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س حی ...( ةداع قحال دد ئرو )...ا تكم سی مألا ب حتملا م حلل ةد  د

 ثراوكلا رطاخم نم

 ةداعسلاو يلاعملا باحصأ

 ةداسلاو تادیسلا

 ھتاكربو هللا ةمحرو مكیلع مالسلا

 

العربKKKKKKKي  نKKKKKKKھ لمKKKKKKKن دواعKKKKKKKي سKKKKKKKروري مشKKKKKKKاركة وفKKKKKKKد بKKKKKKKالدي فKKKKKKKي المنتKKKKKKKدىإ
نحKKKKKKو تنمیKKKKKKة مسKKKKKKتدامة  اإلفریقKKKKKKي للحKKKKKKد مKKKKKKن مخKKKKKKاطر الكKKKKKKوارث تحKKKKKKت شKKKKKKعار "

  ." مطلعة بمخاطر الكوارث وشاملة للجمیع

شKKKKKKKعب لالجزیKKKKKKKل شKKKKKKKكر أتقKKKKKKKدم بالأن  ،الفرصKKKKKKKةفKKKKKKKي ھKKKKKKKذه  كمKKKKKKKا یطیKKKKKKKب لKKKKKKKي،
علKKKKKKKKKى حسKKKKKKKKKن االسKKKKKKKKKتقبال وكKKKKKKKKKرم  ،تKKKKKKKKKونس الشKKKKKKKKKقیقةجمھوریKKKKKKKKKة وحكومKKKKKKKKKة 
سKKKKKKھم فKKKKKKي یُ ال شKKKKKKك سKKKKKKوف ھKKKKKKذا المنتKKKKKKدى الھKKKKKKام الKKKKKKذي لتنظKKKKKKیم والالضKKKKKKیافة 

كمKKKKKKKا نعKKKKKKKرب عKKKKKKKن  إبKKKKKKKراز الجھKKKKKKKود المبذولKKKKKKKة للحKKKKKKKد مKKKKKKKن مخKKKKKKKاطر الكKKKKKKKوارث.
حكومKKKKKKة وشKKKKKKعبا فKKKKKKي ضKKKKKKحایا الزلKKKKKKزال  خKKKKKKالص تعازینKKKKKKا الKKKKKKى دولKKKKKKة إندونیسKKKKKKیا

 .ونتمنى الشفاء العاجل للمصابین

 ... روضحلا ةداسلا

عKKKKKدد ملحوظKKKKKاً فKKKKKي  اً العKKKKKالم تزایKKKKKدفیKKKKKھ یKKKKKأتي ھKKKKKذا المنتKKKKKدى فKKKKKي وقKKKKKت یشKKKKKھد 
مKKKKKKKKن الخسKKKKKKKKائر فKKKKKKKKي األرواح والممتلكKKKKKKKKات،  خلفKKKKKKKKت مزیKKKKKKKKداً  الكKKKKKKKKوارث التKKKKKKKKي

  .الناتجة عنھاواالجتماعیة باإلضافة إلى الخسائر االقتصادیة 
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KKKKKKKكلالكوارث فKKKKKKKؤدي بشKKKKKKKة  تKKKKKKKى إعاقKKKKKKKر إلKKKKKKKة واإلقلیمباشKKKKKKKود الدولیKKKKKKKة الجھKKKKKKKمی
علینKKKKKKا مKKKKKKر الKKKKKKذي یوجKKKKKKب األ المسKKKKKKتدامة،لتنمیKKKKKKة األھKKKKKKداف العالمیKKKKKKة لیKKKKKKق تحقل

قKKKKKKKKKدراتنا علKKKKKKKKKى الجھKKKKKKKKKود للتصKKKKKKKKKدي لمخKKKKKKKKKاطر الكKKKKKKKKKوارث وتعزیKKKKKKKKKز  مواصKKKKKKKKKلة
  ھا.التكیف والتأقلم مع

القلKKKKKKق علKKKKKKى تبعKKKKKKث  ،الكKKKKKKوارث الطبیعیKKKKKKةتزایKKKKKKد و ،ن تفKKKKKKاقم التKKKKKKدھور البیئKKKKKKيإ
بKKKKKKKین دول  التعKKKKKKKاون، ممKKKKKKKا یتطلKKKKKKKب تعزیKKKKKKKز الشKKKKKKKدید لKKKKKKKدى المجتمKKKKKKKع الKKKKKKKدولي

 .تكامل الجھود السیاسیة واإلنسانیة واإلنمائیةو، العالم

 ةداسلاو تادیسلا 

 متوازنKKKKKKKاً بKKKKKKKین ھKKKKKKKداً یتطلKKKKKKKب ج 2030إن تحقیKKKKKKKق أھKKKKKKKداف التنمیKKKKKKKة المسKKKKKKKتدامة 

ج بKKKKKKKد مKKKKKKKن تضKKKKKKKمین الخطKKKKKKKط الوطنیKKKKKKKة بKKKKKKKرام الفKKKKKKKلKKKKKKKذا  ،قطاعKKKKKKKات التنمیKKKKKKKة 
وذلKKKKKKKKKك ھKKKKKKKKKب لمواجھKKKKKKKKKة الكKKKKKKKKKوارث ، أوانشKKKKKKKKKطھ فKKKKKKKKKي مجKKKKKKKKKال االسKKKKKKKKKتعداد والت

مKKKKKKKKة مدعومKKKKKKKKة بKKKKKKKKالموارد ءوموا ،باالعتمKKKKKKKKاد علKKKKKKKKى بنیKKKKKKKKة مKKKKKKKKن التشKKKKKKKKریعات 
KKKKKKKاعي والحفKKKKKKKب االجتمKKKKKKKي الجانKKKKKKKتراتیجیاتھاتراعKKKKKKKمن اسKKKKKKKة ضKKKKKKKى البیئKKKKKKKاظ عل .

مKKKKKKع وقKKKKKKد أولKKKKKKت دولKKKKKKة قطKKKKKKر أھمیKKKKKKة كبKKKKKKرى فKKKKKKي مجKKKKKKال التعKKKKKKاون والشKKKKKKراكة 
الKKKKKKKKKدولي والوكKKKKKKKKKاالت المتخصصKKKKKKKKKة فKKKKKKKKKي مجKKKKKKKKKال التنمیKKKKKKKKKة وبنKKKKKKKKKاء  المجتمKKKKKKKKKع

القKKKKKKدرات الوطنیKKKKKKة بمKKKKKKا فKKKKKKي ذلKKKKKKك مكتKKKKKKب األمKKKKKKم المتحKKKKKKدة للحKKKKKKد مKKKKKKن مخKKKKKKاطر 
	.الكوارث

رؤیتھKKKKKKا أحKKKKKKد ركKKKKKKائز  ھKKKKKKي قضKKKKKKایا التنمیKKKKKKة المسKKKKKKتدامةتعتبKKKKKKر أن  ودولKKKKKKة قطKKKKKKر
مKKKKKKKKن الكKKKKKKKKوارث  مخKKKKKKKKاطر وإدارة ن االسKKKKKKKKتعدادأ، ولKKKKKKKKذلك نKKKKKKKKرى 2030الوطنیKKKKKKKKة 

. ومKKKKKKKن ھKKKKKKKذا علKKKKKKKى اإلنجKKKKKKKازات والمقKKKKKKKدرات الوطنیKKKKKKKةأھKKKKKKKم وسKKKKKKKائل الحفKKKKKKKاظ 
	المنطلق تدعم دولة قطر إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

 :يتآلاب رطق ةلود تماق راطإلا اذھ يفو
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 .التشریعات والقوانین الالزمة سن •

• KKKKKKKKلجم اءأنش لا س ملا عافد یزعتو يند سسؤم راودأ ز لودلا تا ف ة  ي

 .يفاعتلاو ةھجاوملاو دادعتسالا

بكیفیKKKKKKKة التأھKKKKKKKب  ونشKKKKKKKر الثقافKKKKKKKة والتوعیKKKKKKKة ،طKKKKKKKوعيتقویKKKKKKKة دور العمKKKKKKKل ال •
	 .والتعامل معھا ،لألخطار والكوارث

تأھیKKKKKKل الكKKKKKKوادر البشKKKKKKریة للعمKKKKKKل فKKKKKKي مجKKKKKKاالت اإلنقKKKKKKاذ واإلغاثKKKKKKة لضKKKKKKمان  •
	أمن وسالمة الجمیع. 

الھKKKKKKKالل األحمKKKKKKKر  حیKKKKKKKث یقKKKKKKKوم ،الكKKKKKKKوارث م السKKKKKKKنوي إلدارةمخKKKKKKKیلا تنظKKKKKKKیم •
بتنظKKKKKKیم المخKKKKKKیم المیKKKKKKداني الثKKKKKKامن للتKKKKKKدریب علKKKKKKى إدارة ھKKKKKKذا العKKKKKKام القطKKKKKKري 

	 .المحلیة والدولیة الكوارث، وبمشاركة العدید من الجھات
قKKKKKام الصKKKKKندوق القطKKKKKري لرعایKKKKKة البحKKKKKث العلمKKKKKي باإلسKKKKKھام فKKKKKي مجKKKKKال الحKKKKKد  •

	.الكوارثمن مخاطر 
 وھKKKKKKKو ،لألمKKKKKKKم المتحKKKKKKKدة صKKKKKKKندوق المركKKKKKKKزي لحKKKKKKKاالت الطKKKKKKKوارئالتبKKKKKKKرع لل  •

	بشكل دوري. عضو في مجموعتھ االستشاریة

كمKKKKKKKKا أنشKKKKKKKKأت دولKKKKKKKKة قطKKKKKKKKر اللجنKKKKKKKKة الدائمKKKKKKKKة ألعمKKKKKKKKال اإلنقKKKKKKKKاذ واإلغاثKKKKKKKKة  •
والمسKKKKKKKKKKاعدات اإلنسKKKKKKKKKKانیة فKKKKKKKKKKي المنKKKKKKKKKKاطق المنكوبKKKKKKKKKKة بالKKKKKKKKKKدول الشKKKKKKKKKKقیقة 

ودشKKKKKKKKنت القKKKKKKKKوانین الخاصKKKKKKKKة بالمنظمKKKKKKKKات اإلنسKKKKKKKKانیة وغیKKKKKKKKر  ،والصKKKKKKKKدیقة
والمؤسسKKKKKKKات المانحKKKKKKKة التKKKKKKKي تقKKKKKKKدم الKKKKKKKدعم واإلغاثKKKKKKKة للKKKKKKKدول  ،الحكومیKKKKKKKة

	 .المنكوبة بسبب الكوارث

 ایلود ذاقنإلا قرف نم ةلوذبملا دوھجلل ازیزعتو

ل تلا ظحو ف رخأ لط ي سملا ب سنإلا ةدعا سالاو ةینا ظن ةثاغت مأل ار  رو

یثك ھنم ةر طقنا ا صتالا عا شملاو تالا قلاو تاروا سایسلا رار ف .ي  كلذ
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ی لا يدؤ ت ى سالا ریخأ ف ةباجت قولا ي سانملا ت كتف ب جیتنلا نو یزم ة  اد

 ررضتملا يناسنإلا عمتجملل رثكأ ةاناعمو ایاحضلا نم

  ثحنف

كی نا  نھ نو ق كا ف ةو ختا ي ق ذا طا ترار سالا قال یلودلا ةثاغت م ة  ن

متجملا ملا ع تلابو يند لقن يلا حن وا ل م د خملا ن ناعمو رطا شلا ةا  بوع

	.ةررضتملا

 ةداعسلاو يلاعملا باحصأ

بKKKKKKأن نجاحنKKKKKKا كمجتمKKKKKKع دولKKKKKKي فKKKKKKي التصKKKKKKدي  علKKKKKKى ثقتنKKKKKKا، نؤكKKKKKKدفKKKKKKي الختKKKKKKام و
مKKKKKع التحKKKKKدیات التKKKKKي  اطيالتعKKKKKلمخKKKKKاطر الكKKKKKوارث سKKKKKیكون لKKKKKھ أثKKKKKر إیجKKKKKابي فKKKKKي 

نؤكKKKKKد علKKKKKى أن دولKKKKKة قطKKKKKر لKKKKKن تKKKKKدخر جھKKKKKدا كمKKKKKا  علیھKKKKKا.تواجھنKKKKKا والتغلKKKKKب 
علKKKKKKKى المسKKKKKKKتویین  ،لمخKKKKKKKاطر الكKKKKKKKوارث لتصKKKKKKKديو اوالتعKKKKKKKاون  فKKKKKKKي المشKKKKKKKاركة

تقKKKKKKKدیم الKKKKKKKدعم إلKKKKKKKى البلKKKKKKKدان التKKKKKKKي تضKKKKKKKررت  مواصKKKKKKKلةو. قلیمKKKKKKKي والعKKKKKKKالمياإل
 الجغرافیة.في مختلف المناطق تعرضھا للكوارث واألزمات  من

حKKKKKKKوارات ومKKKKKKKداوالت ناجحKKKKKKKة فKKKKKKKي ھKKKKKKKذا المنتKKKKKKKدى، وأن أتمنKKKKKKKى لكKKKKKKKم جمیعKKKKKKKا 
 .بتوصیات تحقق أھداف وأمنیات الجمیع تخرجوا

 مكل اركشو

  


