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 ؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارثامل

 اللجنة التحضريية
 الدورة الثانية

 2004أكتوبر / تشرين األول12-11جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت2البند 

 جدول األعمال املؤقت وشروح جدول األعمال املؤقت 
 للدورة الثانية للجنة التحضريية

 مذكرة من إعداد األمانة

 أن تعقد مؤمتراً عاملياً للحد من الكوارث، يف كويب، A/RES/58/214لعامة يف قراراها    قـررت اجلمعـية ا     
، وقررت أن تنشئ للمؤمتر جلنة حتضريية       2005يناير  / كانون الثاين  22 إىل   18اليابان، خالل الفترة من      هيوغو،

اتيجية الدولية للحد من    وطلبت إىل األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستر      . حكومـية دولـية مفـتوحة العضوية      
 .الكوارث أن تقوم بدور أمانة املؤمتر وأن تنسق األنشطة التحضريية

 يف  2004مايو  / أيار 7 و 6يومي  (وكمتابعة للمناقشات اليت أجريت يف الدورة األوىل للجنة التحضريية           
 يف  2004أكتوبر  /ألول تشرين ا  12 و 11، سـتعقد أمانة املؤمتر الدورة الثانية للجنة التحضريية يومي           )جنـيف 

 .جنيف ملناقشة جوانب تنظيمية وموضوعية إضافية للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث
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 مقدمة -أوالً

 على أن جتتمع اللجنة التحضريية يف جنيف عقب         A/RES/58/214 من قرار اجلمعية العامة      9تنص الفقرة    -1
شتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث، لفترة أقصاها يومان          النصف سنويتني لفرقة العمل امل     2004دوريت عام   
وعليه، ستعقد الدورة الثانية للجنة التحضريية للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث يف مكتب األمم           . كـل مرة  

 بعد الدورة العاشرة لفرقة العمل املشتركة بني 2004أكتوبر / تشرين األول  12 و 11املـتحدة جبنـيف يومـي       
 .)1(2004أكتوبر / تشرين األول8 و7لوكاالت املقرر عقدها يومي ا

وباإلضافة إىل وسيلة   . وترد يف املرفق األول قائمة بالوثائق اليت مت إعدادها للدورة الثانية للجنة التحضريية             -2
 .drwc/org.unisdr.www://http: التوزيع العادية، ستكون الوثائق متاحة على موقع األمانة على الشبكة

 جدول األعمال املؤقت -ثانياً

 افتتاح اللجنة التحضريية -1

 إقرار جدول أعمال الدورة الثانية للجنة التحضريية -2

 تنظيم العمل -3

عتماد املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى للمشاركة يف العملية التحضريية ويف املؤمتر             ا -4
 ثالعاملي املعين باحلد من الكوار

 النظام الداخلي املؤقت للجنة التحضريية وللمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث -5

 التقرير املرحلي بشأن العملية التحضريية للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث -6

 منوذج مقترح للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث -7

 ر العاملي املعين باحلد من الكوارثآلية شراكات مقترحة يف سياق املؤمت -8

 مشروع جدول األعمال املقترح للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث -9

                                                      
 8 واجلمعة   7ي اخلميس   سـتعقد الدورة العاشرة لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث يوم             )1(

واحلكومات مدعـوة بصفـة مراقب حلضور .  بقصر األمم(Salle XII) 12 يف القاعـة رقم  2004أكـتوبر  /تشـرين األول 
 ).00/18 إىل الساعة 00/15من الساعة (جلسات الدورة اعتباراً من بعد ظهر يوم اخلميس 
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 مشروع استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً -10

عناصر : جهة الكوارث بناء قدرة األمم واجملتمعات على موا     "وثـيقة مشروع نتائج الربنامج املعنونة مؤقتا         -11
 "2015-2005لوضع برنامج عمل للفترة 

 مسائل أخرى -12

 .اختتام الدورة -13

 شروح جدول األعمال املؤقت -ثالثاً

 افتتاح اللجنة التحضريية :1البند 

وآخر ) اليابان(وسيعقب ذلك بيان يلقيه ممثل احلكومة املضيفة        ). إكوادور(سيفتتح الدورة رئيس املكتب      -3
واملوظفون الذين سيشاركون يف الدورة الثانية للجنة       .  مديـر االسـتراتيجية الدولـية للحد من الكوارث         يلقـيه 

 ).وتضطلع إيران مبهمة املقرر(التحضريية هم ذاهتم الذين شاركوا يف الدورة األوىل 

 إقرار جدول أعمال الدورة الثانية للجنة التحضريية :2البند 

ة التحضريية جدول األعمال املؤقت الذي أعدته أمانة املؤمتر باالتفاق مع            سـيكون أمام اللجن    :اخللفـية  -4
 ).(A/CONF.206/PC(II)/1املكتب 

 .ستدعى اللجنة التحضريية إىل إقرار جدول األعمال: اإلجراء -5

 تنظيم العمل :3البند 

طرائق عمل  ) A/RES/58/214(ث  حيدد قرار اجلمعية العامة بشأن االستراتيجية الدولية للحد من الكوار         : خللفيةا -6
وستجتمع اللجنة التحضريية يف جنيف عقب      . للجـنة التحضـريية احلكومـية الدولية املفتوحة العضوية املنشأة للمؤمتر          

اجـتماعي فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث، وستجتمع أيضاً، إذا اقتضى األمر ذلك، أثناء انعقاد                  
 .، يف كويب، هيوغو2005يناير / كانون الثاين22 إىل 18عين باحلد من الكوارث، يف الفترة من املؤمتر العاملي امل

ويرد يف املرفق الثاين جدول زمين مؤقت       . وسـيتم إجنـاز أعمال الدورة الثانية يف أربع جلسات عمل عامة            -7
 .انعقاد اللجنة التحضرييةوستتاح معظم وثائق العمل بلغات األمم املتحدة الرمسية الست أثناء . لألعمال

 .ستدعى اللجنة التحضريية إىل املوافقة على تنظيم عمل اللجنة التحضريية: اإلجراء -8
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عتماد املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى للمشاركة يف العملية التحضريية ويف املؤمتر ا :4البند 
 العاملي املعين باحلد من الكوارث 

اعـتمدت الـدورة األوىل للجنة التحضريية الترتيبات املقترحة لالعتماد واملشاركة يف العملية             : اخللفـية  -9
واستلمت أمانة املؤمتر طلبات االعتماد من منظمات غري حكومية ومن جمموعات           . التحضـريية ويف املؤمتر العاملي    

 ).A/CONF.206/PC(II)/7(رئيسية أخرى وتقدمت بتوصيات إىل اللجنة التحضريية بشأن هذه املسألة 

 .ستدعى اللجنة التحضريية إىل النظر يف التوصيات: اإلجراء -10

 النظام الداخلي املؤقت للجنة التحضريية وللمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث :5البند 

يف مشروع النظام   نظـرت الدورة األوىل للجنة التحضريية للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث             : اخللفـية  -11
وسـتقدم نسـخة مـنقحة مـن مشـروع الـنظام الداخـلي للمؤمتر العاملي                . الداخـلي لكـي يعـتمده املؤمتـر       

(A/CONF.206/PC(II)/2)يف الدورة الثانية هبدف اعتمادها . 

ر ستدعى اللجنة التحضريية إىل اعتماد مشروع النظام الداخلي املنقّح للجنة التحضريية وللمؤمت           : اإلجراء -12
 .العاملي املعين باحلد من الكوارث

 التقرير املرحلي بشأن العملية التحضريية للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث :6البند 

ستستمع اللجنة التحضريية إىل التقرير املرحلي ألمانة املؤمتر، الذي سيتضمن بيانات عن الدورات : اخللفية -13
حبضور اجملموعات اإلقليمية   (مايو  / املعين باحلد من الكوارث اليت ُعقدت منذ أيار        التوجيهـية بشأن املؤمتر العاملي    

، .)والبعـثات الدائمة يف جنيف ونيويورك وجمموعات الدعم التابعة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، إخل              
املناقشات فيما يتعلق   ليه  وبشأن اجتماعات املكتب، والنتائج اليت أسفرت عنها البعثات التحضريية، وما وصلت إ           

مبا يف ذلك   (بوضـع آلـية للصياغة، واستراتيجية اتصاالت ُوضعت لدعم املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث                
وموجز استنتاجات اجتماع فرقة العمل املشتركة بني       ،  )صـفحة املؤمتـر العـاملي على اإلنترنت وشعاره الرمسي         

، والتوصيات اليت أسفرت عنها املشاورات اإلقليمية واملواضيعية        )2004 أكتوبر/ تشرين األول  8-7(الوكاالت  
 .اليت جرت بالفعل، وغري ذلك من األنشطة ذات الصلة

الدول `الذي دعا   ) A/RES/58/214(وقـد جـاءت باألنشطة املبلغ عنها استجابة لقرار اجلمعية العامة             -14
ة لألمم املتحدة وسائر الوكاالت واملنظمات احلكومية الدولية        األعضاء، وكافة اهليئات والوكاالت املتخصصة التابع     

ذات الصـلة، وال سيما األعضاء يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث، إىل املشاركة النشطة                  
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 يف  بإسهامات مجيع املناطق اليت ميكن أن تقدم مدخالت فنية        `؛ ورّحب   `يف املؤمتـر وكذلك يف عمليته التحضريية      
 .`اإلسهامات الفعالة من اجملموعات الرئيسية`؛ وشجع `العملية التحضريية ويف املؤمتر ذاته

). A/CONF.206/PC(II)/5(ستدعى اللجنة التحضريية إىل اإلحاطة علماً باملعلومات املقدمة         : اإلجـراء  -15
 . املؤمتروقد تود اللجنة التحضريية طلب إيضاحات بشأن النقاط اليت مل تتناوهلا أمانة

 منوذج مقترح للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث :7البند 

سـتقدم أمانـة املؤمتر معلومات موجزة إىل اللجنة التحضريية بشأن النموذج املقترح للمؤمتر،         : اخللفـية  -16
ة لألمم املتحدة ومع    استناداً إىل املشاورات اليت أجريت يف املكتب مع الدول األعضاء والوكاالت واملنظمات التابع            

 .اخلرباء التقنيني

سـتدعى اللجنة التحضريية إىل املوافقة على النموذج املقترح للمؤمتر، وإتاحة الفرصة للدول             : اإلجـراء  -17
 .األعضاء إلبداء اهتمامها باملشاركة يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث

 ر العاملي املعين باحلد من الكوارثآلية شراكات مقترحة يف سياق املؤمت :8البند 

ستكون أمام اللجنة التحضريية وثيقة عنواهنا آلية شراكات مقترحة يف سياق املؤمتر العاملي املعين              : اخللفية -18
 ).A/CONF.206/PC(II)/9(باحلد من الكوارث 

 سياق املؤمتر العاملي املعين     ستدعى اللجنة التحضريية إىل التعليق على آلية الشراكات املقترحة يف         : اإلجراء -19
 .باحلد من الكوارث

 مشروع جدول األعمال املقترح للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث :9البند 

سُيقدَّم إىل اللجنة التحضريية مشروع جدول أعمال املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث لكي تناقشه               : اخللفية -20
 .وتوافق عليه

 مشروع استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً :10البند 

ستقدم أمانة املؤمتر إىل اللجنة التحضريية مشروع استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل              : اخللفية -21
احلوار املباشر، لغرض اإلعالم    عـامل أكـثر أمناً، مبا يف ذلك املعلومات اليت مت التوصل إليها من خالل التقارير الوطنية و                 

 .والنقاش
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ستدعى اللجنة التحضريية إىل التعليق على مشروع استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما            : اإلجراء -22
 .من أجل عامل أكثر أمناً

 :بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث      "وثـيقة مشـروع نـتائج الربنامج املعنونة مؤقتا           :11البند 
 "2015-2005عناصر لوضع برنامج عمل للفترة  

بناء قدرة األمم واجملتمعات على     "سيكون أمام اللجنة التحضريية نسخة منقّحة من الوثيقة املعنونة مؤقتا           : اخللفية -23
، اليت ُوزِّعت على    (A/CONF.206/PC(II)/4)" 2015-2005عناصر لوضع برنامج عمل للفترة      : مواجهـة الكوارث  

 .طراف بعد تضمينها تعليقات على املشروع الذي صدر عقب الدورة األوىل للجنة التحضرييةمجيع األ

سـتدعى اللجـنة التحضريية إىل النظر يف وثيقة نتائج الربنامج والتعليق عليها، وإىل التقدم               : اإلجـراء  -24
اعتمادها يف املؤمتر العاملي املعين     بتوصـيات وتوجـيهات إىل أمانة املؤمتر لزيادة بلورة الوثيقة للنظر النهائي فيها و             

 .وستدعى اللجنة التحضريية كذلك إىل التفكري يف وضع آلية صياغة مناسبة. باحلد من الكوارث

 مسائل أخرى :12البند 

 .سيجري يف إطار هذا البند تناول أية مسائل أخرى معروضة على اللجنة التحضريية -25

 اختتام الدورة :13البند 

 .ة املؤمتر مشروع تقرير عن أعمال الدورة الثانية للجنة التحضريية، بالتشاور مع املكتبستعد أمان -26

 .وسيعلن الرئيس اختتام الدورة -27
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 املرفق األول

 قائمة بالوثائق
 )الوثائق املتاحة يف الدورة الثانية للجنة التحضريية للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث(

 رمز الوثيقة  ياهتاعنواهنا أو وصف حمتو

جـدول األعمـال املؤقت وشروح جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية للجنة            
 التحضريية

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

 A/CONF.206/PC(II)/2  النظام الداخلي املؤقت للجنة التحضريية وللمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث

 A/CONF.206/PC(II)/3  من أجل عامل أكثر أمناًكوهاما مشروع استعراض استراتيجية وخطة عمل يو

بناء قدرة األمم واجملتمعات على     "وثيقة مشروع نتائج الربنامج املعنونة مؤقتا       
 "2015-2005عناصر لوضع برنامج عمل للفترة : مواجهة الكوارث

 A/CONF.206/PC(II)/4 

ي املعين باحلد من    الـتقرير املرحـلي بشـأن العملية التحضريية للمؤمتر العامل         
 الكوارث

 A/CONF.206/PC(II)/5 

 A/CONF.206/PC(II)/6  منوذج مقترح للمؤمتر

عـتماد املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى للمشاركة يف          ا
 العملية التحضريية ويف املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث

 A/CONF.206/PC(II)/7 

 A/CONF.206/PC(II)/8  عمال املقترح للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارثمشروع جدول األ

 A/CONF.206/PC(II)/9  آلية شراكات مقترحة يف سياق املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث

A/CONF.206/PC(II)/INF.1  مذكرة معلومات للمشاركني

عية للتحضري للمؤمتر العاملي املعين باحلد      جتميع نتائج االجتماعات اإلقليمية واملواضي    
 من الكوارث

 A/CONF.206/PC(II)/INF.2

A/CONF.206/PC(II)/INF.3  .جتميع التقارير الوطنية للتحضري للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث
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 املرفق الثاين

 اجلدول الزمين املؤقت لألعمال
 ، قصر األمم19قاعة املؤمترات 

 2004أكتوبر / تشرين األول11 االثنني

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

منوذج مقترح للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث         -
)A/CONF.206/PC(II)/6( 

آلـية شـراكات مقترحة يف سياق املؤمتر العاملي املعين           -
 )A/CONF.206/PC(II)/9(باحلد من الكوارث 

ؤمتر العاملي املعين   مشـروع جدول األعمال املقترح للم      -
 (A/CONF.206/PC(II)/8)باحلد من الكوارث 

مشـروع استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما        -
 (A/CONF.206/PC(II)/3)من أجل عامل أكثر أمناً 

بناء قدرة  "وثيقة مشروع نتائج الربنامج املعنونة مؤقتا        -
عناصر لوضع  : األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث    

ــرنا ــترة  بـ ــل للفـ " 2015-2005مج عمـ
(A/CONF.206/PC(II)/4) 

 افتتاح اللجنة التحضريية -

إقرار جدول أعمال الدورة الثانية للجنــة التحضريية        -
)A/CONF.206/PC(II)/1( 

 تنظيم العمل -

عـتماد املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية       ا -
ؤمتر األخـرى للمشاركة يف العملية التحضريية ويف امل       

العـــاملي املعـــين بـــاحلد مـــن الكـــوارث 
(A/CONF.206/PC(II)/7) 

الـنظام الداخلي املؤقت للجنة التحضريية وللمؤمتر العاملي         -
 (A/CONF.206/PC(II)/2)املعين باحلد من الكوارث 

التقرير املرحلي بشأن العملية التحضريية للمؤمتر العاملي        -
 (A/CONF.206/PC(II)/5)املعين باحلد من الكوارث 

 2004أكتوبر / تشرين األول12الثالثاء 

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

بناء قدرة  "وثيقة مشروع نتائج الربنامج املعنونة مؤقتا        -
عناصر لوضع  : األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث    

ــترة   ــل للفـ ــرنامج عمـ " 2015-2005بـ
(A/CONF.206/PC(II)/4)) تابع( 

 مسائل أخرى -

 .م الدورةاختتا -

بناء قدرة  "وثيقة مشروع نتائج الربنامج املعنونة مؤقتا        -
عناصر لوضع  : األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث    

ــترة   ــل للفـ ــرنامج عمـ " 2015-2005بـ
(A/CONF.206/PC(II)/4)) تابع( 

----- 


