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يف البداية ،امسحوا لي أن أهنئ مكتب األمم املتحدة للحدّ من خماطر الكوارث مبناسبة انعقاد
املنتد العاملي السادس للحد من خماطر الكوارث ،وهو الثاني من نوعه عقب اعتماد إطار سينداي
للحدّ من خماطر الكوارث (.)2030- 2015
ويود الوفد املصري اغتنام هذه الفرصة لتوجيه خالص الشكر والتقدير حلكومة وشعب دولة
سويسرا على حفاوة االستقبال.
لقد شهد اجملتمع الدولي منذ عام  2015عددا كبريا من الفعاليات اهلامة اليت أسفرت عن بلورة
العديد من الرؤ والوثائق واألطر الدولية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بشكل متكامل يأخذ بعني
االعتبار إجراءات احلد من خماطر الكوارث وقضايا التغريات املناخية ،وخلق مسارات تنموية شاملة
ال تغفل أهمية التكامل بني تلك األطر.
وقد متت ترمجة تلك األطر إىل اسرتاتيجيات وخطط عمل تنفيذية على املستويات اإلقليمية
والوطنية واحمللية  ،وال شك أن دول العامل املختلفة سعت حنو حتقيق تلك اآلمال والطموحات وقدَّمت
كل دولة منوذجها اخلاص يف تطوير جهودها التنموية مع االستفادة من اخلربات الدولية واإلقليمية
الناجحة ،واالستمرار يف ذلك يتطلب تضافر اجلهود الدولية لتقديم الدعم للدول النامية واألقل منواً،
وبصفة خاصة الدول العربية واإلفريقية ،للوفاء بتعهداتها الدولية ولتحقيق تطلعاتها املشروعة
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ملواجهة التحديات التنموية ولتمكينها من مالحقة الركب العاملي وحتقيق طموحات شعوبها يف
التنمية والقضاء على الفقر كحق أصيل من حقوق اإلنسان واتساقاً مع إعالن احلق يف التنمية.
وإذ نود التأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي وحتمُّل الدول املتقدمة ملسئولياتها إزاء
الدول النامية يف مواجهة التحديات التنموية اتساقاً مع مبدأ "املسئولية املشرتكة متباينة األعباء".
السيدات والسادة

لقد شاركت مصر بفاعلية يف عملية صياغة مؤشرات التقدم املُحرز اليت متت مناقشتها من خالل
جمموعة العمل احلكومية الدولية املعنية بصياغة تلك املؤشرات.
وقد وضع املنتد الوطين للحدّ من خماطر الكوارث خارطة طريق تهدف إىل تقديم التوجيه
وتسليط الضوء على عدد من جماالت الرتكيز لتنفيذ إطار سينداي أخذا يف االعتبار ما متَّ إجنازه من
خالل إطار عمل هيوجو ،واستكمال ما يتم التخطيط له ضمن "رؤية مصر للتنمية املستدامة
"اسرتاتيجية مصر ."2030
فقد حرصت مصر على وضع اسرتاتيجية للتنمية املستدامة رُوعي يف إعدادها املشاركة الواسعة
لكافة أطياف اجملتمع ممثلني عن اجلهات احلكومية املختلفة ،واجملتمع املدني ،والقطاع اخلاص
وشركاء التنمية ،ومت إدراج حمور مستقل للبيئة والتنمية العمرانية املستدامة ،والعمل على إدماج
احلد من أخطار الكوارث يف اخلطط الوطنية.
ويف هذا الصدد ،أود إبراز عدد من اخلطوات اليت مت اختاذها على الصعيد الوطين منذ اعتماد
إطار سينداي لتناول احلد من أخطار الكوارث وتعزيز نظم إدارتها ،تتضمن:
 )1مراجعة وحتديث االسرتاتيجية الوطنية للحد من خماطر الكوارث مع مراعاة العناصر
واالعتبارات املبتكَرة يف إطار سينداي.
 )2إعادة تشكيل املنتد الوطين للحدّ من خماطر الكوارث لتعزيز دوره ومهامه كآلية وطنية متعددة
الشركاء ختدم خمتلف املستفيدين وأصحاب املصلحة على خمتلف املستويات.
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 )3مراجعة وحتديث اخلطط الوطنية واحمللية إلدارة خماطر الكوارث ،واليت حتدد املهام اليت
يتعني القيام بها من قبل خمتلف اجلهات املعنية على املستويني الوطين واحمللي.
 )4بناء منوذج جيد ل لشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال احلد من خماطر الكوارث من
خالل التعاون واجلهود املشرتكة بني القطاعني يف االستثمار يف جمال احلد من خماطر السيول.
 )5تنفيذ مشروعات لتعزيز إدارة خماطر الكوارث بالتعاون مع الصندوق العاملي للحد من خماطر
الكوارث التابع للبنك الدولي ،وبرنامج الغذاء العاملي.
 )6تطوير السياسات الوطنية اليت تؤكد االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال واألشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة يف حاالت الطوارئ.
 )7تعزيز التعاون املشرتك بني املؤسسات الوطنية املعنية لدعم متكني الشباب وتعزيز دورهم يف
أنشطة احلد من خماطر الكوارث من خالل التدريب والتوعية وضمان مشاركتهم الفعالة.
 )8وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية طموحة إلعادة تطوير وتأهيل املناطق العشوائية واملناطق غري
اآلمنة  ،وذلك ضمن سلسلة من املشروعات القومية العمالقة اليت يتم تنفيذها يف سباق حمموم مع
الزمن.
 )9تنفيذ محالت توعية للحد من خماطر الكوارث تستهدف أعداد ضخمة من املواطنني مع الرتكيز
على املدارس واملنشآت التعليمية مبختلف مراحلها.
السيدات والسادة

إن حكومة مجهورية مصر العربية تُقدِّر وتُثمِّن كثريا اجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة
للحد من خماطر الكوارث للتنسيق بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة لصياغة رؤية مشرتكة يف جمال
احلد من خماطر الكوارث.
وتُعبِّر عن التزامها الدائم حنو دعم أعمال املؤسسات الدولية واإلقليمية يف جمال احلد من
املخاطر ،ودعمنا لتنفيذ إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث ( ،)2030-2015ونُعرِب عن خالص
شكرنا وتقديرنا جلميع املساهمني يف تنظيم هذا املنتد آملني ان تُكلَّل جهود اجلميع بالنجاح
والتوفيق.
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