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 مذكرة من إعداد األمانة

 

اً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة      مت اقـتراح منـوذج املؤمتـر العـاملي لـلحد مـن الكـوارث وفق                
A/RES/58/214             ،ويستند النموذج املقترح إىل مناقشات أجريت يف اجتماعات عقدها مكتب اللجنة التحضريية ،

وكذلـك إىل مناقشات أُجريت مع خمتلف أصحاب املصاحل، مبا يف ذلك الدورة التاسعة لفرقة العمل املشتركة بني                  
 .رث، وبالتشاور مع احلكومة املضيفةالوكاالت للحد من الكوا
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 مقدمة -أوالً

، فدعت  A/RES/58/214قـررت اجلمعـية العامة عقد املؤمتر العاملي للحد من الكوارث مبوجب القرار               -1
الدول األعضاء، وكافة اهليئات والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وسائر الوكاالت واملنظمات احلكومية             

 الصلة، وال سيما األعضاء يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث، إىل املشاركة                الدولـية ذات  
 ).16الفقرة (، وشجعت اجملموعات الرئيسية على تقدمي إسهامات فعالة )14الفقرة (بنشاط يف املؤمتر 

ات ملموسة وحتقيق   ويسـتهدف الـنموذج اإلمجايل للمؤمتر تشجيع املناقشات املتخصصة وإحداث تغيري           -2
وسيتألف املؤمتر  . نـتائج ملموسـة، وتشـجيع خمتلف اجلهات الفاعلة الرئيسية على املشاركة وتقدمي اإلسهامات             

جزء حكومي دويل؛ وجزء مواضيعي لتبادل املعارف؛       : العـاملي لـلحد من الكوارث من ثالث عمليات رئيسية         
 .ومنتدى ملشاركة اجلمهور

 بورتوبيا ويف مركز املؤمترات الدولية اجملاور له يف كويب وقاعات املعارض الدولية  وسيعقد املؤمتر يف فندق -3
وسيعقد اجلزء احلكومي الدويل واجلزء املواضيعي باملنطقة املخصصة يف         . لكويب، يف كويب مبقاطعة هيوغو يف اليابان      

املشاركة يف هذين اجلزأين تسجيل     ، ولن يسمح لعامة اجلمهور بدخوهلا، وستتطلب        )فندق بورتوبيا (مـباين املؤمتر    
مركز املؤمترات الدولية وقاعات املعارض     (أمسـاء املشـاركني وتقدميهم أوراق اعتماد، بينما يكون املنتدى العام            

 .مفتوحاً لعامة اجلمهور) الدولية

 اجلزء احلكومي الدويل -ثانياً

 استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما،     سـيتيح اجلـزء احلكومي الدويل فرصة للوفود لالنتهاء من استعراض           -4
هبـدف استيفاء إطار العمل التوجيهي املتعلق باحلد من الكوارث وحتديد عناصر لربنامج عمل للحد من الكوارث                 

وسيسمح أيضاً بتحديد اجملاالت ذات األولوية اليت سُيطلب من الدول األعضاء بشأهنا            . 2015-2005للفـترة   
تنفيذ األحكام ذات الصلة الواردة يف خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية            حتديد أهداف طوعية تستهدف ضمان      
 .املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية

وسيسـمح اجلـزء احلكومي الدويل للوفود باإلدالء ببياناهتا وكذلك بإجراء مناقشات ومفاوضات حول               -5
ستخصص غرفة للجنة الرئيسية    ) غرفة أوهوادا (لعامة  وإىل جانب القاعة ا   . نـتائج املؤمتـر العتمادها بشكل هنائي      

وستوفر للوفود قاعات إلجراء املفاوضات الثنائية واجلماعية بناء على         . ألغراض التفاوض والصياغة  ) غرفة كرياكو (
وستحتل االجتماعات احلكومية الدولية أولوية تفوق . طلـب يقـدَّم إىل أمانـة املؤمتر العاملي للحد من الكوارث      

 .لية اليت حتتلها اجللسات األخرىاألو
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 اجلزء املواضيعي -ثالثاً

يستهدف اجلزء املواضيعي الذي تقوم بتنسيقه أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث استكمال ودعم               -6
 :املناقشات اليت جترى بشأن نتائج الربنامج على املستوى احلكومي الدويل مع التركيز بشكل خاص على ما يلي

تـبادل اخلـربات واملمارسات اجليدة بغية تعزيز تنفيذ نتائج الربنامج يف جماالت تغطيها املواضيع          -
اخلمسـة، فضـالً عن حتديد قضايا تتطلب مزيداً من املناقشة على املستويات الدويل واإلقليمي               

 والوطين واجملتمعي؛

لدولية للحد من الكوارث،    الشـروع يف مبادرات أو شراكات حمددة لدعم تنفيذ االستراتيجية ا           -
 .وكذلك تيسري الربط الشبكي وتبادل املعلومات بني الشركاء واملنظمات

وسـيتألف اجلـزء املواضـيعي من ثالثة اجتماعات مائدة مستديرة رفيعة املستوى وعدد من اجللسات                 -7
 .املواضيعية اليت جتمَّع حتت مظلة مخسة مواضيع، وكذلك جلسة إقليمية

 املائدة املستديرة الرفيعة املستوىاجتماعات  -1 

ستتناول اجتماعات املائدة املستديرة الرفيعة املستوى قضايا يتم حتديدها أثناء استعراض استراتيجية وخطة              -8
عمـل يوكوهوما اليت تتطلب قدراً أكرب من االلتزام السياسي، والتعريف هبا على وسائل اإلعالم، واملشاركة على                 

 املواضيع احملددة، على وجه اخلصوص، حتديات رئيسية وقضايا ناشئة يف جدول أعمال احلّد              وتقابل. مستوى رفيع 
 .من خطر الكوارث، الذي يتطلب اهتماماً خاصاً

 :املواضيع الثالثة اليت تناولتها اجتماعات املائدة املستديرة هي -9

 التحدي املقبل الذي تواجهه التنمية: خطر وقوع الكوارث )أ( 

ـ     وينبغي أن تراعي املمارسات واالستثمارات يف جمال التنمية،      . وارث املتزايدة التنمية املستدامة   هتـدد الك
وسيقدم مديرو برامج التنمية واملؤسسات املالية،      . بصورة منتظمة، خطر حدوث كوارث طبيعية وما يتصل بذلك        

 .مواجهة هذا التحديوكذلك أحد الوزراء ورئيس بلدية إحدى املدن الرئيسية، آراءهم بشأن كيفية 

 تعلم التعايش مع املخاطر )ب( 

. إن الـثقافة والتدريـب املهـين وتبادل املعلومات من بني أقوى اإلمكانيات للحد من خطر الكوارث                 
وسـيناقش رؤساء املنظمات الدولية الرئيسية وكبار االختصاصيني وأحد الوزراء، ما هو مطلوب، يف بداية العقد                
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 أجل التنمية املستدامة، بغية توسيع نطاق العمليات التعليمية والتدريبية للنهوض بثقافة للوقاية             املتعلق بالتثقيف من  
 .واسعة النطاق

 ماذا حيمل املستقبل؟: املخاطر الناشئة )ج( 

إن تغـري املـناخ، وإزالـة الغابـات، والتحضر السريع، وانتشار األمراض هي من بني األمثلة العديدة                   
وسينظر رؤساء الوكاالت وكبار اخلرباء يف هذه       .  اليت ُتظهر اآلثار املتنامية ملخاطر الكوارث      لالجتاهـات الناشـئة   

 . اجملاالت، يف اآلثار املترتبة عمَّا جاء أعاله، لكي يأخذها يف احلسبان صانعو القرار

كومات والشركاء، ومن   ستتخذ اجتماعات املائدة املستديرة الثالثة الرفيعة املستوى شكل مناقشة مفتوحة مع احل            -10
وسيستهل كل اجتماع   . 2005يناير  / كانون الثاين  19 و 18املقرر بصورة مبدئية عقدها يف قاعة اجللسات العامة يومي          

من اجتماعات املائدة املستديرة ببيان يلقيه متحدث رئيسي معترف به، ومبداخالت قصرية للمشاركني، يليها تبادل لآلراء                
 . العامةمع املشاركني يف اجللسة

 جمموعات املواضيع -2 

تتصـل جمموعـات املواضيع املقترحة اتصاالً مباشراً بنتيجة املؤمتر والقضايا اليت متت مناقشتها يف العملية                 -11
وسـتتناول هذه اجملموعات مخسة مواضيع مت حتديدها كمجاالت عمل ذات أولوية بالنسبة             . احلكومـية الدولـية   

ل استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما، وكذلك من خالل املشاورات مع للسـنوات العشر املقبلة من خال  
وقد مت حتديد اجملموعات بشكل يتمشى على حنو        . األطراف يف إطار االستعداد للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث        

 .الدويلوثيق مع اجملاالت اخلمسة ذات األولوية األوىل اليت ستكون موضوع املناقشة يف اجلزء احلكومي 

وسـيقوم فـريق املناقشة املوضوعية، مبشاركة نشطة من جانب منظمات رئيسية تضطلع بأنشطة تتعلق                -12
وستستكمل . باملوضوع ومع ممثلني قطريني، بتقدمي كل موضوع من هذه املواضيع اخلمسة، وحتديد طابع املناقشة             

لدورة وتعاجل قضايا أكثر حتديداً تندرج يف إطار        هـذه األفرقة باجتماعات مواضيعية، يتزامن انعقادها مع انعقاد ا         
وستقوم الوكاالت الرئيسية   . عن احلكومة األفرقة املواضيعية   ) ممثلون(ومن املتوقع أن يترأس ممثل      . املوضـوع املعين  

 : بتنسيق التحضريات لعقد اجتماعات هذه األفرقة، على النحو التايل

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج     : لحد من املخاطر  األطـر املؤسسـية والسياسية ل     : اإلدارة )أ( 
 .، متطوعو األمم املتحدة، احتاد الوقاية االستباقية)املوئل(األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، اجلماعة     : حتديـد املخاطـر، التقيـيم، الرصـد واإلنذار املبكر          )ب( 
 . حوث املشترك، جامعة األمم املتحدةمركز الب/األوروبية
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منظمة األمم املتحدة   : بناء ثقافة جملتمعات قادرة على مواجهة الكوارث      : إدارة املعارف والتعليم   )ج( 
 .للتربية والعلم والثقافة، االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، منظمة األمم املتحدة للطفولة

برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة الصحة  : ل األساسية اليت تقوم عليها املخاطر     احلـد من العوام    )د( 
 .العاملية، مركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية

 .مكتب منسق الشؤون اإلنسانية، برنامج األغذية العاملي: التأهب من أجل استجابة فعالة  )ه( 

ومية وغريها من اجلهات املشاركة املعتمدة لدى املؤمتر        إن الوكـاالت واحلكومـات واملنظمات غري احلك        -13
العـاملي لـلحد من الكوارث مدعوة لتنظيم اجتماعات تسهم يف اجلزء املواضيعي يف إطار أحد املواضيع اخلمسة                  

ومبـا أن االهتمام باالجتماعات كبري، ومبا أن عدد القاعات املتاحة حمدود، ُيرجى من الشركاء الذين                . املقـترحة 
. زمون تنظيم اجتماعات بشأن مواضيع مماثلة التعاون بشكل وثيق وقدر اإلمكان لتنظيم اجتماعات مشتركة             يعـت 

وسـتعطى األولوية للتظاهرات اليت ينظمها بصورة مشتركة الشركاء احلكوميون، وغري احلكوميني، واحلكوميون             
وستقدم األمانة  . عاون بني منظمي االجتماعات   وستقوم أمانة املؤمتر العاملي للحد من الكوارث بتيسري الت        . الدوليون

 . توصيات إىل املكتب الختيار اجللسات، باالستناد إىل معايري الشفافية

مناقشة الفريق، إلقاء الكلمات، اجتماع املائدة      (وستعود مسألة حتديد حجم وشكل كل جلسة مواضيعية          -14
وستقدم أمانة املؤمتر العاملي للحد     . ف الذي يعقد اجللسة   إىل الطر ) املستديرة، جلسة طرح األسئلة واإلجابة عليها     

 .من الكوارث املعلومات عن سعة الغرفة املخصصة لالجتماع واملعدات املوجودة فيها

. وسـيقوم مقرر كل فريق مواضيعي بصياغة تقرير يرفعه إىل الرئيس لتقدمي املعلومات إىل اجللسة العامة                -15
نظيم كل دورة مواضيعية تقدمي ورقة موجزة إىل املقرر عن نتائج املناقشة، يتم             وسيطلب من الشخص الذي يقوم بت     

 .إدماجها يف املعلومات املقدمة إىل اجللسة العامة

ومن املتوقع إصدار تقرير منفصل، يتم فيه جتميع املعلومات اليت مت تقامسها يف إطار مناقشات جمموعة املواضيع                  -16
 . ، لكي تكون مبثابة املرشد لآلخرين لالستفادة من اخلربات السابقة) اجليدةالدروس املستخلصة واملمارسات(

 الدورة اإلقليمية -3 

تسـتهدف الـدورة اإلقليمية السماح للبلدان والوكاالت املشاركة، وال سيما البلدان والوكاالت ذات               -17
وسيتم يف  . حلد من أخطار الكوارث   التركـيز اإلقليمي، بتقاسم اخلربات والدروس املستخلصة من علمها يف جمال ا           

ومن املقرر مبدئياً عقد الدورة     . قاعة اجللسات العامة تقدمي العروض من كل منطقة وتبادل اآلراء فيما بني األقاليم            
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وستقوم أمانة املؤمتر العاملي للحد من الكوارث بإعداد الربنامج والنموذج           . 2005يناير  / كـانون الـثاين    21يف  
 . نعقاد املؤمتر، ونشرمها على موقع املؤمتر العاملي للحد من الكوارث على شبكة اإلنترنتاملوحدين، قبل ا

 املنتدى العام  –رابعاً 

سـيتكون املنتدى العام من حلقات عمل وأكشاك عرض، وملصقات، ومركز للمنظمات غري احلكومية               -18
الل ملصقات وعروض لألفالم وأفالم الفيديو      وسيتيح املنتدى فرصة لتعزيز األنشطة الذاتية للمنظمات من خ        . اخل

وقد . وتنظيم معارض عامة واملشاركة يف مناقشات مفتوحة، وتنظيم حلقات دراسية وطائفة متنوعة من التظاهرات           
. يرغـب منظمو هذه التظاهرات إشراك احلكومات واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات التقنية والقطاع اخلاص             

وتقوم اجملموعات اليت . لتظاهرات احلصول على وضع خاص من خالل أوراق االعتمادوال يتطلـب تنظـيم هذه ا     
ترغـب يف تنظـيم الـتظاهرات يف إطـار املنتدى العام بتقدمي الطلبات مباشرة إىل موقع املؤمتر العاملي للحد من                     

ب املدارس  وال سيما أمام طال   (وسـيكون هذا املنتدى مفتوحاً أمام عامة اجلمهور         . الكـوارث عـلى الشـبكة     
 .واملشاركني يف املؤمتر) واجلامعات

وسُيعقد املنتدى يف املنطقة اجملاورة مباشرة ملكان انعقاد اجلزء احلكومي الدويل واجلزء املواضيعي للمؤمتر،               -19
وسيتم إعداد برنامج مفصل، قبل انعقاد      . أي يف مركـز املؤمترات الدولية بكويب ويف قاعة املعارض الدولية بكويب           

 .ملؤمتر، يكون متاحاً يف موقع املؤمتر العاملي للحد من الكوارث على الشبكةا

- - - - - 

 


