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 السالم عليكم ورحمة هللا  وبركاته

للمؤتمر العربي الكريمة ستضافتها تقدم بأجزل الشكر لدولة قطر حكومة وشعبا إلأ بالديعن حكومة  يابةصالة عن نفسي ونأ

المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مم ضا جامعة الدول العربية ومكتب األيأشكر أما كالتحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث 

 .جاح هذا المؤتمرإنهمتهم الكبيرة في امسل

 السيد الرئيس

 السيدات والسادة

والواعدة فريقى زاخر بالموارد الطبيعية المتعددة متداده العربى واإلإتساع مساحته وإبن السودان أتعلمون جميعا 

ته دارإحتاج فى ييمثل ثروة ومورد قوة و هذا التنوعن أوتعى حكومة السودان ، ثنيات المتنوعةوالمناخات المختلفة واإل

ة والتى تزيد من وتيروالتدهور البيئى  ثار الناجمة عن التغير المناخى آلاخذ فى حسبانه أي، الى درجة عالية من التوازن

لى درجات مختلفة إمن السكان المحليين مما يعرض شرائح مقدرة والتصحر ، خطار مثل الفيضانات والجفاف األحدوث 

  من الهشاشة. 

 والمواثيق العالمية بقضايا مخاطر الكوارث لتام التزامها السياسى إن تؤكد فى هذا المؤتمر أحكومة السودان تود 

علي  ا تهاروبناء قدثرة أالمحلية المتحماية المجتمعات بهدف ، طار سينداىإوية فريقواإل ية قليمية العرباإلواالستراتيجيات 

ى ف المختلفة مستويات الحكم ضمان مشاركة المجتمعات المحلية فى و، عبر تبنى سياسة الالمركزية  ، وذلك،الصمود 

  .التنموى والمرتبطة بالحد من مخاطر الكوارثذات البعد العديد من البرامج  من خالل ونها ئدارة شإ

برز أولعل من ، دة البناء بشكل افضلعاإن مرحلة المعافاة وزمة ويستشرف اآلمرحلة األن السودان قد تجاوز أوسيما 

ثروا بالصراع فى دارفور أين تذعادة التوطين للنازحين الإنخراط الجامعة العربية فى برامج إن الشواهد الحاضرة اآل

 الرائدكما يبرز دور حكومة قطر يجاد حلول مستدامة لظاهرة النزوح  إوالمضى قدما بالتنسيق مع حكومة السودان فى 

 ثرة. أهيل للمجتمعات المتتأعادة الإفى دعم برامج بناء السالم و

 السيد/ الرئيس

 السيدات والسادة
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يجية ستراتطار سينداى واإلإفاذ مطلوبات إنفى لتجاوز التحديات التى تجابهها حثيثا  تسعىن حكومة جمهوية السودان إ

تحدة ومكتب األمم الم يقاداإلمنظمة الجامعة العربية وفريقى واالتحاد اإل معوالتعاون وذلك بالتنسيق فريقية العربية واإل

نساني بتنظيم ورشة عمل العون اإل لسودان ممثلة في مفوضيةوفي هذا الصدد قامت حكومة ا للحد من مخاطر الكوارث

من المختصين  611شارك فيها حوالي والسيد نائب رئيس الجمهورية  شرفها  6102تشاورية في هذا المجال في مارس 

كاديميين، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الوطنية ووكاالت األمم ن الجهات الحكومية ذات الصلة، األم والخبراء 

 يقاد.اإلي خبراء من اضافة الالمتحدة 

هذه  لتجاوزوخارطة الطريق المستقبلية يشتمل على التحديات التى تجابه بلدنا  ا  عام ا  طارإوضعت هذه الورشة لقد 

هم أ ومن قليميةستراتيجيات الوطنية واإلطار سينداى وغيره من اإلإما حددت رؤيا واضحة لتنفيذ مطلوبات ، كالتحديات

 :مخرجات هذه الورشة

  مهمالداء وقيادة الدولة لهذا العمل البناء المؤسسى والتنسيقى والتشريعى بما يضمن تناغم األ تعزيز .0

خطار المتعددة الذى يستهدف تعزيز مناعة وقدرات المجتمعات نذار المبكر لألتطوير النظام الوطنى لإل .6

 حترازية على المستويات كافة . حلية على الصمود وتطوير الخطط اإلالم

لمطلوبات على المستوى الدولى قليمية لتحقيق اولويات القارية واإلعمل وطنى نابع من األ طارإوضع  .3

 .قليمى واإل

 طار المعافاة إستراتيجية وإضرار وبناء األوتبنى منهج متكامل تقوده الدولة لتقدير الخسائر  .4

 السيدات والسادة

 تى: فى اآل جمالهإديد من هذه المخرجات يمكن حراز تقدم  مضطرد فى العإد تم لق

ن فى تطوير سياسة وطنية عامة للحد من مخاطر يسعى السودان اآلفى مجال تعزيز البناء المؤسسى :  .0

يقاد وذلك بالتنسيق مع اإلالكوارث تحدد المكونات الرئيسية للمنظومة الوطنية وتعزز من البناء المؤسسى 

  ن تكتمل قبل نهاية  هذا العام. أومن المتوقع 

مم ألالشركاء فى ا نسانية والتنموية المختلفة بالتنسيق معاإلرث كبير من العمل فى القطاعات إدان لدى السو .6

تشكل فى مجملها معالم قطاعية ستراتيجية إقطاعات ( كل قطاع لديه  01كثر من أ) المتحدة والمنظمات 

جازة وتدشين إحال الفراغ من  تهادارة مخاطر الكوارث وسيعمل السودان على بلوراإلستراتيجية الوطنية إل

 السياسة العامة للحد من مخاطر الكوارث. 

دماج ذوى إ ،تنمية المستدامةذات الصلة مثل المجلس القومى للالتنسيقية ليات اآلتم تكوين العديد من  .3

 عنخراط  القطاإجتماعية  التى تضمن من الغذائى والمسئولية اإلاأل، العمل االنسانى، حتياجات الخاصةاإل

 ... الخ  هذا المجال الخاص فى 

خطار نذار المبكر لألتطوير نظام متكامل لإلتى أيقدرتها على الصمود فى سبيل تعزيز مرونة المجتمعات وزيادة  .4

 مشاركتها  وضمان محلية المجتمعات الرفع قدرات يستهدف حيث ولويات المرحلة المقبلة، أهم أمن المتعددة 

من خالل تكوين شبكة من المنظمات  مخاطر الكوارثالمتعلقة بالحد من دارة شئونها إفى التخطيط والتنفيذ و

 .قاعدة بيانات الحد من مخاطر الكوارثوتطوير ومنظمات المجتمع المدنى الوطنية 

وتقييم  PDNA حتياجات ما بعد الكوارثإنسانى منهجية تقدير الدولة ممثلة فى مفوضية العون اإلتبنت  .5

فضل وتم تدريب الكوادر الوطنية من أعادة البناء بشكل وإ DRFطار المعافاة إر وبناء الخسائر واالضرا

 ستكمال هذا العمل وتنزيله للواليات المختلفة .إمختلف الجهات الحكومية لقيادة العمل كل فى قطاعه وسيتم 

دة للحد من مخاطر الكوارث حومكتب األمم المت وختاما نكرر الشكر لدولة قطر الشقيقة على حسن الضيافة وللجامعة العربية 

UNISDR   الوطنية.ولوياتنا أنفاذ إجل أعداد ونتطلع للمزيد من تنسيق الجهود والتعاون من واإلعلى حسن التنظيم 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


