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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سعادة / 

 سعادة /

 سعادة /

 الحضور الكريم: السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

جمهورية تونس الشقيقة على حسن الضيافة وحفاوة  حكومة ود أن اشكرأبداية، 

 .استضافة المؤتمر العربي االفريقي للحد من مخاطر الكوارث وابارك لهماالستقبال، 

 

المتحدة  ماالم مكاتبلجميع العاملين في والتقدير كذلك، يسعدني أن اتقدم بجزيل الشكر 

تعزيز إجراءات الحد في  لجميع الدول ، على دعمهم المستمرللحد من مخاطر الكوارث

 من مخاطر الكوارث.  

 

 بعد أن حضينا بالمشاركة في المؤتمر العالمي الثالث، الذي عقد في مدينةوهلل الحمد، 

خالله اعالن اطار سنداي العالمي للحد  من . الذي تم٥١٠٢سنداي اليابانية في مارس 

 .من مخاطر الكوارث

 

بالتعاون مع مكتب االمم المتحدة  ٥١٠٢بادرت دولة الكويت وبالتحديد في يناير من العام 

نقطة اتصال وطنية متخصصة اكاديميا  أول للحد من مخاطر الكوارث، من خالل ترشيح

يا في هذا المجال، وقمنا بتسخير جميع االمكانيات الالزمة وتذليل جميع المعوقات وفن

 .لدعم نقطة االتصال في تحقيق غايات ومتطلبات اطار سنداي في دولة الكويت
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الحضور الكريم، الكل يعلم بأن اعمال ادارة الكوارث والحد من مخاطراها وآثارها تعتبر 

فبالرغم من تعاوننا الحديث مع مكتب االمم المتحدة للحد من االعمال االنسانية البحته، 

من مخاطر الكوارث، إال أن دولة الكويت سباقة وستضل دائما بإذن هللا داعمه لجميع 

 .االعمال االنسانية حول العالم

 

فهذه هي منهجية القيادة الحكيمة في دولة الكويت متمثله في مقام سيدي حضرة صاحب 

لمفدى الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح وسيدي سمو ولي عهده السمو امير البالد ا

االمين الشيخ نواف االحمد الجابر الصباح حفظهم هللا ورعاهم والحكومة الرشيدة في 

 .دولة الكويت

 

حيث اثمرت حنكة وقيادة سيدي حضرة صاحب السمو وقيادته الحكيمه في مجال العمل 

للمتضررين من الكوارث في دول العالم المختلفة، لنيل االنساني وتحديدا خالل دعمه 

 .لقب القائد االنساني من قبل االمم المتحدة

 

لذلك، فإن جميع الكوادر المتخصصة في دولة الكويت تسير على هذا النهج وخارطة 

 .الطريق التي رسمتها لنا حنكة القيادة الحكيمة في مجال العمل االنساني

 

مال التي قمنا بها في دولة الكويت للوصول لغايات اطار سنداي، اما بالنسبة ألهم االع

تتمثل في زيادة مستوى الوعي بإطار سنداي على المستوى الوطني من خالل تنظيم 

ورشة عمل في ابريل الماضي بالتعاون مع مكتب االمم المتحدة للحد من مخاطر 

 .الكوارث، شارك بها معظم الجهات الحكومية واصحاب المصلحة
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ت ساهم ،قمنا بعد انتهاء ورشة العمل بتشكيل فريق وطني يتكون من جهات متعددةف

مصفوفة شاملة لألخطار التي من الممكن أن تؤثر على دولة الكويت. ونحن  بتطوير

 .بصدد اعتمادها بشكل رسميحاليا 

 

ن م الفريق الوطني ايضا برسم المالمح االولية لإلستراتيجية الوطنية للحدهذا كما قام 

مخاطر الكوارث في دولة الكويت، والتي سيتم اعتمادها ايضا بعد مصادقة ومراجعة 

 .جميع االطراف واصحاب المصلحة على المستوى الوطني في دولة الكويت

 

ولدعم هذي االنشطة الهامة والمساهمة في انجازها بالشكل المطلوب، فقد قمنا بوضع 

ت الفاعلة إلنشاء اللجنة الوطنية للحد حجر االساس وتحديد اصحاب المصلحة والجها

 .من مخاطر الكوارث ومتابعة تنفيذ اطار سنداي في دولة الكويت

 

وفي الختام، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح في درء مخاطر الكوارث والتخفيف من 

وتوفير افضل بوادر وسبل التنمية  ،واضرارها على األرواح والممتلكات والبيئة آثارها

 .أن يحفظ الجميع من ويالت الكوارث وآثارهاونسأل الباري عز وجل  مة.المستدا

 

 

 قـــالفري

 رادــان المكــد راكــخال

 اءـة لالطفـام االدارة العامــر عـمدي


