
  

  

  

  كلمة جمھورية مصر العربية في الدورة الرابعة للمنتدى

  سويسرا - العالمي للحّد من مخاطر الكوارث جنيف 

  ) ٢٠١٣مايو  ٢٣- ١٩ (
  

  أھم نقاط تقرير التقدم المحرز في مجال تنفيذ إطار عمل ھيوجو
  أھم اإلنجازات التي تمت خالل الفترة

٢٠١٣ -  ٢٠١١  
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 :والسادة تالسيدا

  كر ه بالش ادةنتوج دير للس دور والتق داد ال يم وإع ى تنظ ائمين عل دى الق ة للمنت ة الرابع
 العالمي للحّد من مخاطر الكوارث.

  

  ة إلدارة ة الحالي ة القومي اء بالمنظوم ى اإلرتق ة المصرية عل في ضوء حرص الحكوم
ي مصر وارث ف ات والك ي  ،األزم ائر ف ن خس وارث م ه الك ا ُتخلف ف م ن اجل تخفي م

رامج وما لذلك من تأثيرات سلبية كبيرة على ب،والطبيعية االقتصاديةاألرواح والموارد 
 التنمية المستدامة بالدولة.

 
  ع ك المجتم ي ذل ا ف وانطالقا من إدراك الدولة ألھمية مشاركة جميع الجھات المعنية بم

ة ،المدني والقطاع الخاص ادرت الحكوم د من اإلجراءات  المصرية فقد ب اذ العدي باتخ
ة والتدابير ال تعداد لمواجھ ة واإلس ة والحماي تي من شأنھا تطوير منظومة متكاملة للوقاي

  األزمات والكوارث آخذة في اإلعتبار ما يلي:
دمت -  ي مق ة وف تراتيجيات الدولي دّ اإلتفاقيات واإلس ة للح تراتيجية الدولي من  ھا اإلس

) ومبادرة األمم المتحدة  ٢٠١٥ – ٢٠٠٥الكوارث واطار عمل ھيوجو ( مخاطر
 ). ١٩٩٩ – ١٩٩٠حّد من الكوارث الطبيعية للعقد ( لل

دان  -  ى البل الم أو عل ن الع ددة م ة مح ى منطق وارث عل ات والك ر األزم ال تقتص
النامية دون البلدان المتقدمة، ومع ذلك فإن الخسائر تعتبر أكبر في البلدان النامية 

 عنھا في البلدان المتقدمة.
وارث -  ات والك ي إدارة األزم اح ف ن  إن أي نج دد م اذ ع ى اتخ اً عل د أساس يعتم

 اإلجراءات والتدابير اإلحتياطية في مراحل األزمة.



 ٣

 
  ن د م وارث والح ات والك ار المؤسسي إلدارة األزم ى أن اإلط ارة إل در اإلش ذا وتج ھ

  أخطارھا في مصر يضم العناصر الرئيسية التالية:
ة -  ا  اللجن ن أخطارھ ّد م وارث والح ات والك ة إلدارة األزم ي القومي م ف ي تض والت

  عضويتھا:
 .ممثلين لجميع الوزارات والمحافظات وممثلي بعض الھيئات المعنية  
  اع ن القط ل ع ري وممث ر المص الل األحم دني والھ ع الم ي المجتم ممثل

  الخاص.
ة -  ي  اللجن م ف ا، وتض ن أخطارھ ّد م وارث والح ات والك ارية إلدارة األزم االستش

ا ددة عضويتھا مجموعة من أبرز الخبراء والعلم ي مجاالت متع ء والمتخصصين ف
   .ذات صلة بإدارة األزمات والكوارث والحّد من أخطارھا

اذ  قطاع -  م اتخ إدارة األزمات والكوارث والحد من أخطارھا بمركز المعلومات ودع
 القرار برئاسة مجلس الوزراء.

 المحافظات.و إدارات العمليات وإدارة األزمات والكوارث بالوزارات - 
  

عدني  ا يس ال كم ي مج دم الُمحرز ف ي التق ة ف ة مصر العربي ود جمھوري م جھ اول أھ أن أتن
  .٢٠١٣وحتى عام  ٢٠١١تنفيذ اطار عمل ھيوجو التي تمت في الفترة من عام 

القومية إلدارة األزمات والكوارث والحّد من أخطارھا على المستوى  إعداد الخطط - ١
 القومي.

ة، في عملية على تلك الخطط التدريبات تنفيذ الالتركيز على  - ٢ ة المجتمعي اطار التوعي
 تم تنفيذ اآلتي: مواجھة وتقليل المخاطرلورفع القدرات لالستعداد 

ي  .أ  ة ف التدريب العملي على سيناريو حدوث حريق في إحدى المحطات النفقي
ة  ،مترو أنفاق القاھرة الكبرى والذي شارك فيه جميع الجھات المعنية بالدول

 اجھة.في أعمال المو
دى  .ب  يول بإح ة الس ة كارث ة لمواجھ ة القومي ى الخط ي عل دريب العمل الت

ذلك ة ل ات الُمعرض دريب  ،المحافظ م الت د ت عوق اون م ات  بالتع المحافظ
 المجاورة في أعمال اإلخالء واإلنقاذ.

ار مدى  .ج  زالزل إلختب ة ال ة كارث التدريب العملي على أنسب أسلوب لمواجھ
 ية على المستوى القومي.جاھزية الموارد البشرية والفن

فن  .د  وادث الس ة ح تجابة لمواجھ تعداد واإلس ى اإلس ي عل دريب عمل راء ت إج
ر وانيء بمحافظة البحر األحم ي احدى الم ارات ف هوالعّب ع  ، شارك في جمي

ة توى الدول ى مس ة عل ات المعني د، الجھ دى  ولق ى إح دريب عل ذ الت م تنفي ت
ل الركاب العّبارات  ي تعمل لنق يوالبضائع الت ة ب ة مصر العربي ن جمھوري

 والمملكة العربية السعودية.
 

  بالد ووعلى صعيد متصل ا تشھده ال ىنظرا لم ة تحول ديمقراطى حقيق ان  من حال ك
حيث تمت مع كافة الشركاء االجتماعيين تولي مصر اھتماما بمجال التفاوض  لزاما أن

ن ورش الع د م د العدي ة وعق ة واإلقليمي الخبرات المحلي تعانه ب دورات اإلس ل وال م
ا ات مھ ات بالمحافظ ؤولي األزم اب مس ة الكس ات رالتدريبي اء األزم اوض أثن ات التف



 ٤

م  ائي لألم امج اإلنم ورفع الوعي وبناء القدرات في ھذا المجال وذلك بالتعاون مع البرن
 .UNDPالمتحدة 

  

 المتخصصة  الدولية ظماتمع معظم المنتتعاون فإن مصر ، في مجال التعاون الدولي
 أو خارجھا.لألمم المتحدة الحد من مخاطر الكوارث سواء التابعة بعنية والم

  أما فى المرحلة القادمة فنحن نتطلع للعمل من خالل مبادرتين رئيسيتين، نتمنى ان
 يلقيا الدعم الكافى من باقى دول العالم:

 
 عية المبادرة األولى: تشجيع المجتمع المدنى والمنظمات األھلية على المشاركة فى تو

ساھم فى انقاذ  حياة السكان. يالسكان بمخاطر الكوارث وآليات التعامل معھا بما 
 وسوف نعمل على تطوير تعليمات واضحة ومواد علمية تستخدمھا تلك المنظمات.

 
  المبادرة الثانية: تعزيز التعلم من تجارب الدول األخرى من خالل التعاون مع مراكز

 والراغبة فى التعاون معنا.الفكر المتخصصة فى ھذا المجال 
 
 إلى تنمية وتطوير التعاون مع كافة تتطلع حكومة جمھورية مصر العربية  وفي النھاية

في مجال بناء القدرات وأنشطة  وباقى شركاء التنمية واإلقليميةالمنظمات الدولية 
 والحد من المخاطر. واإلنذار المبكر التدريب

 

  وشكرا


