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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 نائب رئيس وزراء مجهورية منغوليا ، U. Enkhtuvshin/السيد  سعادة
روبرت غالسر، ممثل األمني العام ورئيس مكتب األمم املتحدة للحد من  /سعادة السيد

 خماطر الكوارث
 

 أصحاب املعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
 

إنه ملن دواعي سرورنا أن نشارك يف املؤمتر الوزاري اآلسيوي للحد من خماطر الكوارث 
الوزاري   املؤمترالصديقة على استضافة وتنظيم هذا أشكر شعب وحكومة منغوليا أن   أود كما 

تصدي لل على املستوى اإلقليمياهلام الذي مي ثل أحد احملطات البارزة  اآلسيوي الثاني
 . عات والدول للتعايف من هذه الكوارثالكوارث ومتكني اجملتم ملخاطر

 
 السادة احلضور،،،،،

واليت يأتي اجتماعنا هذا يف وقت يشهد فيه العامل تزايد يف عدد الكوارث الطبيعية 
 الناجتة عنهااخلسائر االقتصادية تعد  كماخسائر األرواح واملمتلكات، حجم يف  خلفت مزيدا 

فحسب فإن احلد من الكوارث ال خيص فقط اجملال اإلنساني أو البيئي كبرية جدا ، لذا 
 علينااألمر الذي يوجب التنمية املستدامة،  أهدافحتقيق مباشر  تعيق بشكل هاولكن

 ، وأن نعزز من قدرتنا على التكيف والتأقلم معها،لكوارثملخاطر ا للتصديمواصلة اجلهود 
 .2030لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ملواجهتها اهزية اجلستعداد وااليكون لدينا  لكي

 

إن تفاقم التدهور البيئي والكوارث الطبيعية بشكل متصاعد تزيد من حركات الالجئني 
اجملتمع الدولي ككل، مما حول العامل وهي أمور تبعث بالقلق الشديد لدى واهلجرة القسرية 

 هود السياسية واإلنسانية واإلمنائية،والتكامل فيما بني اجلالدولي التعاون يتطلب تعزيز 
 .على مكتسبات التنميةاملباشر اليت ترتكه هذه الظاهرة نظرا  لألثر 
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  السيدات والسادة
يتطلب جهدا  متوازنا  بني قطاعات التنمية  2030إن حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

الثالث االجتماعية واالقتصادية والبيئية ولذلك فإنه البد من تضمني اخلطط الوطنية مبا 
يلزم من برامج وانشطة يف جمال االستعداد والتأهب باالعتماد على بنية وتشريعيات 

ظ على البيئة ضمن مة باملوارد ومراعية للجانب االجتماعي واحلفااقتصادية موائمة مدعو
ولي أهمية بالغة حنو تعزيز الشراكة مع الوكاالت املتخصصة دولة قطر ت فإناسرتاتيجياتها، 

يف جمال التنمية وبناء القدرات الوطنية مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر 
 .(UNISDR)الكوارث 
 

أهمية خاصة كأحد ركائز املستدامة إن دولة قطر تولي قضايا التنمية ف السياقويف هذا 
رؤيتها الوطنية ولذلك فنحن نعترب أن االستعداد والتصدي لألخطار والكوارث اليت هي 
من صنع البشر أو من فعل الطبيعة، هلو أهم وسائل احلفاظ على اإلجنازات واملقدرات 

 للحد  من خماطر الكوارث ندايإطار عمل سدولة قطر الوطنية. ومن هذا املنطلق تدعم 
 وأهدافه السبعة املتعارف عليها. (2030 – 2015)

 
فقد سنت دولة قطر التشريعات والقوانني الالزمة كما وأنشأت ويف هذا اإلطار 

الرتتيبات املؤسسية الوطنية كاللجنة الدائمة للطوارئ، واليت تراعي التوسع احلضري 
 كما عملت على تأهيلواملدني كل معايري األمن والسالمة مبستويات عاملية وقياسية، 

، وكل ذلك لضمان سالمة كل من يقيم الكوادر البشرية للعمل يف حقل اإلنقاذ واإلغاثة
 على أرض قطر.

 
أنشأت دولة قطر اللجنة الدائمة ألعمال اإلنقاذ واإلغاثة واملساعدات اإلنسانية يف كما 

املناطق املنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، ودشنت القوانني اخلاصة باملنظمات اإلنسانية 
الدعم واإلغاثة الفورية لكافة الدول املنكوبة  وغري احلكومية واملؤسسات املاحنة، واليت توجه

أو تلك اليت تعصف بها الصراعات، وال تدخر دولة قطر وسعا   بسبب الكوارث الطبيعية
 يف تقديم كافة أوجه املساعدات لإلغاثة واملشروعات اإلمنائية. 

 أصحاب املعالي والسعادة،
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خالل اجلهود املبذولة يف التصدي  ، إننا على ثقة بأن جناحنا كمجتمع دولي منيف اخلتام
ملخاطر الكوارث سيكون هلا أثر إجيابي يف طريقة تعاطينا مع التحديات امل لحة اليت 

لن تألو جهدا  يف الشراكة العاملية للتصدي ملخاطر  تواجهنا والتغلب عليها، كما إن دولة قطر
متنى لكم مجيعا  مؤمترا  ناجحا  واخلروج أ، كما على املستويني اإلقليمي والعاملي الكوارث

 .هامةبتوصيات 
 
 

 وشكـــرا  لـــكـــم
 
 

 
 


