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 مجهورية مصر العربيةكلمة 

 الكوارث خماطر من للحدالرابع  األفريقي العربي املنتدي

 (2018 أكتوبر 13 – 09) تونس

 الرئيس السيد

 والسعادة املعالي أصحاب السادة

  الوفود أعضاء السادة

 احلضور والسادة السيدات

دولعة وعو     حلكومة وشعب   والتقدير الشكر خالص اغتنام هذه الفرصة لتوجيه  أوديف البداية، 

كتع  األمع    أووجعه االشعكر والتقعدير مل   امسحوا لي أن ووكرم الضيافة،  على حفاوة االستقبالالشقيقة 

 .املنتديوجامبة الدول البراية على اجلهود املبذولة لبقد هذا  من خماطر الكوارث املتحدة للحّد

 مبقعدة  أصبحت واملخاطر ،جدًا واسبة وواجهنا اليت والتحديات حرجة  قطة إىل البامل وصل لقد

 وعلعى  والكعوارث،  املتوقبعة  غعري  املتطرفعة  اجلويعة  الظواهر وشدة وورية يف اروفاع وهناك ومتشااكة،

 هنعاك  أن إال ،(البمعوم  وجعه  علعى ) اطع   اشعكل  الكعوارث  عن النامجة القتلى أعداد وناقص من الرغ 

 .املدمرة البيش وسبل االقتصادية واخلسائر املتضررين أعداد يف وزايد

 خمعاطر  معن  احلعد  أل شعطة  ومعثرراً  هامعا  خمططعا ( 2015 - 2005) هيوجعو  عمعل  إطعار  قدم لقد

 ومنعذ  املسعتويات،  مجيع   علعى  والتعأقل   والتأه  والتخفيف الوقاية رقافة وبزيز ذلك يف مبا الكوارث

 .الكوارث م  التبامل يف القدرات ووبزيز املوارد استثمار يف ملحوظ وقدم إحراز مت احلني، ذلك

 األمع   معثرر  يف( 2030 - 2015) الكعوارث  خمعاطر  معن  للحعد  سعينداي  إطار اعتماد متَّ وقد هذا

 أقروعه  كمعا  اليااعان، /سعينداي  يف 2015 معار   يف الكعوارث  خمعاطر  معن  للحعد  الثالع   الباملي املتحدة

 العذي  الصك مبثااة اإلطار هذا ويبترب ،(2015) البام  ف  من يو يو يف املتحدة لألم  البامة اجلمبية

 عمعل  إطعار  يف إجنعازه  مت ملعا  االسعتمرارية  وضعمن  اليت البناصر على ُاِني وقد هيوجو عمل إطار خيلف

 .هيوجو
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 الكعوارث  خماطر إدارة عملية يف الفاعلة للجهات يوفر الكوارث خماطر من للحد سينداي إطار إن

 معن  احلعد  علعى  الرتكيعز  ووبزيعز  زيعادة  علعى  يبمل ال وأ ه اجلديدة، التوجيهية املبادئ من جمموعة

 وهعي  األخعر   االسعرتاويجية  الورائق من عدد م  وريقًا اروباطًا يروبط وإمنا فحس ، الكوارث خماطر

 هعود اجل حتسعني  زيعادة  أجعل  معن  وذلعك  املنعا،،  وغعري  اشأن الباملي واالوفاق املستدامة التنمية أجندة

 .املخاطر جمااهة يف األم  قدرة اناء إىل الرامية

 السياسععات اعني  والرتااعط  االوسعاق  لضعمان  العدولي  للمجتمع   فريعدة  فرصعة  اقعوة  يعوفر  أ عه  كمعا 

 .التنفيذ أجل من والشراكات واملمارسات

لتنفيذ إطار سعينداي للحعد معن    امُلحرز يف عملية صياغة مثشرات التقدم افاعلية شاركت مصر لقد 

جمموعععة البمععل مععن خعع ل واعتمادهععا مناقشععتها  تالععيت رعع(، و2030- 2015خمععاطر الكععوارث )

 اصياغة ولك املثشرات. احلكومية الدولية املبنية

خارطعة طريعق وهعد     للحّد من خماطر الكعوارث  صري املنتد  املقد وض  على املستو  الوطين فو

يف االعتبعار   أخعذاً إىل وقدي  التوجيه ووسليط الضوء على عدد من جماالت الرتكيز لتنفيذ إطار سينداي 

لتنميعة  لضعمن ررييعة مصعر    لعه  ت  التخطعيط  ياستكمال ما و ،ما متَّ إجنازه من خ ل إطار عمل هيوجو

 ر.2030مصر  اسرتاويجيةراملستدامة 

وععي يف إععدادها املشعاركة الواسعبة     حرصت مصر على وض  اسرتاويجية للتنمية املستدامة ُرفقد 

لكافة أطيا  اجملتم  ممثلني عن اجلهات احلكومية املختلفعة، واجملتمع  املعد ي، والقطعاع اخلعا       

إدمعاج  والبمعل علعى    ،مت إدراج حمور مستقل للبيئة والتنمية البمرا يعة املسعتدامة  ووشركاء التنمية، 

 .احلد من أخطار الكوارث يف اخلطط الوطنية

ويف هذا الصدد، أود إاراز عدد من اخلطوات اليت مت اختاذها علعى الصعبيد العوطين منعذ اعتمعاد      

 :إداروها، وتضمنطار الكوارث ووبزيز  ظ  إطار سينداي لتناول احلد من أخ
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مع  مراععاة البناصعر واالعتبعارات      2030الوطنية للحد من خماطر الكعوارث   االسرتاويجية عدادإ (1

 اإلقليميعة  البمعل  ورشعة لواليت مت إط قها االتزامن م  استضعافة مصعر    ،إطار سينداييف رة َكبت امل

 .الكوارث خماطر من للحد سينداي إطار ونفيذ ومتاابة رصدل البراية املنطقة مستو  على

كآلية وطنية متبعددة  دوره ومهامه لتبزيز  من خماطر الكوارث الوطين للحّداملنتد   وشكيلإعادة  (2

 .خمتلف املستوياتعلى خمتلف املستفيدين وأصحاب املصلحة ختدم الشركاء 

يتب  رئاسة جمل  الوزراء وينبثق  كيان وطين إلدارة األزمات والكوارث واحلد من املخاطر إ شاء (3

 احملافظ.عنه جلان حملية إلدارة األزمات والكوارث وتب  

اإلجعراءات  ضعمان التأكعد معن سع مة     ،و وحصعر املخعاطر والكعوارث    وبزيز آليات الرصد امليدا ي (4

معن قبعل    ، وحتسني آليات متاابة وقيا  التقدم احملرزاملتخذة وأ ها يف حملها وووقيتها املناس 

 .اجلهات املبنية املختلفة

 رتاععي ل جمعال احلعد معن خمعاطر الكعوارث      يفوحتعدي  التشعريبات    وطوير السياسعات الوطنيعة   (5

 .الفئات اهلشةوذوي االحتياجات اخلاصة االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال واألشخا  

وشكيل اجملل  الوطين للتغريات املناخية كآلية وطنية ملواجهة التغريات املناخية والتبامعل مع     (6

 أولويات التخفيف من اال ببارات والتكيف م  التغريات املناخية.

لحّد معن خمعاطر موجعات وسعو امي احملتملعة علعى السعواحل        وطنية ل اسرتاويجيةإعداد ووطوير  (7

 التسو امي.جتاه خماطر املنطقة الساحلية املصرية ومرو ة هد  وبزيز قدرة املصرية الشمالية ا

واليت حتدد املهام العيت يعتبني القيعام     ،لكوارثدارة خماطر امراجبة وحتدي  اخلطط الوطنية إل (8

 .املختلفةاها من قبل الوزارات واحملافظات واجلهات املبنية للتبامل م  أ واع الكوارث 

 التوسعع  يف ونفيععذ اععرامب ودريبيععة وتضععمن وععدريبات ميدا يععة عمليععة لضععمان حسععن االسععتبداد   (9

  واالستجااة حلاالت الطوارئ املختلفة.

لشراكة اني القطاعني البام واخلعا  يف جمعال احلعد معن خمعاطر الكعوارث معن        منوذج جيد لاناء  (10

 حلد من خماطر السيول.يف االستثمار يف جمال ا نيخ ل التباون واجلهود املشرتكة اني القطاع

هعات الدوليعة   االتباون مع  اجل  الكوارثلبناء القدرات يف جمال احلد من خماطر  اتونفيذ مشروع (11

 املاحنة. 
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لعدع  ركعني الشعباب ووبزيعز دورهع  يف       وبزيز التباون املشرتك اني املثسسات الوطنيعة املبنيعة   (12

 أ شطة احلد من خماطر الكوارث من خ ل التدري  والتوعية وضمان مشاركته  الفبالة.

 كما اشتملت جهود احلكومة املصرية لتنفيذ أولويات إطار سينداي ما يلى :

 الكوارث خماطر فه : األوىل األولوية

 ااملسعتوي  يف جمال إدارة األزمات والكعوارث للبعاملني   ة ودريبي وورشة عمل امب ار (64) ونفيذ

 ( متدرب.2500اواق  أكثر من ) احمللي،

  علعى   )سعيول ع أمطعار غزيعرة ع حرائعق كعرب (        ودري  ميدا ي علعى سعيناريوهات  ( 30)ونفيذ

ومت ووريق فباليات التدريبات من خ ل أف م الفيعديو وإععادة  شعرها جلميع       احمللي،املستوي 

 .ملستوي احمللياجلهات اا

  اإمجعالي حعواىل    على املستو  الوطيناملدار  اإلخ ء للطوارئ فى ونفيذ ودريبات ميدا ية على

( فعيل  فيعديو   16000)ورفع   ووريقها مت ( مدرسة، و26061)عدد أمجالي ( مليون ولميذ يف 11)

 على موق  اليوويوب يف قناة خمصصة لذلك .

 ( طالع  وطالبعة مع  مراععاه     3000ونفيذ ودريبات اأحد اجلامبات احمللية اإلقليمية مبشاركة )

 دمب ذو  االحتياجات اخلاصة .

 الكوارث إدارة أجل من الكوارث خماطر حوكمة وبزيز: الثا ية األولوية

   لتنمعيط   ووحيد اهلياكل التنظيمية على املستويات احمللية وإجراء التبدي ت اإلداريعة املطلواعة

 وووحيد اهلياكل وآليه البمل على كافة املستويات.

   التباون من منظمات اجملتم  املد ي على املستوي احمللي مثل )مثسسة مصر اخلري ع انك الطبام

املصري ع مثسسة مبًا( من أجل حتديد األدوار واملسثوليات وونسيق اجلهود يف املراحعل املختلفعة    

 .إلدارة خماطر الكوارث
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   مراجبة التشريبات والقوا ني اليت وسه  يف احلد من خماطر الكوارث م  ضمان ووفري احلمايعة

 والدمب للفئات اهلشة )النساء وذو  االحتياجات اخلاصة(.

  غري احلساسة ع اخلاصة ااملخاطر من خ ل وسائل اإلعع م املرئيعة     –الشفافية وإواحة املبلومات

 التواصل االجتماعي.واملسموعة وعلى اإل رت ت ومواق  

 الصمود أجل من الكوارث خماطر من احلد جمال يف االستثمار: الثالثة األولوية

  ( علعى ر رعة مراحعل رئيسعية        800ونفيذ خط محاية ملدينة رأ  غارب اتكلفعة )مليعون جنيعه

ألعف معرت    800حبعريات كعبرية سعبة     3فتحات ع   10ارااخ  3وشمل املرحلة األولي منها )عدد 

 200حبرية صناعية متوسطة ع حبرية وادي العدرب اسعبة مليعون و     18سدود إعاقة ع   7مكب  ع  

ألف مرت مكب ( اهد  ووجيه املياه يف اجتاه العوادي والبحعر األمحعر خعارج املدينعة ومحايعة       

 املناطق السكنية وشركات البرتول الباملة يف املنطقة.

   يف ونفيعذ خمططعات اجملتمبعات البمرا يعة     االلتزام ااملبايري الباملية للحد من خماطر الكعوارث

 اجلديدة مثل )الباصمة اإلدارية اجلديدة ع هضبة اجل لة ع مشروع مدينة الروايكي الصناعية( .

  يف خسعائر العنف  واملمتلكعات ع يف      خاصةصر  وبويضات لألفراد واألسر املتضررة من الكوارث

 .ارامب التكافلاشات استثنائية من حدود املواز ة ع ااإلضافة إىل مب

 .)حتدي  قاعدة البيا ات الوطنية للحد من خماطر الكوارث )خريطة املخاطر الوطنية 

 البناء وإعادة االفاعلية للكوارث التصدي أجل من االستبداد مستو  حتسني: الراابة األولوية

  ( أدلعة إرشعادية عامعة للتصعدي     3( اسعرتاويجيات وطنيعة ختصصعية، وععدد )    6حتدي  ععدد )

 ( خطط وطنية متخصصة.6للكوارث ، عدد )

      ( ع  وكلفعة      1.3ونفيذ أعمال محاية جبنوب سعيناء معن السعيول اتكلفعه إمجاليعة )مليعار جنيعه

سدود وحبرية على أوديعة دهع     3مليون جنيه( ومشلت إ شاء )عدد  300املرحلة األولي منها )

حبعرية جبليعة    191دود وععدد  س 3عدد  -« ده  ع  واي  »الفرعية ع قناة صناعية حلماية طريق  

حبعريات صعناعية اعوادي ووعري      3سبة ألف مرت مكب  اسا ت كاورين وفريان ع إ شاء ووطوير  
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سعدود إعاقعة اقعدرة     8عع ععدد   «  واي  ع النق  الدولي »مليون مرت مكب  حلماية طريق  2اسبة 

 مليون مرت مكب  سيول. 6حجز 

  ( مليعون   400وركي  أجهزة رصد وإ ذار مبكر لألمطار والسيول وبمل االطاقة الشمسية اتكلفعة

 جنيه( كمرحلة أولي يف مدن )رأ  غارب ع الغردقة ع سفاجا ع القصري ع مرسى عل (.

 وطنيعة  منظومة ووطوير اناء على – القادمة الفرتة خ ل – املصرية احلكومية اجلهود وركز كما

 يف ووأخعذ  اخلعا ،  والقطعاع  املعد ي  للمجتمع   واسعبة  مشعاركة  وتضعمن  املبكر لإل ذار ةفبال جمتمبية

 العوعي  لرفع   النطعاق  واسعبة  محلعة  ذلعك  يصاح  االهتمام، حمور ااعتباره البشري البنصر اعتبارها

 .الكوارث خماطر من احلد جمال يف اجملتمبي

وطعوير قعدرات وقيعي  وحتليعل     حنعو   –من خ ل ارامب التباون الدولي  –كذلك وسبى احلكومة 

خسائر الكوارث ل ستفادة منها يف انعاء منعاذج لتقيعي  اخلسعائر االقتصعادية واالجتماعيعة للكعوارث        

 وآرارها على التنمية.

 السيدات والسادة

مكتع  األمع  املتحعدة    بذهلا ياجلهود اليت  إن حكومة مجهورية مصر البراية ُوقدِّر وُوثمِّن كثريًا

ريية مشرتكة يف صياغة لللتنسيق اني الدول األعضاء وجامبة الدول البراية للحد من خماطر الكوارث 

 .جمال احلد من خماطر الكوارث

يف جمعال احلعد معن    املثسسعات الدوليعة واإلقليميعة    ر عن التزامها العدائ  حنعو دعع  أعمعال     ببِّوُو

ُ بِرب ععن خعالص   ، و(2030-2015سينداي للحد من خماطر الكوارث )ودعمنا لتنفيذ إطار ، املخاطر

آملعني ان ُوكللعل جهعود اجلميع  االنجعا        املنتعدي ميع  املسعاهمني يف ونظعي  هعذا     شكر ا ووقعدير ا جل 

  .والتوفيق


