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 للحد من خماطر الكوارث  العاملياملؤمتر 

 املكسيك – 2102مايو  22إىل   2102مايو  22من لفرتة با
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
دة للحد من حالمت األمم، ومكتب اود ان اشكر حكومة دولة المكسيك بداية،

الذي يهدف ام تنظيم هذا المؤتمر الهو حفاوة االستقبال علىمخاطر الكوارث 

 في كل دول العالم. إلى الحد من مخاطر الكوارث

 

 الدول لجامعة العامة واألمانة ،اود أن اشكر حكومة دولة قطر الشقيقةكما 

 من للحد المتحدة األمم ومكتب ،العرب الوزراء لمجلس الفنية األمانة - بيةالعر

المؤتمر  واستضافة تنظيم على (العربية الدول مكتب(رث الكوا مخاطر

يان ب للدول العربية، الذي نتج عنه للحد من مخاطر الكوارثالتحضيري الثالث 

 .االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارثو الدوحة

 

دي حضرة صاحب السمو تحت ضل اميرها سي بأن دولة الكويت ،تعلمونكما 

 ،(اإلنساني)القائد  الجابر الصباح األحمدامير البالد المفدى الشيخ / صباح 

 هللا ورعاه، محفظه الجابر الصباح األحمدنواف / وسيدى سمو الشيخ 

ع جميدعم في على قدر كبير من االهتمام  ،في دولة الكويت والحكومة الرشيده

ال شك بأننا سنضل داعمين بكل ما بو، المختلفه مجاالتهاب اإلنسانيةاالعمال 

 .لحد من مخاطر الكوارثل الالزمة واإلجراءات اإلنسانيةلدينا لخدمة االعمال 
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 المتحدة للحد من مخاطر الكوارث األممإلى مكتب  مام دولة الكويتضنإإن 

عمال االتقديم مسيرتنا في دعم ، بال شك سيفي يناير من العام الحالي مؤخرا

 لممتلكات والبيئة. وا احاألرووتعزيز سبل حماية  اإلنسانية

 

عة في دولة الكويت لمتابلجنة رسمية  سنقوم بتشكيلعلى هذا االنضمام، وبناء 

تنفيذ اطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، ومن خالل هذه اللجنة، ستقوم 

تحديد والغير حكومية في دولة الكويت من  واألهليةجميع الجهات الحكومية 

 ث.اطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارتنفيذ ما يلزم ل كل

 

 التقدم لرصد منهجي برنامج تصميمب اهم اعمال هذه اللجنة بأننا سنقومومن 

وذلك ، الكوارث مخاطر من بالحد المتعلقه الممارسات افضل وتوضيح المحرز

 للحد من مخاطر الكوارث، ةالمتحد األمممكتب الزمالء بالتنسيق المستمر مع ب

 .بالدول المختلفة االفاضل ونقاط االتصال

 

 

 هللا وبركاته ورحمة عليكم والسالم - كمالستماع جزيال شكرا

 

 

 راكان المكرادخالد  / الفريقسعادة 

 العامة لالطفاء اإلدارةعام مدير 

 الكويت دولة وفد رئيس


