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 : ذلفجٌ – 1

 

 الم>قدة الطوارئ خاِت ازتمرار بزبب اإلنزانجٌ ;باءاأل ازدياد المرجد من المقبلٌَ ال>قود فً

. جديدة إنزانجٌ اختجاجات ذلق أو تفاقم إلٍ تؤدي التً ال>المجٌ والتخديات أمدهاَ يطول التً

 هذا يثجر. المناخ لت?جر نتججٌ أكثر بخدهو تواترا أكثر بسكل الطبج>جٌ الكوارث تخدث أن يتوق=و

 تشديوال التأهب أجل من والدولجٌ واإلقلجمجٌ الوطنجٌو المخلجٌ القدرات ت>زيز كجفجٌ مزألٌ التطور

 ودون اإلقلجمجٌ اآللجات تطوير اِزتجابٌ ف>الجٌ لتخزجن كبجرةال تخدياتال تسمل. الطبج>جٌ للكوارث

 للدفاع األجنبجٌ األشول ازتذدام فً ِزجما َلججرانوم الججران مزا;دة فً إلزراعل اإلقلجمجٌ

 (.MCDA) والمدنً ال>زكري

 والمدنً ال>زكري للدفاع األجنبجٌ األشول نسر فً ملخوظٌ زيادة هناك كانت األذجرةَ اآلونٌ فً

. النطاق واز>ٌ الطبج>جٌ الكوارث من المت:ررة البلدان ومزا;دة الدولجٌَ اإلنزانجٌ الجوود لد;م

 للكوارث تشديال د;م فً متزايد بسكل ال>زكريٌ القوات زاهمت الما:ًَ ال>قد مدى ;لٍ

 دورا األخجان من كثجر فً ال>زكريٌ القوات هذه ل>بت وقد. زواء خد ;لٍ ودولجا مخلجا الطبج>جٌَ

 .الطبج>جٌ للكوارث التشدي فً و:روريا ف>اِ

 مجلس رُجس ثانً آل جبر بن جازم بن خمد السجر ز>ادة بوازطٌ فور هوب مبادرة إطّق تم

 تخزجن إلٍ وتودف نجويوركَ فً 2010 يونجو فً قطرَ دولٌ فً الذارججٌ ووزير الوزراء

 ف>الجٌ لزيادة ةد;وال تتم كما. اإل<اثٌ ;ملجات فً والمدنً ال>زكري الدفاع أشول ازتذدام

 جمووريٌ رُجس فرنانديزَ لجونجل الدكتور ز>ادة قبل من وأبرزها الطبج>جٌَ للكوارث تشديال

 ال>امٌ للمناقسٌ ;ال مزتوى ;لٍ تركجاَ جمووريٌ رُجس <ولَ هللا ;بد وز>ادة َالدومنجكان

 انالدومنجك وجمووريٌ قطر قررت وقد. 2010 زبتمبر 23 فً المتخدة لألمم ال>امٌ للجم>جٌ

 فً التفكجر ;ملجٌ فً والسروع فور هوب مبادرة تقديم فً المبذولٌ الجوود إلٍ ِن:ماما وتركجا

 .الطبج>جٌ للكوارث التشدي فً والمدنً ال>زكري لدفاعا أشول ازتذدام وتنزجق ف>الجٌ تخزجن

 المشلخٌ أشخاب من واز>ٌ مجمو;ٌ م= م>مقٌ مساورات ;دة جرت المبادرةَ هذه إطّق ب>د

 دولٌ ذارججٌ ووزير الوزراء مجلس رُجس ألقٍ 2011َ فبراير 21 فً. فور هوب مبادرة تنقجدل

 هوب بمبادرة يت>لق فجما المتذذة الذطوات بسأن كلمٌ ال>امٌ للجم>جٌ 65 الدورة رُجسو قطر

 لتنزجق المتخدة األمم مكتب م= التساورب قطر دولٌ أ;دتوا التً الذلفجٌ ورقٌ ;ر:ت ثم. فور

 الدفاع أشول ازتذدام ف>الجٌ لتخزجن الت>اونً ال>المً اإلطار" ب>نوان اإلنزانجٌَ ونُالس

 .المتخدة ألمما فً األ;:اء الدول بقجٌ مساركٌ وتم َاإل<اثٌ ;ملجات فً والمدنً ال>زكري
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 : وال?ايات األهداف:  فور هوب مبادرة

 والمدنً ال>زكري الدفاع أشولب اِزت>انٌ يتم ما <البا اإلنزانجٌَ اِختجاجات تزايد زجاق فً

 مزاهمٌ تقدم أن شولاأل لوذه يمكن. الطبج>جٌ الكوارث مواجوٌل التشديو اإل<اثٌ جوود لد;م

 إن. ازتذداموا فً والث?رات القشور أوجى تظور األذجرة التجارب ولكن الجوودَ هذه فً هامٌ

 المدنً اإلنزانً التنزجق تخزجن ?رضب الث?رات هذه م>الجٌ هو فور هوب مبادرة من الودف

 فً اإل<اثٌ ;ملجات لد;م والمدنً ال>زكري الدفاع أشول ازتذدام يجري أن و:مان وال>زكري

 المتخدة األمم نظامل د;ما وذلك ومنزقٌَ وف>الٌ منازبٌ بطريقٌ الطبج>جٌ الكوارث خاِت

 .الطبج>جٌ الكوارث تجاه واز= نطاق ;لٍ الطوارئ لخاِت اإلنزانجٌ لّزتجابٌ

 إطار فً الموجودة ال>ديدة الث?رات فور هوب لمبادرة األولجٌ األزازجٌ الم>لومات ورقٌ ;الجتو

 لتخزجن الذجارات من زلزلٌ تخديد تم الث?راتَ هذه أزاس ;لٍو وال>زكريَ المدنً التنزجق

 فً والمدنً ال>زكري الدفاع أشول ازتذدام ;لٍ واإلنزانً وال>زكري المدنً التنزجق ف>الجٌ

                    .الطبج>جٌ للكوارث اِزتجابٌ

 فً. المخددة الذجارات وتنفجذ تطوير مواشلٌ إلٍ الرامجٌ الجوود د;م فور هوب مبادرة ت>تزم

 كل من جنوال>زكري جنالمدنج الممارزجن من ;المجٌ سبكٌ إنساء تسجج= فور ووبل يمكن البدايٌَ

 ودون اإلقلجمجٌ الترتجبات ت>زيزل أي:ا تز>ٍ كما. المت:ررة والدول مزا;دةلل المانخٌ الدول

 .الدوخٌ فً وال>زكري اإلنزانً التمجز مركز إنساء ذّل من ذلك فً بما اإلقلجمجٌَ

 

 ان :مان م= الدولجٌَ اإلنزانجٌ لّزتجابٌ الخالً الوجكل وتكملٌ د;مل فور هوب مبادرة وزتز>ٍ

 أو واألفراد واألشول المالجٌ الموارد خجث من ت>جق أو تنافس أو كررت لن جديدة مبادرة اي

 األزازجٌ لمبادئا كامل بسكل زتخترم فور هوب مبادرة فإن ذلكَ إلٍ باإل:افٌ. هتماماِ

 أوزلو مبادئب وتلتزم اِختجاجاتَ أزاس ;لٍ والمزا;دة والخجاد جٌاِزتقّلو والنزاهٌ لإلنزانجٌ

 يت>لق فجما األذجرَ المّذ مبدأ وِزجما والمدنًَ ال>زكري الدفاع أشول ِزتذدام التوججوجٌ

 .األجنبجٌ والمدنً ال>زكري الدفاع أشول بازتذدام
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 األمام إلٍ الطريق: فور هوب مبادرةالم>نً ب الدولً الدوخٌ مؤتمر

 فور هوب مبادرة خول دولً مؤتمر وتركجاَ الدومجنجكان جمووريٌ م= بالت>اون قطرَزوف ت>قد 

 الم>نجٌ والجوات الدول من أوز= لمجمو;ٌ 2011َ نوفمبر 29-26 من الفترة فً الدوخٌ ًف

 .الخكومجٌ و<جر الخكومجٌ

 فً الواردة الذجارات فً والنظر فورَ هوب مبادرة مفووم الدولً الدوخٌ مؤتمرزوف يناقش 

 الوطنً المزتوى ;لٍ لتنفجذها ذطوات باتذاذ وشًيو األولجٌ األزازجٌ الم>لومات ورقٌ

المنظمات و األ;:اء الدول م= الوثجق بالت>اون وذلك اِقت:اءَ خزب الدولًَ والش>جد واإلقلجمً

 اإلنزانجٌ لمبادئ الكامل اِخترام م= الطوارئَ خاِت فً اإل<اثٌ ومنزق والدولجٌ اإلقلجمجٌ

 .والمدنً ال>زكري الدفاع أشول ازتذدام بسأن الشلٌ ذات التوججوجٌ والمبادئ

 من ;المجٌ سبكٌ" إنساء ;لٍ التسجج= مثل للتنفجذَ إجراءات الدولً الدوخٌ مؤتمرزوف يخدد و

 وت>زيز المت:ررة والدولالدول المانخٌ للمزا;دات  من َ"جنوال>زكري جنالمدنج الممارزجن

 وال>زكري اإلنزانً التمجز مركز إنساء ذّل من ذلك فً بما اإلقلجمجٌَ ودون اإلقلجمجٌ الترتجبات

 .الدوخٌ فً

 الدولً الدوخٌ مؤتمر نتاُح ;ن تقريرا وتركجاَ الدومجنجكان جمووريٌ م= بالت>اون قطرَكما زتقدم 

 لت>زيز المتواشلٌ المتخدة األمم جوود فً المزاهمٌ بودف المتخدةَ لألمم ال>امٌ الجم>جٌ إلٍ

 .الطبج>جٌ للكوارث الدولجٌ اِزتجابٌ

 ورسٌ وتركجا الدومجنجكان وجمووريٌ قطرَ نظمت الدولً الدوخٌ لمؤتمر التخ:جر إطار فًو

 وال>زكري المدنً التنزجق من ذبراء بمساركٌ الما:ًَ يونجو فً فور هوب مبادرة خول ;مل

 <جر والمنظمات اإلقلجمجٌَ والمنظمات المتخدةَ لألمم الفا;لٌ اإلنزانجٌ والجوات الدولمن 

 ذلفجٌال ورقٌ فً المذكورة الذجارات وبلورة مناقسٌ ال>مل ورسٌ من ال>ام الودف وكان. الخكومجٌ

 .الدوخٌ مؤتمر ذّل الدولً ذبراءال مزتوى ;لٍ مساوراتال إطّع بودف األولجٌ

 

 : للمساركجن م>لومات - 2

  الدولً الدوخٌ مؤتمرقً  الذبراء مزتوى اجتما;ات ;لٍ - 1 الجزء

 (الدوخٌ - 2011 نوفمبر 27-28)

 28-27لمدة يومجن  الذبراء مزتوى ;لٍ المساورات من الدولً الدوخٌ مؤتمرزوف يتكون و

 .الدوخٌ فً كارلتون ريتز فندق فً 2011 نوفمبر
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 : 2011 نوفمبر 27: األول جومال

 التًو الذبراء مزتوى ;لٍمتوازيٌ  اتمجمو; ثّثٌ من مناقسات للمؤتمر األول الجومجتألف ز

 األزازجٌ الم>لومات ورقٌ فً تخديدها تم التً الذجارات من اتمجمو; ثّثٌ مناقسٌتقوم بز

 .التأهب( 3) التس?جلجٌ؛ القدرة( 2) َمبادئوال التدريب( A/65/772( :)1) األولجٌ

 تفا;لجٌ فً المساركجن جمج= إسراكهو  الذبراء مزتوى ;لٍالثّثٌ  المساورات من الودف

 .ولجٌاأل زازجٌاأل م>لوماتال ورقٌ فً الواردة الذجاراتتنقجد و لمناقسٌ

 توشجات وتقديم الموجودة القدرات تخديدزجكون  النقاش من الودف فإن َبالنزبٌ للمجمو;ٌ األولٍ

 ;لٍ لل>مل واإلنزانجٌ ال>زكريٌ جواتٌ للال>المجوالمبادئ  التدريب ت>زز أن سأنوا من ملموزٌ

 .الطبج>جٌ للكوارثتشدي ال ;ملجات ذّل ف>الجٌ أكثر نخو

 الجوات بجن الم>لومات تبادل ت>زيزمن النقاش زجكون  الودف فإن َوبالنزبٌ للمجمو;ٌ الثانجٌ

 وتوزج= لت>زيز طرق وتخديد الطبج>جٌَ للكوارثتشدي ال مجال فً ال>املٌ واإلنزانجٌ ال>زكريٌ

 لزيادة التنزجق هجاكل وتخزجن وال>زكريَ المدنً التنزجقفً  ال>المجٌ ذبراتال من مجمو;ٌ

 .اِزتجابٌ من مبكر وقت فً وال>زكريجن المدنججن بجن الخوار ف>الجٌ

 ذلك فً بما التأهبَ مبادرات تخديدالنقاش زجكون  من الودف فإن َأما بالنزبٌ للمجمو;ٌ الثالثٌ

 فً ٌاألجنبج ٌال>زكريازتذدام األشول و اِزتقبالو الطلب لت>زيز الّزمٌ واإلجراءات اِتفاقات

 الزري>ٌ األدوات تخديدهو  األزازً التركجز يكون وزوف. الطبج>جٌ للكوارث اِزتجابٌ ;ملجات

 ال>زكريٌ ألشولل ف>الٌ بطريقٌ وازتذداموا وتلقجوا إلٍ للد;وة المتخدة واألمم للدول والف>الٌ

  .الذارججٌ

 الذتامجٌ الوثجقٌ فً ت:مجنوا لجتم توشجات تقديم المساورات هذه من الواردة ّقتراخاتل وينب?ً

( 1) المبادرةَ هذه لتنفجذ ينمخددال اإلجراءين ;لٍ المؤتمر من الثانً الجوم فً النقاش وإبّغ

 والدول منمن الدول المانخٌ للمزا;دات و الممارزجنال>زكريجن و للمدنججن ;المجٌ سبكٌ" إنساء

 من ذلك فً بما اإلقلجمجٌَ ودون اإلقلجمجٌ الترتجبات ت>زيز( 2) و زواءَ خد ;لٍ " المت:ررة

 .الدوخٌ فً وال>زكري اإلنزانً التمجز مركز إنساء ذّل

 : للمساركجن مّخظٌ 

 مداذّت لتقديم األذرى اإلنزانجٌ والمنظمات المتخدة األمم ووكاِت األ;:اء الدول تسج=

 ذّل لمتخدثجنل قاُمٌيتم إنساء  لن. التفا;لجٌ المناقسات فً( دقاُق 3 تتجاوز ِ) قشجرة

 .مفتوخٌ مناقسٌ إجراء تسجج= ذلك من بدِو الذبراءَ مزتوى ;لٍ اِجتما;ات

 األولجٌ ذلفجٌال ورقٌال ًهات المجمو;ات مناقس ذّل الرُجزجٌ الوثاُق إن : مرج>جٌ وثاُق

 .المؤتمر موق= ;لٍ ذرىاأل التوججوجٌات مناقسال ورقات نسر وزجتم*(. A/65/772) للمبادرة
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 : 2011 نوفمبر 28:  الثانً الجوم

( 1) المبادرةَ هذه لتنفجذين مخددجن ;ملتتناول  نقاش خلقتً من تألففزج للمؤتمر الثانً الجوم أما

الدول المانخٌ للمزا;دات  من وال>زكريجن المدنججن الممارزجن من ;المجٌ سبكٌ" إنساء تسجج=

 ذلك فً بما اإلقلجمجٌَ ودون اإلقلجمجٌ الترتجبات ت>زيز( 2) و َ" زواء خد المت:ررة ;لٍ والدول

 .الدوخٌ فً وال>زكري اإلنزانً التمجز مركز إنساء ذّل من

 من وال>زكريجن المدنججن الممارزجن من ;المجٌ سبكٌ" إنساءتبادل األفكار خول  : األول الفريق

 التً ال>روض من ;ددم تقديم زجت" و زواء خد ;لٍ المت:ررة الدولالدول المانخٌ للمزا;دات و

 مناقسٌ فً المساركجن جمج= إسراك هوالفريق األول  هدف. اوتجاربو القاُمٌ السبكات زت>رض

الدول  من وال>زكريجن المدنججن للممارزجن ال>المجٌ السبكٌ" نخو وتطل>اتوم الذبرات لتبادل تفا;لجٌ

 ". زواء خد ;لٍ المت:ررة والدولالمانخٌ للمزا;دات 

 وال>زكري اإلنزانًالتمجز  مركز" بوا زج:طل= التً الموامتبادل األفكار خول  : الفريق الثانً

 ذلك فً بما الذبراتَ زت>رض ًتالالتقديمجٌ  ضوال>ر من ;دد من تتألف وزوف َ"الدوخٌ فً

 لتبادل تفا;لجٌ مناقسٌ ًف المساركجن جمج=إسراك  هوالفريق الثانً  هدف. الخالجٌتمجز ال مراكز

 الطبج>جٌ للكوارث اِزتجابٌ مجال فً اإلقلجمجٌ ودون اإلقلجمجٌ الترتجبات ت>زيز مجال فً الذبرات

 .الدوخٌ فً وال>زكري اإلنزانًالتمجز  مركز من وتوق>اتوم

 : للمساركجن ٌمّخظ

 ِ) قشجرة مداذّت تقديمل األذرى اإلنزانجٌ والمنظمات المتخدة األمم ووكاِت الدول تسج=

 ;لٍ اِجتما;ات ذّل لمتخدثجنل قاُمٌ هناك تكون لن. التفا;لجٌ المناقسات فً( دقاُق 3 تتجاوز

 .مفتوخٌ مناقسٌ إجراء تسجج=زجتم  ذلك من بدِ الذبراءَ مزتوى

 األولجٌ ذلفجٌال ورقٌال ًهات المجمو;ات مناقس ذّل الرُجزجٌ الوثاُق إن : مرج>جٌ ثاُقو

 .المؤتمر موق= ;لٍ ذرىاأل التوججوجٌات مناقسال ورقات نسر وزجتم*(. A/65/772) للمبادرة
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  الدولً الدوخٌ لمؤتمر المزتوى ٌرفج> ال>امٌ لجلزٌا - 2 الجزء
 (.الدوخٌ - 2011 نوفمبر 29)
 

 الزا;ٌ من نوفمبرَ  29 الثّثاء يوم الدولً الدوخٌ لمؤتمر المزتوى رفج= اجتماع ;قد وزجتم

 الدولً الدوخٌ للمؤتمر المزتوى الرفج= اِجتماع زجكونظورا.  12:45شباخا ختٍ  10:00

 ونُالس ووزير الوزراء مجلس رُجس ثانً آل جبر بن جازم بن خمد السجرز>ادة  ر;ايٌ تخت

 كلمات من الدولً الدوخٌ للمؤتمر المزتوى الرفج= اِجتماع كونتزج. قطر دولٌ فً الذارججٌ

 إلجوا توشلت التً النتاُح و;رض المساركجنَ والوزراء المزتوى رفج>ٌ السذشجات من رُجزجٌ

 زتقدم والتً الدوخٌ فً الدولً المؤتمر تقرير ومسروع للتنفجذ الّزمٌ التوشجات بسأن المناقسات

 . فجوا للنظر المتخدة لألمم ال>امٌ الجم>جٌ إلٍ

 :......( الملخق) التفاشجل من لمزيد المؤتمر أ;مال جدول انظر

 

 .الدولً الدوخٌ لمؤتمر المزتوى الرفج= اِجتماع فً المتكلمجن قاُمٌ

 

 29 الثّثاء) الدولً الدوخٌ لمؤتمر المزتوى الرفج= اِجتماع فً المتكلمجن ُِخٌ ;لٍاألزماء 

 يومشباخا  10:00شباخا ختٍ  08:00 من الفترة فً التزججلَ مكتب فً ٌمتاخ كونتز( نوفمبر

 رؤزاء من ويطلب. أوِ يذدم أوِ يأتً من أزاس لٍاألزماء زتو:= ;. نوفمبر 29 الثّثاء

 أكثر نشوص توزي= من يمن= لن هذا أن أزاس ;لٍ َفقط دقاُق 5ذّل  بجاناتومتقديم  الوفود

 .اتزا;ا
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 المؤتمر ان>قاد ومكان تارير

 تفاشجل. الدوخٌ كارلتون ريتز فندق فً 2011 نوفمبر 29-27 من الفترة فً المؤتمر زج>قد

 : هً اِتشال

 pcoc@mofa.gov.qa : اإللكترونً البريد      44435154/  44435836:  فاكس

 اإلقامٌ فندق

( الذبراء) و 1( +وزير ناُب) 2+ 1( وزير) الوفد لرُجس زكن توفجرب قطر دولٌ خكومٌ زتقوم

(. 2) اإلنزانجٌ والمنظمات الشلٌ ذات المتخدة األمممن  وكالٌ كل من اثنجن وممثلجن 1َ فقط

 .والوجبات اإلقامٌ تكالجف ت?طجٌب قطر دولٌ خكومٌ زتقوم

 : قطر َ الدوخٌ فً المذششٌ الفنادق

 كارلتون ريتز فندق 

  mesufji@mofa.gov.qa  -  pcoc@mofa.gov.qa: اإللكترونً البريد

 44435154 / 44435836 ,97444357358+:  فاكس

 الزفر اتترتجب

 :أجل من الزفر تكالجف ت?طجٌب قطر دولٌ خكومٌ زتقوم

 (.األ;مال رجال درجٌ( )وزيرمزتوى ) النامجٌ البلدان من وفد ُجسر .1

 من واخد ;:و إلٍ باإل:افٌ َ(األ;مال رجال درجٌ) نموا البلدان أقل من فدُجس ور .2
 (.الزجاخجٌ الدرجٌ) الوفد المشاخب

 الدرجٌ) اإلنزانجٌ والمنظمات المتخدة األمممن  وكالٌ كل ;ن واخد لممثل الزفر تكالجف .3
 (.الزجاخجٌ

 mesufji@mofa.gov.qa   :اِلكترونً البريد ;برإرزال م>لومات الزفر  وينب?ً

 44435154/  44435836:  إلٍ بالفاكس أو

 
 إرزال م>لومات  ينب?ً. والترتجبات زفرهم تكالجف ;ن ولٌُالمز هً المتقدمٌ البلدان وفود

 pcoc@mofa.gov.qa :اإللكترونً البريد ;بر وفودهال  والم?ادرة الوشول

 44435154/  44435836:  إلٍ بالفاكس أو
 

mailto:pcoc@mofa.gov.qa
mailto:mesufji@mofa.gov.qa
mailto:pcoc@mofa.gov.qa
mailto:mesufji@mofa.gov.qa
mailto:pcoc@mofa.gov.qa
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 النقل 

 ختٍ قطر دولٌ فً وشولوم وقت من للوفود النقل المخلجٌ وزاُل توفجرب قطر دولٌ خكومٌ زتقوم

 .قطر دولٌ خكومٌقبل  من النقل تكالجف ت?طجٌ وزجتم. الم?ادرة

 : اتالتأسجر

 فً قطر زفارات جمج= إلٍ رزاُل نرزل زوف المساركجن من التفاشجل جمج= ازتّمنا ب>د

 فً قطر دولٌل زفارات لديوم لجس الذين المساركجن مند وزجتم َمجانا التأسجرات إلشدار الذارج

 .الدولً الدوخٌ مطار إلٍ وشولوم لدى الدذول تأسجرات بلدانوم

 .الم?ادرة مدينٌ نا ;نإبّ<الرجاء التكرم ب الذارجَ فً زفاراتنا إ;ّم أجل من

*** 

 


