
	

	
	الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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	للحد من مخاطر الكوارثالمنتدى العربي األفریقي 
	2018	كتوبرا 13الى 	9	تونس من

	
	اإلعـــــــــالن الــــــــرسمــي للجزائر

	
	بسم هللا الرحمان الرحیم والصالة والسالم على رسولھ الكریم

	
	السادة األفاضلالفضلیات  سیدي الرئیس، السیدات والسادة المندوبون الكرام، السیدات

	
	تعالى وبركاتھ السالم علیكم ورحمة هللا

أتقدم و	الواعدو المتمیزاللقاء الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ھذا  باسم الجمھوریةان اھني وابارك  ویشرفنيیسعدني كثیرا   
في  لمنتدى والتحضیر المحكم لألشغاللضیافتھا حسن الجزیل لحكومة وشعب الجمھوریة التونسیة الشقیقة على  بالشكر

	.الخضراءمدینة تونس 
الكوارث على المرافقة  من مخاطرتب األمم المتحدة للحد االجھود المتواصلة من قبل مك أثمنكما ال یفوتني أن 
العربیة واالتحاد االفریقي على الدعم المستمر والرعایة  جامعة الدولومخاطر الكوارث تسییر المثالیة للتكفل األحسن ب
		.الدائمة لھذا المسعى النبیل

	
التقدم الملحوظ والنتائج المحصلة في التكفل باإلشكالیة وتلتزم بمواصلة العمل الجماعي لبلوغ األھداف الجزائر تھني 

	.المسطرة
	

 السیدات والسادة الحضور السید الرئیس
شاركت الجزائر في كل المؤتمرات والندوات منذ یوكوھاما الى سنداي وتبنت كل القرارات وااللتزامات وعملت 

	ومراعاتھاعلى تنفیذھا 
	تعزیز العمل في المیادین التالیة  بلجزائر قامت ا منذ اعتماد إطار سندايو

	
	اإلطار التشریعي والتنظیمي   .1
	القاعدة المؤسساتیة  .2
	 التعمیروأدوات إدماج وتعزیز األخذ بالمخاطر الكبرى في تھیئة اإلقلیم  .3
	برامج التكوین المتخصص والقدرات الدراسیة والبحثیة،  .4
تنمیة  من خالل برامج عیة واالقتصادیة للمواطنینالقدرة على المجابھة وتخفیف القابلیة للتضرر االجتماتعزیز  .5

	بالخصوص متعددة نذكر منھا
	ودعم كل أنواع السكنبرنامج القضاء على األحیاء القصدیریة  ●
	.بنیة تحتیة لحمایة المدن من الفیضانات إنجاز ●
	مواصلة سیاسة التحویالت االجتماعیة و	اإلنسانیةتخفیض الفقر ورفع مستوى التنمیة  ●

	
	السید الرئیس

الوطنیة مع محتوى أطر  االستراتیجیة سنداي ومواءمةتتمحور المرحلة الحالیة حول بلوغ األھداف المسطرة إلطار عمل 
	.العمل العالمیة

	بالنسبة لتنفیذ إطار سنداي تم ما یليف



	

	
	البیانات الوطنیة والمحلیة المتعلقة بجرد الخسائر  ورقمنة قاعدةتعزیز وتحیین  ●
	 ھاتعزیز تمویلوالجامعات المحلیة و المتخصصةتوسیع مجال البحث للمراكز  ●
	تمویل مؤكد ودائم ب لھا أساسیة	مھمةإدماج تسییر مخاطر الكوارث في قانون الجماعات اإلقلیمیة ك ●
	تعزیز االنسجام والتنسیق القطاعي وتحدید المسؤولیات على المستوى الوطني والمحلي  ●
	للتسییر  التقییم الدوريمع دعم وتحسین استخدام الموارد المالیة  ●
	الحد من مخاطر الكوارث واالستثمار فيفي العمل الجماعي  شراكھإلالعمل على توعیة القطاع الخاص  ●
	واإلسعافاتالتدخل  رقمنة مخططات  ●
	المتدخلین  عملیات تكوینفي  تعزیز وتنویع التأھیالت ●
	تعزیز الخلیة الوطنیة لتسییر األزمات، وخالیا الرصد على جمیع المستویات،  ●
لمستمر اتجدید المن خالل  أحسنبصفة تحسین إنعاش المناطق المتضررة وإعادة اإلعمار والبناء التحضیر ل ●

	والفیضانات  للزالزلة المناطق المعرض فيتقنین البناء وتوسیع مجال الدراسات ل
	السید الرئیس،

وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتھیئة العمرانیة  تحظروتحظیر المستقبل في إطار التقییم الدوري للعمل الجماعي       
	 بھدفأكتوبر 	23و	22یومي شاملة ندوة وطنیة  لتنظیم

	 األطراف المعنیةوتحسیس وتجنید المؤسسات الوطنیة  ●
	سنداي واتفاق بریس واھداف التنمیة المستدامة إطارمحتوى القاعدة التشریعیة مع مواءمة التشاور حول  ●
	2030-2019إنجاز استراتیجیة وطنیة وإعداد برامج عمل قطاعیة لفترة  ●

	
	السید الرئیس

	:ھذا المسعى النبیل وتقترح ما یليتتجند الجزائر كعادتھا من أجل إنجاح 
	ة دائمة،اتیتعزیز التعاون العربي االفریقي المتعدد األطراف بإنشاء آلیات عملی ●
	العمل برامج وتنفیذالمستعجلة التدخالت لتمویل المشترك صندوق المالي تدعیم ال ●
في تحسین فھم المخاطر وتحضیر وتطویر األجھزة والخطط  والتكنولوجیالعلوم اتعزیز دور وإمكانیات ھیئات  ●

	.المفیدة وتعمیم التقنیاتالعملیة 
	

وتجدد التزامھا ببذل كل مجھوداتھا في المساھمة  المنتدىفي الختام، تؤكد الجزائر انضمامھا للقرارات المتخذة في ھذا 	
بدور فعال للحد من مخاطر الكوارث على المستوى الفعلیة في تحقیق أھداف إطار عمل سنداي، واالستمرار في القیام 

	.الوطني واإلقلیمي والدولي
	

	أشكركم على حسن اإلصغاء والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ 
	


