من الكوارث

املـنظمات غـري احلكومـية واجملموعات الرئيسية األخرى اليت ال تندرج حالياً حتت الفئات أعاله لكنها      -4
.  احلضـور واملسـامهة يف املؤمتر وعمليته التحضريية، بإمكاهنا تقدمي طلباهتا إىل أمانة املؤمتر هبذا الشأن                ترغـب يف  

وسـتكون اإلجـراءات واالسـتمارات ذات الصـلة متاحة بعد فترة وجيزة عقب اختتام الدورة األوىل للجنة                  
 . ر العاملي للحد من الكوارثوسيقتصر هذا االعتماد فقط على املشاركة يف عملية املؤمت. التحضريية

 : ويقتضي الطلب تقدمي املعلومات التالية -5

اسم املنظمة واملعلومات املتعلقة باالتصال هبا، مثل العنوان واجلهة الرئيسية اليت ميكن االتصال هبا               )أ( 
 وما إىل ذلك؛ 

 أهداف املنظمة؛ )ب( 

ضوع املؤمتر العاملي، مع ذكر البلد أو البلدان        بـرامج وأنشطة املنظمة يف اجملاالت ذات الصلة مبو         )ج( 
 اليت تتم فيها هذه الربامج واألنشطة؛

 تأكيد أنشطة املنظمة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛ )د( 

إرسال نسخ من التقرير السنوي للمنظمة أو تقاريرها األخرى، مع بيانات مالية وقائمة باملصادر                )ه( 
 مبا يف ذلك التربعات احلكومية؛ املالية والتربعات، 

 ؛)بالنسبة للمنظمات الدولية(قائمة بأمساء أعضاء جملس إدارة املنظمة وبلدان جنسياهتم  )و( 

وصـف عضـوية املنظمة، مع ذكر العدد الكلي لألعضاء وأمساء املنظمات األعضاء يف املنظمة                )ز( 
 وتوزيعها اجلغرايف؛

 ائحها التنظيمية؛ وأو لو/نسخة من دستور املنظمة و )ح(

 . ملء استمارة التسجيل اليت أعدهتا أمانة املؤمتر العاملي )ط(

وينبغي أن  . واملوعد النهائي لتقدمي طلبات االعتماد هو ستة أسابيع قبل بداية كل دورة للجنة التحضريية              -6
املنظمات غري احلكومية يف األمم     وسوف تستعرض األمانة، مبساعدة دائرة االتصال ب      . تقّدم الطلبات إىل أمانة املؤمتر    

املـتحدة وغريها من الدوائر ذات الصلة، حسب االقتضاء، مدى صلة العمل الذي تضطلع به املنظمات املتقدمة،                 
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وإذا أثبت التقييم،   . اسـتنادا إىل خلفيتها وضلوعها مبسائل التنمية املستدامة، وال سيما يف جمال احلد من الكوارث              
ملقدمة، أهلية املنظمات وصلة أنشطتها بعمل املؤمتر، سوف توصي األمانة بأن تتخذ اللجنة             على أساس املعلومات ا   

ويف حالة عدم تقدمي مثل هذه      . التحضريية قراراً باعتماد هذه املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى         
وتقدم أمانة املؤمتر توصياهتا إىل     .  عن ذلك  التوصية، سوف تقدم أمانة املؤمتر إىل اللجنة التحضريية أسباب االمتناع         

 . اللجنة التحضريية قبل أسبوعني من بداية كل اجتماع للجنة

واملـنظمة غري احلكومية أو اجملموعة الرئيسية اليت اعُتمدت حلضور واحدة من دورات اللجنة التحضريية،                -7
 . ر نفسهبإمكاهنا املشاركة يف مجيع الدورات املستقبلية للجنة ويف املؤمت

 كيفية املشاركة يف العملية التحضريية ويف املؤمتر -ثالثاً

 املشاركة يف دورات اللجنة التحضريية -ألف

. ميكـن ملمثـلي املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى املعتمدة خماطبة اللجنة التحضريية              -8
انات خطيا لكي يتم توزيعها، وأن تقدم كل منظمة عددا       ولكـن نظراً لقصر مدة دورة اللجنة ُيطلب أن ُتقّدم البي          

 . وميكن كتابة البيانات باللغة اإلنكليزية).  نسخة250(كافيا من النسخ 

 كيفية املشاركة يف املؤمتر -باء

املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى املعتمدة سوف يتاح هلا الوصول املباشر إىل املكان               -9
وألسباب تتعلق باألمن والسالمة، قد يتم يف بعض أيام انعقاد املؤمتر وضع حد أقصى لعدد               . النعقاد املؤمتر الرمسي  

وسوف تبلغ أمانة املؤمتر اجملموعات الرئيسية هبذه الترتيبات حاملا يتضح          . املشاركني من أعضاء اجملموعات الرئيسية    
 .برنامج املؤمتر

ويتم حتديد . كني ميثل مجيع اجملموعات الرئيسية ملخاطبة اجللسة الكاملة      وسوف ُيدعى عدد قليل من املشار      -10
كل واحد من املتحدثني من خالل اآلليات الذاتية التنظيم للمجموعات الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع رئيس املؤمتر                

 . من خالل األمانة

ب املصلحة مثل عقد اجتماعات     خرى ألصحا األ  املوازية نشطةاألحداث و عدد من األ   تنظيمومـن املـتوقع      -11
  مواضيعية مع اجملموعات الرئيسية واحلكومات بشأن مسائل     واحللقـات الدراسية وحلقات العمل      ملـائدة املسـتديرة     ا

 . وسوف يتم اإلعالن عن تفاصيل ومواضيع هذه األحداث حاملا يتم توضيحها بصورة أكرب.حمددة

 حاشية املرفق الثالث

 .1996/31دي واالجتماعي قرار اجمللس االقتصا )1( 
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