
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                       

الحضري وزيرة الدولة للتطوير       : لــيـلــى أسـكـنـدر      / السيدة الفاضله   -

 العشوائياتو

الممثل الخاص ألمين عام األمم   :         فالشتـروم  مرجريتا / السيد ه الفاضله    -

 المتحدة    

د من مخـاطر ـللحـ                     

 الكـوارث   

ام جـامعة الــدول ــين عــأمـ  :         نبيــــل العربـــــي     / السيد الدكتور   -

 العربية 

ـة للشئون الخارجيه دولوزير ال :         ىتشوـــكيورو ــمين/ معــالى الوزير  -

 باليابــان 

 

 00السادة سكرتير عموم المحافظات و  00 الســـــاده الــــوزراء األفــاضــل   -

 00الســاده ممثلـي الدول و الهيئات والمنظمـات العربيـة والدولية   -

               00و الخبـراء  الدوليون في مجـال الحــد من مخـاطر الكوارث 

 :ضيـوفنــا الكــرام        
 

فعي مرععر أر   00أن أرحععب بحضعراتكم اليععوم 00يسععدني بععل ويشرفنعـي            
 00أر  السالم و الخير و المحبعة  00وعلى أر  الفيروز  00الحضارة و التاريخ 

 0سيناء األر  المقدسة  00أر  الديانات السماوية التي تنطق بالقدرة اإللهية 
والمنتجعع   00سععيناء  عععروج جنععوب 00مرحبععاب بكععم فععي شععرم الشععيخ السععاحرة       

شعرم الشعيخ عارعمة السعالم الععالمي  00السياحي األول فعي مرعر والشعرق األوسعط 
أن تكونـعععـوا اليـــعععـوم ضيوفـعععـاب علعععى  00التعععي يشــعععـرفها ويشـــرفنـعععـا جميعــعععـاب  00

 0أرضهـــا 
لعربي المؤتمر ا)لنتشـارك معاب افتتاح  00كما يسعــدني أن أتــواجد بينكــم اليوم       

هعع ا المععؤتمر الهععام العع ا تنظمععه الحكومععة  00 (الثععاني للحععد مععن مخععاطر الكععوارث 
 00ممثلعه فعي  مركعز المعلومعات ودععم اتخعا  القعرار بمجلعج العوزراء  00المررية 

و كع ا   00و جامعة الدول العربيعة  00بالتعاون و التنسيق م  محافظة جنوب سيناء 
  0من مخاطر الكوارث مكتب األمم المتحدة اإلقليمي للحد 
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 00السيـــدات والســـاده الحضــور                      
 

إن أهميــــة هـــــــ ا المؤتمــر تبــــرز خارـعـة فعي ظـــعـل مـعـا تتعــعـر  لــعـه        
/ الفيضععانات / الععزلزل : ) العديـــععـد مععن المنععاطق بالععدول العربيععة لمخععاطر تتمثععل فععي

كمـعـا ( موجعات الحعرارة المرتفععة / العوارف واألعارير / الجفاف / النهيارات األرضية 
 0وب سينــــاء أيضاب للسيـــول جنــــنتعـر  في 

 00وانتشار األمعرا  واألوبئعة فعي بعع  العدول  00ونجد أنه م  التدهور البيئي    
وأيضععاب ضعععف أنظمععة اإلنعع ار المبكععر أو عععدم  00وكعع ا نقععص المععوارد و المعلومععات 

علععى مواجهععة مخععاطر  00فكععل هعع ا يحععد مععن قععدرات هعع ه الععدول  00وجودهععا أرععالب 
سعواء كانعت  00ويؤدا إلى زيادة حجم الخسائر الناجمة عنهعا  00الطبيعية  الكوارث

مما يتسبب في خسائر اقتراديه و اجتماعيه هائلعة فعي 00في األرواح أو الممتلكات  
بعل وأحيانعاب سنـــعـوات للتعــــعـافي  00يتطلب األمر فترات طويله  00تلك المجتمعات  

 0من أثــارهــا 
حيعث سعيتي   00ولع ا فجميعنعا اليعوم هنعا  00برز أهمية مؤتمرنا ت00و من هنا       

ورععانعي القععرار و  00هعع ا الملتقععى الفررععة لتالقععى واضعععي السياسععات والمخططععين 
لمناقشعععة كافعععة القضــعععـايا  00والخبعععراء المعنيعععين فعععي هععع ا المجعععال  00األكعععاديميين 

ــعععـة نتيجــعععـة وقــعععـو  التعععي تواجـعععـه المنطقــعععـة العربي 00والمشـاكـعععـل والتحعععديات 
 0الكــوارث باختـــالف أنواعهـــا 
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 00لتتضافر الجهعود  00ويسعدني أن تجتم  اليوم ه ه النخبة من المهتمين           

التععي تعمععل  علععى  00لتثمععر لنععا النتععائو والتورععيات  00وتتالقععى األفكععار والخبععرات 
مععن خععالل رسععم الخطععط  00ر تفعيععل الععدور العربععي المشععترك لمواجهععة هعع ه المخععاط

بهدف مواجهة مخاطر الكوارث  والحد معن أثارهعا  00والسياسات الدولية واإلقليمية 
 الالزمععةوتعزيععز اإلجععراءات   00و لععك باسععتخدام األسععاليب الحديثععة المتطععورة  00
لتحقيعق أقرعى استفعـادة معن الـعـدول  00م  ضرورة تبـادل المعلومعات والخبعرات 00

   0في هـــ ا المجـــال  التـي تقـــدمت
 :ضيـوفنــــا الكـــــرام                        

بأن يساهم في خلق مجتمعات عربيه  00أتمنى أن يحقق مؤتمركم أهدافه         
من  00و لك بالتوازن و التوافق م  عنارر البيئة الطبيعية  00مستقرة وأكثر أمناَ 

 0الحد من مخاطرها   خـــالل القدرة على مواجهة الكوارث بأنواعها  و
   

 :ـتي   في ختــــــام كلمـ                      



لمركز المعلومعات ودععم اتخعا  00ل يسعني إل أن أتقدم بعميق الشكر و التقدير  -    
من  00شريف محرم / ممثالب في السيد الدكتور المهندج  00القرار بمجلج الوزراء 

 أجل جهود سيادته والدور الحيوي الفعال للمركز في إقامه ه ا المؤتمر 
وكع ا مكتعب األمعم  00يم  معن جامععة العدول العربيعة كما أشكر المشاركين فعي التنظع -

مععن أجععل جهععوده المكثفععة  فععي هعع ا  00المتحععدة اإلقليمععي للحععد مععن مخععاطر الكععوارث 
 0الردد 
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 في تنظيم و إنجاح ه ا المؤتمر 00أشكر كل من شارك أو ساهم بالوقت والجهد  -
      :كما ل يفوتني أن أشكر كل من  -

ام األمـــم المتحدة اص ألمين عل الخـالممث:   فالشتروممرجريتا / فاضلةال ةالسيد
أمــين  نائب : أحمد بن حلي/ دـــــــــو السي 00وارث  ـــــاطر الكــــــن مخــــد مـللحـ
:  ىمينورو كيوتش / السيد : كل من  وك ا  00ام جـامعـــة الـــدول العربية ع

وم ــل تشريفهم لنا اليـــمن اج 00 باليابــان الخارجيةر الدولـــة للشئون ــــــــوزي
 .  الفعالةومشاركتهم 

ال ين لبعوا العدعوة  سكرتير العموم بالمحافظاتكما أخص بالشكر الساده الوزراء و  -
وأيضععاب أشععكر جميعع  الوفععود المشععاركة معنععا اليععوم  00لمشععاركتنا هعع ا المععؤتمر الهععام 

 0من مرر و الــدول األجنبيــة والـــدول العربية الشقيقة 00
فعي مدينعة  سعيدةوأتمنى لجميعكم إقامه  00أشكركم جميعاب  وأرحب بكم مره أخرا  -

 0ئما  التي ترحب بكم دا 00شرم الشيخ 
ويكلععل مجهوداتنععا بالنجععاح لمععا فيععه خيععر بلععدنا  00وأسععأل هللا أن يوفقنععا جميعععاب      
متمنيعاب لكعم ولوطننعا العربعي بأكملعه مسعتقبل أكثعر   00 الحبيبة العربيةوخير أمتنا 00

 ومستقبله أكثر أمناب و  إشراقاب أفضل حالب  00يرب  فيه كل مواطن عربي  00أماناب 
 ,,,,والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                                  

 
 

 
 
 

 

 
           



 خالد فوده/ ح  0السيد اللواء أ 

                               

 محـافظ جنـــوب ســيناء

 فــــــى  

للحد من مخاطر  العربيالمؤتمر 

 الكوارث

 المنعقـــد     

                    

     بمدينـــة شرم الشيخ

                         

 41/9/2041األحد   
 للمؤتمرات  الدوليالمركز                      

 
 

 

 


