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  تنظيم الدورة–أوالً 

 افتتاح الدورة ومدهتا -ألف 

، أن تعقد املؤمتر العاملي للحد من الكوارث يف كوبيه، هيوغو،           58/214قررت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها       -1
، وقررت أن تنشئ للمؤمتر جلنة حتضريية حكومية دولية         2005يناير  / الثاين  كانون 22 إىل   18باليابان، خالل الفترة من     

وطلبت من األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن تقوم بدور أمانة               . مفتوحة العضوية 
 .املؤمتر، وأن تنسق األنشطة التحضريية

 للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث مبكتب األمم املتحدة يف جنيف يومي            وُعقدت الدورة الثانية للجنة التحضريية     -2
وعقدت اللجنة  . ، بغرض استعراض التحضريات التنظيمية واملوضوعية للمؤمتر      2004أكتوبر  / تشـرين األول   12 و 11

 ).من األوىل إىل الرابعة(التحضريية أربع  جلسات عامة 

 البيانات االفتتاحية والبيانات العامة

ببيان افتتاحي خالل اجللسة األوىل     ) إكوادور(أدىل رئـيس اللجنة التحضريية، السيد هرنان اسكوديرو مارتينيز           -3
، أشار فيه إىل الكوارث اليت شهدهتا أحناء العامل مؤخراً والحظ تزايد الوعي             2004أكتوبر  / تشرين األول  11املعقودة يف   

وأبرز األهداف الرئيسية لوثيقة    .  انعقاد املؤمتر العاملي للحد من الكوارث      بآثـار املخاطر الطبيعية، مشدداً على احلاجة إىل       
نتائج الربنامج الذي سيسفر عنه املؤمتر العاملي، أال وهي احلد من اخلسائر الناجتة عن الكوارث، واألخذ باعتبارات خماطر                   

عات أقوى لبناء القدرات والقدرة على      الكوارث يف سياسات التنمية املستدامة وخططها، وإقامة مؤسسات وآليات وجمتم         
 .مواجهة املخاطر الطبيعية، وأعرب عن أمله يف أن ُيثمر املؤمتر نتائج قابلة للتطبيق وعملية وملموسة

ويف نفس اجللسة، أكد السيد ماساكي كونيشي، متحدثاً باسم حكومة اليابان البلد املضيف للمؤمتر، أمهية بناء                 -4
. اطر الطبيعية باالستناد إىل جمموعة مؤلفة من التدابري االقتصادية واالجتماعية والسياسات البيئية  القـدرة على مواجهة املخ    

وتقدم بثالثة مقترحات لدعم التنفيذ الفعلي لألعمال احملددة كهدف واملبينة يف مشروع برنامج العمل، أال وهي القيام، يف                  
ركن ألفضل املمارسات والدروس "وإقامة " حلد من الكوارثحافظة إلجراءات ا"إطـار مـنظومة األمم املتحدة، بوضع        

 ".فهرس بتكنولوجيات احلد من الكوارث"، و"املستخلصة من الكوارث السابقة

 بلداً كانت قد أعدت تقارير      90والحـظ مدير أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث إىل أن أكثر من               -5
وقال أيضاً إن نتائج املشاورات اإلقليمية واملواضيعية . لقائمة يف احلد من الكوارث   وطنـية حول التقدم احملرز والتحديات ا      

وأبرز . اليت جرت يف أفريقيا واألمريكتني وآسيا وأوروبا واحمليط اهلادئ قد أُدرجت يف عملية صياغة وثيقة نتائج الربنامج                
ت، اليت سبقت الدورة الثانية للجنة التحضريية،       الـبعض مـن توصيات الدورة العاشرة لفرقة العمل املشتركة بني الوكاال           

فأشار إىل أن فرقة العمل كانت قد شجعت أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على استنباط أهداف ملموسة                  
 .وميكن قياسها من أجل التنفيذ الفعال لوثيقة نتائج الربنامج

، ) اإلسالمية–مجهورية (ممثلو كل من أستراليا، وإكوادور، وإيران       وخالل اجللستني األوىل والثانية، أدىل ببيانات        -6
، والصني،  )بالنيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي      (وجامايكـا، واجلزائـر، واجلمهورية الدومينيكية، والسودان        
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بالنيابة عن  (بال، وهولندا   ، واملغرب، والنرويج، وني   ) الدميقراطية –مجهورية  (وفرتويـال، وفـيجي، وكولومبيا، والكونغو       
 .، والواليات املتحدة األمريكية)الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

منظمة األمم املتحدة لألغذية    : ويف نفـس اجللسـة، أدىل ببـيانني املراقبان عن الوكالتني املتخصصتني التاليتني             -7
 .والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

دىل ببيانات املراقبون عن الوكالة الفضائية األوروبية وبرنامج متطوعي األمم املتحدة واالحتاد الدويل جلمعيات              وأ -8
 .الصليب األمحر واهلالل األمحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

وإدماج استراتيجيات االستجابة يف    وشدد املتحدثون على احلاجة إىل فهم نقاط الضعف احملددة اخلاصة بالبلدان             -9
. حاالت الكوارث واحلد منها يف األهداف اخلاصة بالفقر والتنمية، وحتديد الثغرات واألولويات يف جمال السياسات العامة               

وبالتايل . وذُكـر أن ردم اهلـوة بني الوضع احلايل ومبادئ استراتيجية يوكوهاما جيب أن يكون واحداً من أهداف املؤمتر                  
أن يـراعي املؤمتر اإلجنازات اليت حتققت يف السعي إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ            جيـب   

. واستعراض السنوات العشر لربنامج عمل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، وبيان املؤمتر الثاين لإلنذار املبكر        
انية وضع إطار قانوين للتعاون الدويل يف جمال اتقاء الكوارث، وإنشاء آلية متويل لدعم              ولـلمؤمتر أن يـنظر أيضاً يف إمك       

األنشطة ذات الصلة التقاء الكوارث يف البلدان النامية من خالل إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص، وإقامة مركز                 
ص، دعا املتحدثون األمانة املشتركة بني      وهبذا اخلصو . إقلـيمي ودون إقلـيمي متخصـص يف البحث يف جمال الكوارث           

الوكـاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لتوفري منرب للحوار املتواصل وتبادل املعلومات والتدريب والبحث،               
 .وإشراك مجيع وكاالت األمم املتحدة وغريها من الوكاالت ذات الصلة يف رصد تنفيذ نتائج املؤمتر

بـذل جهد مجاعي للحد من خماطر الكوارث بإشراك مجيع اجملتمعات احمللية واملنظمات غري              ومت إبـراز أمهـية       -10
كما مت  . احلكومـية واحلكومات احمللية واألوساط الصناعية واألكادميية، واألخذ باملنظورين اخلاصني بنوع اجلنس والسن            

يز نظم املعلومات، وإقامة جمتمعات قادرة      التشديد على ضرورة وأمهية توخي هنج شامل من أجل احلد من الكوارث، وتعز            
كمـا دعا بعض املتحدثني إىل تعريف أوسع للكوارث يشمل املخاطر االجتماعية والبيئية             . عـلى مواجهـة الكـوارث     

 .والتكنولوجية

ويف حـني جيـب أن تسمح األهداف اليت سيتم حتديدها يف املؤمتر بقدر من املرونة للتكيف اإلقليمي والوطين                    -11
يع امللكـية، أُعرب عن رأي حذر فيما يتصل بوجاهة األهداف العاملية اليت قد ختلق تطلعات غري واقعية حبصول                   وتشـج 

 .تدفقات معونة إضافية على املستوى احمللي

 إقرار جدول أعمال الدورة الثانية للجنة التحضريية -باء 

 الثانـية كما ورد يف الوثيقة       أقـرت اللجـنة التحضـريية، يف جلسـتها األوىل، جـدول أعمـال دورهتـا                -12
A/CONF.206/PC(II)/1وكان جدول األعمال كاآليت ،: 

 افتتاح اللجنة التحضرية -1

 إقرار جدول أعمال الدورة الثانية للجنة التحضريية -2
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 ويف املؤمتر العاملي للحد من الكوارث 
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 :لكوارثبناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة ا      "وثـيقة مشـروع نـتائج الربنامج املعنونة مؤقتاً           -11
 ".2015-2005عناصر لوضع برنامج عمل للفترة  

 مسائل أخرى -12

 .اختتام الدورة -13

 تنظيم العمل –جيم 

ودعا ". تنظيم العمل " من جدول األعمال املعنون      3نظـرت اللجـنة التحضريية، يف جلستها األوىل، يف البند            -13
 . (A/CONF.206/PC(II)/1)الرئيس األمانة إىل تقدمي جدول عمل زمين مؤقت 

 . وأقرت اللجنة التحضريية جدول العمل بالصيغة اليت قدم هبا -14

وطلبـت األمانة من اللجنة إقرار مشاركة املنظمات احلكومية الدولية اخلمس التالية يف أعمال املؤمتر ويف العملية                  -15
ط اهلادئ لبحوث التغري العاملي، ومجعية       احملي -شبكة آسيا   ): A/CONF.206/PC(II)/INF.2انظر الوثيقة   (التحضريية لـه   
 األمريكية الالتينية للهيئات احلكومية للدفاع واحلماية املدنية، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، والوكالة              -البلدان اإليربية   

 . الفضائية األوروبية، والرابطة الدولية لعلم الزالزل وفيزياء باطن األرض

 . التحضريية مشاركة تلك املنظمات يف أعمال املؤمتر ويف عملية التحضري لهويف نفس اجللسة، أقرت اللجنة -16

 احلضور -دال 

، تعترب اللجنة التحضريية مفتوحة العضوية لتمكني مجيع الدول         58/214 من قرار اجلمعية العامة      9وفقاً للفقرة    -17
 . من املشاركة التامة

اد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا،        االحت: وكانـت الدول التالية ممثلة يف اللجنة       -18
إسـبانيا، أسـتراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران               
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لبحرين، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا،     ، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، باكستان، ا       ) اإلسالمية –مجهورية  (
بلغاريـا، بلـيز، بنغالديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند،                

شيكية، اجلمهورية  تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكا، اجلزائر، جزر كوك، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية الت            
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اليوغوسالفية السابقة، جنوب أفريقيا، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا،             

، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا واجلبل األسود، الصني، طاجيكستان، غانا، غواتيماال، غينيا، فرنسا،              السنغال
الفلـبني، فرتويال، فنلندا، فيجي، فييت نام، قربص، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، الكرسي الرسويل، كمبوديا،              

فيا، لبنان، لكسمربغ، ليتوانيا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب،         كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، الت     
املكسـيك، ملديـف، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا،               

، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات موزامبـيق، مونـاكو، مـيامنار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجرييا، نيوزلندا، اهلند           
 .املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة األمم       : وكانـت الوكـاالت املتخصصة التالية ممثلة يف اللجنة         -19
، ومنظمة الصحة العاملية، واالحتاد الدويل      )البنك الدويل لإلنشاء والتعمري   (املـتحدة للتربية والعلم والثقافة، والبنك الدويل        

 . لالتصاالت السلكية والالسلكية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية،     : وكانت مكاتب األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجمها التالية ممثلة يف اللجنة          -20
األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومعهد األمم املتحدة          ومـنظمة األمـم املـتحدة للطفولة، وبرنامج         

للتدريـب والبحـث، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي،            
 .  اإلقليميةوجامعة األمم املتحدة، وبرنامج متطوعي األمم املتحدة، ومركز األمم املتحدة للتنمية

 . اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ: وكانت أمانة االتفاقية التالية ممثلة يف الدورة -21

جلنة االحتاد األفريقي، واجملتمع    : وكانـت املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى التالية ممثلة يف الدورة           -22
وكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث، ومركز تنسيق الوقاية من           األنـدي، ومجعـية دول الكارييب، وال      

الكـوارث الطبيعـية يف أمريكا الوسطى، واملؤسسة األندية للتنمية، وجملس أوروبا، وجملس االحتاد األورويب، واملفوضية                
 األمريكية الالتينية للهيئات    -ان اإليربية   األوروبـية، واجلماعـة األوروبـية، والوكالة الفضائية األوروبية، ومجعية البلد          

احلكومـية للدفـاع واحلماية املدنية، وجلنة البلدان األمريكية للحد من الكوارث الطبيعية التابعة ملنظمة الدول األمريكية،            
 جملموعة دول   واملـنظمة الدولـية للدفاع املدين، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، والوفد الدائم              

 .أفريقيا والكارييب وجنوب احمليط اهلادئ، وجلنة العلوم األرضية التطبيقية جلنوب احمليط اهلادئ

 منظمة غري حكومية كان مكتب اللجنة قد أقر مؤقتاً اعتمادها يف            28وحضـر اللجنة التحضريية مراقبون عن        -23
 .انتظار اعتماد اللجنة التحضريية هلا الحقاً

 ائقالوث -هاء 

 .ترد يف املرفق األول الوثائق املعروضة على اللجنة التحضريية يف دورهتا الثانية -24
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  األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث–ثانياً 

اعـتماد املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى للمشاركة يف العملية التحضريية ويف املؤمتر               -ألف 
  للحد من الكوارثالعاملي

 من جدول   4أكتوبر، يف البند    / تشرين األول  11نظـرت اللجـنة التحضـريية، يف جلستها الثانية املعقودة يف             -25
اعتماد املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى للمشاركة يف العملية التحضريية ويف املؤمتر             "األعمال املعنون   

ولدى تقدمي  ). Add.1 و A/CONF.206/PC(II)/7( وقد عرض عليها تقرير أعدته األمانة        ".العـاملي للحد من الكوارث    
 طلب اعتماد من منظمات غري حكومية وجمموعات رئيسية         55التقرير، قال ممثل األمانة إن هذه األخرية كانت قد تلقت           

 .واجملموعات الرئيسيةوبعد تقييم جمموعة الطلبات املقدمة، أوصت األمانة باعتماد تلك املنظمات . أخرى

ويف نفـس اجللسـة، أقرت اللجنة التحضريية توصية األمانة فيما يتصل مبشاركة تلك املنظمات غري احلكومية                  -26
 .واجملموعات الرئيسية األخرى

 النظام الداخلي املؤقت للجنة التحضريية وللمؤمتر العاملي للحد من الكوارث -باء 

 من جدول   5أكتوبر، يف البند    / تشرين األول  11جلستها الثانية املعقودة يف     نظـرت اللجـنة التحضـريية، يف         -27
وأشار الرئيس إىل أن    ". النظام الداخلي املؤقت للجنة التحضريية وللمؤمتر العاملي للحد من الكوارث         "األعمـال املعـنون     

نة التحضريية، وأن اللجنة كانت قد بعـض التعديالت قد اقترح إدخاهلا على النظام الداخلي املؤقت يف الدورة األوىل للج           
، على أساس مؤقت،    "النظام الداخلي املؤقت للجنة التحضريية وللمؤمتر العاملي للحد من الكوارث         "وافقـت على تطبيق     

 24 من املادة 3 و 1 وبالفقرتني   3 و 1على أن يكون مفهوماً أن القواعد املتنازع بشأهنا، أي األجزاء ذات الصلة باملادتني              
، تظل مدرجة بني قوسني يف انتظار       34 و 33، وكذلك الفقرات الكاملة املقترحة حديثاً للمادتني        62 و 47دتني  واملـا 

 . إجراء مشاورات بني األطراف املعنية

واقـترح الرئيس إرجاء املناقشة يف إطار هذا البند من جدول األعمال لكونه مل يتسن بعد التوصل إىل اتفاق بني                     -28
 كما طلب الرئيس أن تتواصل املشاورات بنشاط، يف الفترة االنتقالية، بني األطراف املعنية بغية تسوية                .األطـراف املعنية  

املسألة بسرعة، وطلب عرض نتائج تلك املناقشات يف أقرب وقت ممكن على األمانة خالل هذه الفترة وقبل انعقاد الدورة                   
واقترح الرئيس أن تعمل اللجنة التحضريية      . 58/214 يف قرارها    الثالثة للجنة التحضريية، كما تطلب ذلك اجلمعية العامة       

 . ويعمل املؤمتر العاملي للحد من الكوارث، يف انتظار ذلك، بالنظام الداخلي املؤقت احلايل

 . ويف نفس اجللسة، أقرت اللجنة التحضريية مقترحات الرئيس -29

 ملي للحد من الكوارثتقرير مرحلي بشأن العملية التحضريية للمؤمتر العا -جيم 

تقرير مرحلي بشأن العملية    " من جدول األعمال املعنون      6نظرت اللجنة التحضريية يف جلستها الثانية، يف البند          -30
 ".التحضريية للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث
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 2004يوليه  /نذ متوز ، وخلص األنشطة اليت مت القيام هبا م       (A/CONF.206/PC(II)/5)وقدم منسق املؤمتر التقرير      -31
 . وأشار بشكل خاص إىل استنباط خطة اتصاالت وأطلع املشاركني على الوضع يف جمال التمويل. عندما أعد التقرير

 منوذج مقترح للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث -دال 

ذج مقترح للمؤمتر   منو" من جدول األعمال املعنون      7نظـرت اللجـنة التحضريية، يف جلستها الثانية، يف البند            -32
 ".العاملي للحد من الكوارث

 وقدمت معلومات مستوفاة عن العناصر الثالثة املكونة        (A/CONF.206/PC(II)/6)وقدمـت األمانـة الـتقرير        -33
اجتماعات املائدة املستديرة، وفرق األخصائيني يف مواضيع       (لـلمؤمتر، أال وهي اجلزء احلكومي الدويل، واجلزء املواضيعي          

 . واملنتدى العام) ، واجللسات املواضيعية، وجلسة إقليميةمعينة

وأدىل ببيان ممثلو كل من أستراليا، وأوغندا، وبابوا غينيا اجلديدة، واجلزائر، وجزر كوك، والكامريون، واململكة                -34
 . املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند

 تنسيق اجللسات املواضيعية، مبا يقلل من عددها، وختصيص الوقت          وشـدد املـتحدثون عـلى احلاجة إىل مزيد         -35
 . للجلسات اإلقليمية

 .أقرت اللجنة النموذج املقترح للمؤمتر -36

 آلية شراكات مقترحة يف سياق املؤمتر العاملي للحد من الكوارث -هاء 

آلية شراكات مقترحة يف    "ل املعنون    من جدول األعما   8نظـرت اللجنة التحضريية، يف جلستها الثانية، يف البند           -37
 ".سياق املؤمتر العاملي للحد من الكوارث

 ).A/CONF.206/PC(II)/9(وقدمت األمانة التقرير  -38

 . وأدىل ممثل اهلند ببيان -39

 .وأقرت اللجنة آلية الشراكات املقترحة يف سياق املؤمتر -40

 لحد من الكوارثمشروع جدول األعمال املقترح للمؤمتر العاملي ل -واو

مشروع جدول األعمال   " من جدول األعمال املعنون      9نظـرت اللجنة التحضريية، يف جلستها الثانية، يف البند           -41
 ".املقترح للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث

 ).A/CONF.206/PC(II)/8(وقدمت األمانة التقرير  -42

 ).انظر املرفق الثاين(ال املؤقت وأوصت اللجنة املؤمتر باعتماد مشروع جدول األعم -43
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 مشروع استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً  -زاي

مشروع استعراض " من جدول األعمال املعنون 10نظـرت اللجـنة التحضـريية، يف جلستها الثانية، يف البند             -44
وقدمت األمانة عرضاً عاماً    ). A/CONF.206/PC(II)/3" (اسـتراتيجية وخطـة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً          

 96وقد أفاد االستعراض من إسهام      . للتقدم احملرز يف استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً            
اللجنة بنيتها نشر   وأخربت األمانة   . تقريـراً وطنياً، أُتيح حتليل هلا يف الدورة العاشرة لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت             

واملندوبون مدعوون إلبداء تعليقاهتم على مشروع االستعراض يف موعد أقصاه          . مجـيع التقارير الوطنية على قرص مدمج      
 .2004أكتوبر /هناية تشرين األول

 .وأدىل ببيان ممثلو كل من أملانيا وسويسرا والواليات املتحدة األمريكية -45

واقترح عوضاً عن ذلك أن     .  جمال تقدمي التقارير جيب أال تثقل كاهل احلكومات        وأشـري إىل أن االحتياجات يف      -46
وباإلضافة إىل ذلك مت التشديد     . تقوم األمانة ببعض العمل فتوفر التوجيه بشأن املعلومات الالزمة لتقييم تنفيذ نتائج املؤمتر            

وهبذا اخلصوص طلب من    . ة نتائج الربنامج  عـلى أنه جيب إقامة صلة أقوى بني وثيقة استعراض يوكوهاما ومشروع وثيق            
األمانـة بإحلاح استعراض اجلزء من وثيقة استعراض يوكوهاما الذي يتضمن التوصيات، بغية جعله يتفق مع نص مشروع                  

 .واتفق على أن نسخة منقحة من الوثيقة ستصدر لكي تنظر فيها جلنة الصياغة. وثيقة نتائج الربنامج

عناصر : بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث      "لربنامج املعنونة مؤقتاً    وثـيقة مشـروع نتائج ا      -حاء
 "2015-2005لوضع برنامج عمل للفترة 

وثيقة مشروع نتائج   " من جدول األعمال املعنون      11نظـرت اللجـنة التحضريية، يف جلستها الثانية، يف البند            -47
 عناصر لوضع برنامج عمل للفترة    : اجملتمعات على مواجهة الكوارث   بـناء قـدرة األمم و     "الـربنامج املعـنونة مؤقـتاً       

2005-2015) "A/CONF.206/PC(II)/4 .(            وقدمـت األمانـة الوثـيقة مرفقة هبا استعراضاً موجزاً خللفية الوثيقة
 .ومضموهنا املوضوعي

 أكتوبر، نظرها يف  /األول تشرين   12وواصـلت اللجـنة التحضريية، يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف             -48
 .هذا البند

وأدىل ببـيان ممـثلو كل من االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، أستراليا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوغندا،                 -49
كيا، ، بابوا غينيا اجلديدة، الربازيل، بربادوس، بليز، بنغالديش، بوليفيا، بريو، تر          ) اإلسالمية -مجهورية  (أوكرانـيا، إيران    

ترينـيداد وتوباغو، اجلهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، زامبيا،              
السـلفادور، السـودان، السـويد، الفلبني، فيجي، كمبوديا، كندا، كولومبيا، كينيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة                

ندا الشمالية، موزامبيق، النرويج، نيبال، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، الواليات املتحدة          املـتحدية لـربيطانيا العظمـى وآيرل      
 . األمريكية، اليابان، اليونان
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وأدىل ببيان املراقبون عن اجلماعة األوروبية، والوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث، ومنظمة               -50
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، وبرنامج          األمـم املـتحدة لألغذيـة والزراعة،        

 .متطوعي األمم املتحدة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

ويف سـياق مواصـلة الـنقاش حول موضوع وثيقة النتائج، مت التشديد على احلاجة إىل توافق نتائج املؤمتر مع                     -51
تعددة األطراف األخرى، أال وهي األهداف اإلمنائية لأللفية، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، وإعالن            العمليات واالتفاقات امل  

كما مت . جوهانسـربغ، واتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وعلمية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   
مج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية       التأكيد بشكل خاص على الروابط وأوجه التآزر مع عملية برنا         

 .النامية

فبإمكان هذه  . ومت التشديد على دور املنظمات واملؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف احلد من خماطر الكوارث              -52
وأُعلنت نتائج االجتماعات   . املـنظمات اإلقليمـية أن تساهم يف إجياد املعلومات وتقامسها يف جمال إدارة خماطر الكوارث              

 .اإلقليمية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، ودعيت األمانة بإحلاح إىل إدراج توصياهتا يف وثيقة نتائج الربنامج

واقـُترح وضـع جمموعة من األهداف واإلجراءات ذات األولوية من شأهنا أن حتدد أهدافاً ومؤشرات ملموسة                  -53
. وحظي االقتراح بتأييد العديد من املتحدثني     . ضاً األطر الزمنية املالئمة وأصحاب املصاحل القياديني      وقابلة للقياس وحتدد أي   

غـري أن متحدثني آخرين أعربوا عن قلقهم إزاء حتديد أهداف شاملة قد تكون مرهقة من حيث املوارد الالزمة وميكن أن   
ن هذه األهداف طوعية وقابلة للتكييف وفقاً لظروف البلدان         وجيب أن تكو  . تعـرقل الحقـاً التنفيذ الفعلي لنتائج املؤمتر       

 .اخلاصة

ويف حـني مت التسـليم بأمهية رصد التقدم احملرز يف تنفيذ وثيقة نتائج الربنامج املتفق عليها يف املؤمتر، أُعرب عن           -54
 .يةرأي حذر مفاده أنه جيب عدم إثقال كاهل احلكومات، وال سيما منها حكومات البلدان النام

ويف حـني اقـترح عدد من املتحدثني أال يقتصر املؤمتر على التطرق للمخاطر الطبيعية فيتطرق أيضاً للمخاطر                   -55
االجتماعية والبيئية والتكنولوجية، شدد متحدثون آخرون على النقطة اليت مفادها أن النقاش يف املؤمتر جيب أن يركز على                  

 . لطبيعيةاملسائل اليت هلا صلة مباشرة بالكوارث ا

وارتئي أنه جيب أن يوفر املؤمتر فرصة       . ومت التأكـيد عـلى الدور احلاسم لتقاسم املعلومات يف احلد من املخاطر             -56
 . لتقاسم املمارسات اجليدة والدروس املستخلصة يف سياق الواليات واالتفاقات القائمة

ب إدراجها يف مشروع وثيقة نتائج الربنامج       وأبـدى عدد من املتحدثني تعليقات موضوعية حول العناصر الواج          -57
 :املقبل، مشلت اجملاالت التالية

 تعبئة األموال، مبا يف ذلك آلية التمويل وإشراك القطاع اخلاص يف تنفيذ وثيقة نتائج الربنامج •

 بناء القدرات يف البلدان النامية، وبشكل خاص من خالل إقامة خطة عمل وطنية يف أقل البلدان منواً •

 تعزيز ثقافة الوقاية، مع التشديد على نظم اإلنذار املبكر •
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 اإليدز، وال سيما يف أفريقيا/أمهية تأثري وباء فريوس نقص املناعة البشري •

اإلشارة إشارة حمددة إىل األمن الغذائي، ومحاية املستشفيات واهلياكل األساسية اخلاصة خبدمات الصحة              •
 من املخاطر الطبيعية

 اصر احلد من خماطر الكوارث يف برامج إعادة البناء ملا بعد النـزاعاتإدراج عن •

استخدام تطبيقات رصد األرض وغريها من التطبيقات ذات الصلة بالسواتل، وتكنولوجيات املعلومات             •
 واالتصاالت

 اإلشارة إشارة حمددة إىل منظوري اجلنس والسن يف الديباجة •

 ادرات احلد من الكوارثأمهية املشاركة اجملتمعية يف مب •

ودعا الرئيس األمانة، يف اجللسة الرابعة، إىل إتاحة مشروع اختصاصات جلنة الصياغة، اليت أشار، باسم املكتب،                 -58
وطلب من اللجنة التحضريية تكليف     ). انظر املرفق الرابع  (إىل أهنا قد تكون آلية مناسبة ملواصلة عمل صياغة وثائق النتائج            

وبعد . ووافقت اللجنة التحضريية على اقتراح الرئيس     . ية إضفاء الصبغة النهائية على مشروع االختصاصات      املكتب مبسؤول 
ذلـك أعلـن الرئـيس أن السيد ماركو فرياري، نائب مدير فرع املعونة اإلنسانية بالوكالة السويسرية للتعاون ألغراض                   

 . التنمية، كان قد وافق على تويل مسؤولية رئاسة جلنة الصياغة

 .ويف نفس اجللسة، أدىل ممثل سويسرا ببيان -59

ويف نفس اجللسة أيضاً، طلب الرئيس تقدمي التعليقات احملددة العالقة بشأن مشروع وثيقة نتائج الربنامج يف موعد           -60
 25وع  وأعلن الرئيس أن االجتماع األول للجنة الصياغة سيعقد مؤقتاً خالل أسب          . 2004نوفمرب  / تشرين الثاين  1أقصاه  

 .وستصدر النسخة املنقحة من الوثيقة لكي تنظر فيها جلنة الصياغة. 2004أكتوبر /تشرين األول

 مسائل أخرى -طاء

 من  12، يف البند    2004أكتوبر  / تشرين األول  12نظـرت اللجنة التحضريية، يف جلستها الرابعة املعقودة يف           -61
 ".مسائل أخرى"جدول األعمال املعنون 

 لدورةاختتام ا -ياء

انظر (أكتوبر، املناقشة اليت دارت يف الدورة       / تشرين األول  12لّخـص الرئـيس، يف اجللسة الرابعة املعقودة يف           -62
 ).املرفق الثالث

 .ويف نفس اجللسة، أدىل الرئيس ببيان ختامي وأعلن اختتام الدورة الثانية للجنة التحضريية -63
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 املرفق األول

 *ة الثانية للجنة التحضرييةالوثائق املعروضة على الدور

 رمز الوثيقة عنوان أو وصف حمتوى الوثيقة

A/CONF.206/PC(II)/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه
Corr.1و

A/CONF.206/PC(II)/2 النظام الداخلي املؤقت للجنة التحضريية وللمؤمتر العاملي للحد من الكوارث
Corr.1و

)باإلنكليزية فقط(
A/CONF.206/PC(II)/3 ض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناًمشروع استعرا

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

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

A/CONF.206/PC(II)/5 تحضريية للمؤمتر العاملي للحد من الكوارثتقرير مرحلي بشأن العملية ال

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

اعـتماد املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى للمشاركة يف          
 العملية التحضريية ويف املؤمتر العاملي للحد من الكوارث 

A/CONF.206/PC(II)/7
Add.1و

A/CONF.206/PC(II)/8 مشروع جدول األعمال املقترح للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث

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

A/CONF.206/PC(II)/INF.1 مذكرة إعالمية للمشاركني 
)باإلنكليزية فقط(

A/CONF.206/PC(II)/INF.2 مشاركة املنظمات احلكومية الدولية يف أعمال املؤمتر العاملي للحد من الكوارث
)باإلنكليزية فقط(

 ـــــــــــــــ

 .wcdr/org.unisdr.www://http: مجيع هذه الوثائق متاحة على الشبكة على املوقع * 
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 املرفق الثاين

 ؤمتر العاملي للحد من الكوارثمشروع جدول األعمال املؤقت للم

 .افتتاح املؤمتر -1

 .انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين -2

 .اعتماد النظام الداخلي -3

 .إقرار جدول األعمال -4

 .اعتماد املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية األخرى -5

 .تنظيم األعمال، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الرئيسية -6

 .انات العامةالبي -7

 .استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً -8

عناصر لوضع  : بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث      "اعـتماد وثيقة نتائج الربنامج املعنونة مؤقتاً         -9
 ".2015-2005برنامج عمل للفترة 

 .إقرار إعالن املؤمتر -10

 .ة اجلزء املواضيعيتقرير عن مناقش -11

 .تقرير عن املنتدى العام -12

 .استنتاجات املؤمتر العاملي للحد من الكوارث -13
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 املرفق الثالث

 ملخص الرئيس ملداوالت الدورة الثانية للجنة التحضريية 

 .حو التايلخلّص الرئيس النقاط الرئيسية اليت كانت الدورة الثانية للجنة التحضريية قد ناقشتها، وذلك على الن 

ومتثل توافق اآلراء العام يف كون املؤمتر العاملي        .  وفداً لإلدالء ببيانات   70خـالل الدورة تناول الكلمة أكثر من         -1
لـلحد من الكوارث يتيح فرصة فريدة لتنسيق إدراج احلد من خماطر الكوارث يف سياسات التنمية وتنفيذها، وتأييد تنفيذ                   

وقد استمعت الدورة ألمثلة عديدة من أمثلة املبادرات . ك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةخطة جوهانسربغ للتنفيذ، وكذل  
. الفعالة اليت أقدمت عليها البلدان للمضي قُدماً جبدول األعمال، وكذلك التسليم بكون األمر ال يزال حيتاج إىل فعل املزيد                  

 .ل ومنسق وشامل جتاه احلد من خماطر الكوارثوباإلضافة إىل ذلك، شددت الوفود على أمهية توخي هنج متكام

 من جدول األعمال، مشاركة مخس منظمات حكومية دولية يف أعمال           4وأيـدت الدورة الثانية، يف إطار البند         -2
 منظمة غري حكومية وجمموعات رئيسية أخرى، كانت قد         55املؤمتـر، ووافقت على توصية األمانة فيما يتصل مبشاركة          

وأحاط االجتماع علماً بالتقرير املرحلي الذي قدمته األمانة عن         . العتماد للمشاركة يف عملية املؤمتر    تقدمـت بطلـبات ل    
 .العملية التحضريية للمؤمتر

وأعرب الرئيس عن تقديره للتفاهم     . واتفقـت الدورة الثانية على االضطالع بعملها مبوجب نظام داخلي مؤقت           -3
ألطراف املعنية مبسائل النظام الداخلي على املضي بنشاط يف مشاوراهتا وتقدمي           كما حث الرئيس ا   . الـذي شاطرته الوفود   

 .تقرير عن نتائج املناقشات إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن وقبل انعقاد الدورة الثالثة للجنة التحضريية

. الدورات املواضيعية وأقـرت هذه الدورة النموذج املقترح للمؤمتر، مع التسليم باحلاجة إىل مزيد تعزيز تنسيق                -4
. وأُشـري إىل احلاجـة إىل حتديد الزمان واملكان املالئمني لتمكني الدورات اإلقليمية واألقاليمية من االنعقاد عند الطلب                 

 .وستواصل األمانة عملها للتخطيط ألفضل زمان ومكان ممكنني للمؤمتر

ة يف سياق املؤمتر ومشروع جدول األعمال       ، آلية الشراكات املقترح   9 و 8وأقـرت الـدورة، يف إطار البندين         -5
 .املقترح للمؤمتر

وفـيما يتعلق مبشروع استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً، شددت الوفود على       -6
ن التعليقات  وأشارت األمانة إىل أنه جيوز تقدمي املزيد م       . أمهية إقامة صالت واضحة بني االستعراض ووثيقة نتائج الربنامج        

ودعت الوفود بإحلاح إىل القيام بذلك يف       . أكتوبر/عـلى مشروع استعراض استراتيجية يوكوهاما حىت هناية تشرين األول         
 .أقرب وقت ممكن

ويف حني كان هناك توافق     . ، تناول عدد كبري من الوفود الكلمة      "وثيقة نتائج الربنامج  "ويف إطـار البند املتعلق ب          -7
لى أن املشروع احلايل يوفر نقطة انطالق جيدة ومفيدة إال أن الوفود أبدت تعليقات عامة، العديد منها                 عـام يف الرأي ع    

 . منبثق عن مشاورات إقليمية ُعقدت قبل انعقاد هذه الدورة
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، كما تنعكس يف الوثيقة احلالية، وبشكل خاص الترابط         "كوارث"واقترحـت الوفود أيضاً النظر يف نطاق لفظة          -8
 .خاطر الطبيعية، والكوارث البيئية والتكنولوجية، والكوارث من صنع اإلنسانبني امل

وأحاطت األمانة علماً جبميع النقاط، وسوف تنكب على        . وطلبت الوفود أيضاً تعزيز املنظور اإلقليمي يف الوثيقة        -9
 .املقترحات حسب االقتضاء من أجل النهوض بوثيقة نتائج الربنامج

فود النظر يف عنوان الوثيقة، ذلك أن هذا األمر من شأنه أن يساعد على توجيه املناقشات يف                 واقـترح أحـد الو     -10
 .املستقبل

وأخـرياً، أشارت بيانات عديدة ُمدىل هبا إىل األخذ بإجراءات ميكن قياسها وُتكمِّلها مؤشرات، ووضع جدول                 -11
التطرق هلذه املشاغل والتحلي يف نفس الوقت بقدر من         و. زمـين، وحتديد أصحاب املصلحة الرئيسيني، بغية تعزيز الوثيقة        
 .املرونة على مستوى التنفيذ سيكونان حتدياً رئيسياً للجنة الصياغة

وسريأس جلنة الصياغة السيد    . وقصد النهوض بالنقاش حول وثيقة النتائج، وافقت الدورة على إنشاء جلنة صياغة            -12
ورحب االجتماع بالسيد فرياري الذي سيتوىل هذه املهمة        . ون ألغراض التنمية  ماركو فرياري من الوكالة السويسرية للتعا     

 .اليت تنطوي على حتديات
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 املرفق الرابع

 مشروع اختصاصات جلنة الصياغة للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث

 معلومات أساسية -1 

 بكويب، هيوغو،   2005يناير  /ون الثاين  كان 22 إىل   18سينعقد املؤمتر العاملي للحد من الكوارث يف الفترة من           1-1
وستتمثل نتائج املؤمتر يف استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما، ووضع مشروع وثيقة تتضمن برنامج              ). الـيابان (

وسيكون مشروع الربنامج األساس لإلعالن الذي      . ، وإصدار إعالنٍ  )2015-2005(عمـل لألعـوام العشرة القادمة       
 .م األخري من املؤمترسيتم اعتماده يف اليو

 غرض جلنة الصياغة ونطاق اختصاصها -2 

قـررت اللجـنة التحضريية للمؤمتر العاملي للحد من الكوارث، لغرض القيام بعمل الصياغة، إنشاء جلنة ُتكلف                  2-1
جنة مشروع  وسيقدم البلد املضيف إىل تلك الل     . بصـياغة مشـاريع النصوص النهائية لوثائق النتائج لكي يعتمدها املؤمتر          

 .لإلعالن النهائي للمؤمتر، يتم إعداده على أساس ما يرد يف مشروع وثيقة الربنامج

ومبا أن اللجنة تنكب    . ونطـاق عمل جلنة الصياغة يركز مبدئياً على وثيقة نتائج الربنامج اليت سيعتمدها املؤمتر              2-2
ذلك جيب أن يكون بناء على طلب يتقدم به          أعاله، فإن    1-1عـلى أعمـال صياغة أخرى وفق ما هو حمدد يف الفقرة             

 .مشارك أو أكثر من املشاركني يف املؤمتر إىل رئيس جلنة الصياغة الذي ُيبقي رئيس املكتب على علم بذلك

ويقدم رئيس جلنة الصياغة النصوص النهائية لوثائق النتائج إىل رئيس املؤمتر،وذلك يف أجل أقصاه اليوم األخري من                  2-3
 .2005يناير / كانون الثاين22و املؤمتر، وه

 تكوين جلنة الصياغة -3 

واملراقبون عن املنظمات اإلقليمية احلكومية الدولية النشطة يف . جيوز للممثلني املشاركة يف مداوالت جلنة الصياغة 3-1
 ". الداخلي املؤقتالنظام"جماالت احلد من الكوارث مدعوون إىل املشاركة يف جلنة الصياغة، وفقاً للتطبيق املؤقت ل  

وعـلى الوفود اليت ترغب يف االنضمام إىل عضوية اللجنة أن ُتخطر األمانة بذلك، واألمانة بدورها خترب الرئيس                   3-2
 .مبشاركة هذه الوفود

 . ويقود أعمال اللجنة رئيس يعّينه رئيس اللجنة التحضريية مبوافقة املكتب وتأييد اللجنة التحضريية 3-3

والوفود اليت مل ختتر االنضمام إىل اللجنة عند إنشائها جيوز هلا أن            . انـة سجالً بأعضاء جلنة الصياغة     وتقـيم األم   3-4
 .تصبح أعضاء فيها يف أي وقت من األوقات عن طريق إخطار األمانة بذلك

 .وستشارك األمانة يف اجتماعات جلنة الصياغة وستمد الرئيس مبا يلزمه من دعم 3-5
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وبعد االستعراض  . نة الصياغة رئيس اللجنة التحضريية واملكتب على علم بتقدم أعمال اللجنة          وسُيبقي رئيس جل   3-6
 .النهائي وإقرار رئيس اللجنة التحضريية للوثائق، يقدم رئيس جلنة الصياغة الوثائق إىل رئيس املؤمتر

 ترتيبات العمل -4 

لصياغة مبكتب األمم املتحدة جبنيف بناء على        ستجتمع جلنة ا   2005يناير  / كانون الثاين  14حـىت يوم اجلمعة      4-1
، ستجتمع اللجنة بكويب،    2005يناير  / كانون الثاين  22 وحىت يوم السبت     17وابتداًء من يوم االثنني     . دعـوة رئيسها  

 .وستصدر األمانة إخطارات االجتماعات. مبباين املؤمتر العاملي للحد من الكوارث) اليابان(هيوغو 

 . تأييد من األمانة، يف تواتر اجتماعات اللجنة ومدهتا وجدول أعماهلاوسيبت الرئيس، ب 4-2

وسـُيخرب الرئـيس أعضـاء اللجنة بالطريقة اليت هبا يرغب يف إدارة أعمال اللجنة، فيما يتصل بالبيانات وسائر                 4-3
ية ويف إطار نظامها    ومفهوم أن ذلك سيكون ضمن إطار أساليب عمل اللجنة التحضري          ... . إخل. التدخالت ونقاط النظام  

 .الداخلي املؤقت

ويشجع . وجتـتمع جلـنة الصياغة بنصاب قانوين أدىن أو وفد عن كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس                 4-4
أعضـاء املكتـب الدول األعضاء على أن تكون كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية ممثلة يف اللجنة ببلدين على األقل                    

وقت على أن تكون دولة عضو من جمموعتهم عضواً يف اللجنة، ويشجعون املشاركة بطريقة تسمح               ويسهرون يف نفس ال   
 .للجنة الصياغة باالجتماع وفق ما هو مقرر بنصاب قانوين مالئم

وستسهر األمانة بشكل خاص . وسـتوفر األمانـة الدعم الكامل للجنة الصياغة كيفما ومىت طلب ذلك الرئيس      4-5
 .لوقت املناسب وحسب االقتضاء نصوص املشاريع املتداولة قرارات رئيس اللجنة واستنتاجاتهعلى أن تنعكس يف ا

والوفود املشار إليها يف الفقرة . وستسـهر األمانة على توزيع مشاريع الوثائق على أعضاء اللجنة يف الوقت احملدد      4-6
 .ول على الوثائق اليت ُتعدها اللجنة أعاله واليت ليست أعضاء يف اللجنة هلا أن تطلب من األمانة احلص3-1

 إجناز العمل -5 

سـُيعترب عمـل جلنة الصياغة قد أُجنز عندما يقدم الرئيس النصوص النهائية لوثائق النتائج إىل رئيس املؤمتر الذي                    
 .يقبلها
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