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 الثاني للحّد من مخاطر الكوارث عربيالمؤتمر ال

 4111سبتمبر  11 -11

 محافظة جنوب سيناء –مدينة شرم الشيخ 

 البيان الرسمي لجمهورية مصر العربية 

 السيد الرئيس

 ،،، السادة الحضور

 مرحبا بكم جميعا على أرض مصر وفى أحضان مدينة السالم.

كتييب اممييم المتحييدة إلييى مالتقييدير أتوجييب بخييالش الشييكر وييية أود أن فييي البدا

تنسييي  لالجهييود المبلوليية للحييّد ميين مخيياطر الكييوارث علييى لالسييتراتيجية الدولييية 

من أجل عالم أكثر أمانا قادرا على إدارة مخاطر الكوارث والحّد من التعاون الدولي 

 آثارها السلبية.

ك تلي –وبشيكل كاميل  –تيدعم جمهوريية مصير العربيية  فيننوفي هلا الصدد 

الجهود التي تسعى للحّد من مخاطر الكوارث على كافة المستويات، وتأتي استضافة 

اليدعم و اطر الكيوارث تعبييرا عين هيلا مصر للمؤتمر العربي الثياني للحيّد مين مخي

ل المسؤولية المشتركة في التأييد  وتعبيرا عن التزامنا بمواصلة الجهود الدائمة لتحمُّ

    .للمستقبللحالية من أجل صياغة رؤية أفضل هلا المجال، وتقييم المرحلة ا

 للحيدّ  ما بعد إطار عميل هيوجيو جمهورية مصر العربية أهمية حكومة وترى

 الظييواهر تزايييد ميين التقييارير الدولييية تعكسييب مييا ضييوء فييي خاصيية، الكييوارث ميين

 عيين فضييال، السييلبية وآثارهييا المناخيييةالمصيياحبة للتريييرات وامحييداث الجامحيية 

ي المرتبطية ضيافيةالتحديات اإل  الضيروط وزييادة البيئييليوث والت العمرانيي عبالتوسُّ

 التخطييييط سياسيييات تنفييييل وضيييع  السييكان عيييدد وزييييادة الطبيعيييية الميييوارد علييى

 .العمراني
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مخاطر  من للحدّ  وطنية سياسات وتنفيل وضع المصرية في الخبرة واقع ومن

 عناصرمجموعة من ال أهمية علىالتأكيد  ودنفنننا ، الوطنية القدرات وبناء الكوارث

ميا بعيد أطيار  بمرحلية المعنية الدولية الوثيقة في تناولها يتم أن نيتعيُّ التي  رئيسيةال

 :اآلتي في لوتتمث  ، 5102 بعد مال الكوارث من للحدّ  عمل هيوجو

 من الحدّ  اجرإد ن خاللمالمستدامة  التنمية لتحقي  الدولية اكةرالش دعم ضرورة .0

 .5102 بعد لما التنمية أجندة ضمن الكوارثمخاطر 

 خاصيية وبصيفة الناميية، للييدول التنفييل دعيم وسيائل تييوفير عليى التركييز أولويية .5

 في خلمع ضرورة ام الفني، والتعاون القدرات وبناء التكنولوجيا ونقل التمويل

 .التنفيل دعم وسائل توفير االعتبار

 ميين واالسييتفادة بييالكوارث المرتبطيية والمعلومييات البيانييات تييوفير علييى العمييل .3

فيي مجيال  للبحيوث مشيتركة بيرام  إتاحيةة، والقائم الدولية واآلليات المبادرات

 .المبكر اإلنلار

 مختل  وبين المتحدة اممم إطار في القائمة الجهود بين والتنسي  التناغم تعزيز .4

 على المستوى الدولي. المعنية واالتفاقيات البرام 

 الدول بين الواضحة التفرقةللحّد من مخاطر الكوارث  يالدول اإلطار نيتضم   أن .2

 اخييتال  االعتبييار فييي أخييلا ،التييي تتحمل هييا ألعبيياءبالنسييبة ل والمتقدميية النامييية

 .واإلمكانات تراالقد

نؤكييد علييى أهمييية نتييائ  المييؤتمر العربييي امول للحييّد ميين مخيياطر وإننييا إل 

ردنية الهاشمية الشقيقة العام الماضيي، الكوارث اللي ُعِقد بمدينة العقبة بالمملكة ام

ر الفرصة المتاحة في الميؤتمر واستكماال ودعما لهلا الجهد فنننا  العربيي الثياني نُقدِّ

بحضييور ممثلييي الييدول العربييية الشييقيقة والشييركاء للحييّد ميين مخيياطر الكييوارث و

 موحيدة فيي سيبيل في صياغة رؤية عربييةالجميع ساهم فيب يدولي الدوليين كملتقى 

رؤية عكس ي وإطال  إطار دولياإلعداد للمؤتمر الدولي للحّد من مخاطر الكوارث 

 .الهتمامات وأولويات الجميعمشتركة 
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ز من القدرة على الحّد نهاية الوفي  نأمل أن يتم التوصل إلى نتائ  إيجابية ُتعزِّ

من أجل ضمان عيالم أكثير أمانيا مجييال المسيتقبل، وإل نؤكيد من مخاطر الكوارث 

 .مختل  الشركاء الدائم بينالتواصل والتعاون على أهمية 

كافة منظمات اممم المتحدة، كما يسعدني أن أتقدم بخالش الشكر والتقدير إلى 

جهيود التنميية والحيّد مين مخياطر إنجيا  مين أجيل  المسيتمروتعياونهم دعمهيم على 

 .الكوارث في جمهورية مصر العربية

 وهللا ولي التوفي 


