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 للحّد من خماطر الكوارث عامليلمؤمتر الاالجتماع التحضريي الثاني ل

 2112رب نوفم 11 -11

 سويسرا -جنيف 

 مجهورية مصر العربية كلمة

---------- 

 السادة الرؤساء املشاركون

 السادة احلضور،،،

كما أشككر   للحكومة السويسرية على استضافة هذا االجتماع،أتوجه خبالص الشكر والتقدير ية أود أن يف البدا

اجلهود املبذولة يف اإلعداد والتحضري للمكمترر الاكاملل للحكّد مكن     م املتحدة للحّد من خماطر الكوارث على مكتب األم

    .خماطر الكوارث

نتطلَّك  جيليهكا    نتكاج  جيااييكة  ن ر عسِفأن ُيمنيا متاالجتماع اهلام، هذا  يف ةلمشاركل يعن تقديرلكم ر أعبِّكما 

 .من خماطر الكوارثنا شاوينا وجمتمااتمحاية سبيل يف مجياا 

 الوطنيكة  اجلهكود تضكافر   ومكمتررة يف  فارقكة  ( عالمكة 5002 – 5002هيوجكو    عمل جيطار اعتماد لقد كان

واإلقليمل يف هذا الصدد، وها هو جيطكار   الدولل التااون وتازيز من خماطر الكوارث، والدولية يف جمال احلّد واحمللية

 يشكنن شكحذ اهلمكم ولفكال االن كار     سكاهم يف   وقد ،حد دد ياشر سنوا من نهاية جيطاره الزمين امُل عمل هيوجو يقرتب

سيكون مبثاية  5002، وها حنن على مشارف جيطار عمل دولل جديد ملا ياد عام الكوارث ضرورة احلد د من خماطر

 .الكوارث واحلّد من املخاطر جمايهة على قدرة أكثر جمتماا أمم و لبناء عاملية خطة
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الدور الذي يقوم يه مكتب األمم املتحدة للحّد من خماطر الككوارث  الاريية جيذ ُتثمِّن  حكومة مجهورية مصر جين

طكار  اإللصكياةة   -  الدوللاملستوي احمللل واإلقليمل وعلى  –كنحد االليا  التنسيقية  ريةشاواللقاءا  الت يف تن يم

وجكديرة   هامكة املشاورا  عن نتاج   أسفر  هذهفقد ، 5002خماطر الكوارث ملا ياد عام  ديد للحّد مناجلدولل ال

  اجلمي . وأولويا  الهتماما  مشرتكة رؤية ياكس دولل يف جيعداد وصياةة جيطار وف تساعدس ،واالهتمام ياملالح ة

 

 السيدا  والسادة،،،

 واملمتلككا   األرواح يففادحكة   خساجر من ياجملتماا  يلحق ما استمرارجتاه  القلق يبالغ ال يزال الاامل يشار

 الككثري مكن  ض قكوِّ يكنن الككوارث تُ   على يقنيحنن و، ازدياد حدة الفقر وتزداد األمور تاقيدا نتيجة راء الكوارث، ج

  ة والقضاء على الفقر. التنمية املستدامحتقيق يف سبيل  عاجقا رجيسيارثل ، وتنمويةاالستثمارا  ال

وطنية للحكّد  جهود االرتقاء ياملن ومة ال  لدعم حزمة من اإلجراءااحلكومة املصرية  التبن دفقد من هذا املنطلق و

خمططا   خماطر الكوارث ضمن من واعتبارا  احلّد سياسا  الامل حنو جيدماج على وحترص ،من خماطر الكوارث

، من خالل تازيز آليا  وقدرا  احلّد من خماطر الكوارث على املسكتويني  املستدامة  وجيسرتاتيجيا  التنمية الوطنية

 لل. الوطين واحمل

 مكا  ضكوء  يف خاصكة ، الككوارث  من للحّد ما ياد جيطار عمل هيوجو مجهورية مصر الاريية أهمية حكومة وترى

 عكن  فضكال ، السكلبية  وآرارهكا  واألحكداث املصكاحبة للكتتريا  املناخيكة     ال كواهر  تزايكد  مكن  التقارير الدولية تاكسه

 عكدد  وزيكادة  الطبيايكة  املكوارد  علكى  الضكتو   وزيكادة  البيئلوالتلوث  الامرانل يالتوسُّ  املرتبطة التحديا  اإلضافية

 الامرانل. التخطيط سياسا  تنفيذ وضاف السكان
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الك  تسكاى للحكّد مكن خمكاطر الككوارث علكى كافكة         الدوليكة  ويف هذا الصدد فإن وفد يالدي يكدعم اجلهكود   

 املناقد خالل  -ّد من خماطر الكوارث استضافة مجهورية مصر الاريية للممترر الاريل الثانل للح كانالاملستويا ، و

التزامنكا  مكدى  و ،تاكبريا عكن هكذا الكدعم و التنييكد      -مبدينة شرم الشيخ(  5001سبتمرب  01 – 01الفرتة من 

مبواصلة اجلهود لتحمُّل املسمتولية املشرتكة يف هذا اجملال، وتقييم املرحلكة احلاليكة مكن أجكل صكياةة رؤيكة أفضكل        

 .للمستقبل

 ،الككوارث   مكن  للحكد  الاكاملل  للممترر التحضريية للجنة األول ما جاء يف ييان مصر يف االجتماعوتنكيدا على 

يكود التنكيكد علكى مكا     يكالدي  فإن وفد ، من نتاج  املمترر الاريل الثانل للحّد من خماطر الكوارثاتصااًل يتوصيا  و

 خمكاطر  مكن  احلكدّ  عمل جيطار مسودة تطوير ضمن التالية لنقا ا االعتباريف  األخذ ينهميةأوصال يه اجملموعة الاريية 

 :5002 ياد ملا الكوارث

 عامة واسرتاتيجيا  سياسا  على وقاجما عمليا 5002 ياد ملا الكوارث خماطر من احلّد عمل يكون جيطار أن .0

 وسبل األرواح على واحلفاظ الكوارث خماطر جمايهة على قدرة وأكثر أمنا أكثر جمتماا  يناء تازيز جيىل تهدف

 .الايش

 خاصة عناية ياطل وأنواجملتماا ،  الدول مجي  الكوارث خماطر من للحّد اجلديد الامل جيطار يشمل أن .5

 .يف ضوء ما يواجهه السكان الارب يف األراضل الاريية احملتلة من حتديا  احملتلة الاريية لألراضل

 املناخية واألحداث املناخ تتري وتنرريا  التذاجل واألمن املاجل األمن يانادام املتالقة القضايا على يركز أن .3

 .القاحلة واألراضل اجلافة ياملناطق خاص اهتمام جييالء م  واجلفاف جلاحمةا
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، الكوارث خماطر من احلد جيطار  5002 ياد ملا الدولية والتفاهما  التفاوض مسارا  يني التوافق تازيز .1

 (.املستدامة التنمية أهداف، املناخ تتري اتفاقية

 وتطوير، املالية املوارد كتوفري الكافية واملتاياة املناسبة التنفيذ اإلطار الدولل اجلديد وساجل ضمنيت أن .2

 .للدول النامية القدرا  وتنمية، ونقلها التكنولوجيا

 للدول الدعم يتقديم - املتباينة و املشرتكة املسمتولية مبدأ وخاصة ريو ملبادئ طبقا - املتقدمة الدول تلتزم أن .1

 . اجملايهة على القدرة ويناء الكوارث خماطر من للحد جهودها لتازيز ميةالنا

 5002 ياد ملا الكوارث خماطر من احلد عمل جيطار يدعم والوطنية واإلقليمية الدولية التمويل ممتسسا  تلتزم أن .7

 .الكوارث جمايهة على قدرتها لبناء واجملتماا  الدول رويل خالل من

 ملا الكوارث خماطر من احلد عمل جيطار يتطبيق املدنل واجملتم  اخلاص القطاع مثل ةاملاني األطراف تلتزم أن .8

 .واألفراد ياجملتماا  تضر خماطر جيىل تمتدي أعمال أي يف تتسبب وأال 5002 ياد

 ، اكككماخت

التوصكل  و ،واملتجددة التقليدية مب اهرها الكوارث ملواجهة لدوللوالتااون ا االلتزام أهمية علىوفد مصر  دمتكِّي

 الككوارث  خماطر من احلّد مشاري  تنفيذ علىدولل ياكس مزيدا من االهتمام يالدول النامية ويساعدها عمل جيىل جيطار 

 .وتداعياتها أياادها يكافة الكوارث خماطر من احلّد جمال يف قدراتها يناءو

مكار    يف اليايكان   –املرتقكب   - للحّد من خمكاطر الككوارث  ق املمترر الااملل حقِّأن ُيأرنى فى ختام كلم  و

قدرا  احلكّد مكن خمكاطر الككوارث، وأن     من نتاج  جياايية ُتازِّز ، وأن يسفر عن األهداف املنشودة منه، (5002

   ُتكلَّل جهود اجلمي  يالنجاح والتوفيق.
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 شكرا


