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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 جمهورية السودان 

  العربى للحد من مخاطر الكوارث فريقىاإلبيان السودان فى المنتدى  

 ، تونس2018اكتوبر  13 -9
 

 
 

o  والشكر للسيد/ الشكر لحكومة الجمهورية التونسية الشقيقة الستضافتها وحسن التنظيم

 وزير الشئون المحلية والبيئة بالجمهورية التونسية راعى المنتدى رياض مؤخر 

o للحد من مخاطر الكوارث الشكر لمكتب االمم المتحدة UNISDR    

o الشكر للجامعة العربية 
o  الشكر لالتحاد االفريقى 

 السيدات والسادة 

o  ثار ونتائج الكوارث آالمعلوم ان السودان كغيره من دول المنطقة ظل يتعاطى مع

منذ منتصف االنسان فيها التى تنشا بفعل قوى الطبيعة او تلك التى يتسبب او يساهم 

وذلك من خالل العديد من االستراتيجيات القطاعية التى تركز على الثمانينات 

  .ادارة الكوارث واالستجابة للطوارئ

o  الى مراحل المعافاة والتنمية فقد  االنتقال المتدرج من مرحلة االستجابة طارإوفى

بالتنسيق مع الشركاء  2019استراتيجية ثالثية السنوات تنتهى فى وإنفاذ عداد إتم 

فى االمم المتحدة تهدف الى االنتقال المتدرج من االستجابة للكوارث الى مرحلة 

فى االتجاه الصحيح نحو ادارة مخاطر جية خطوة المعافاة وتعتبر هذه االستراتي

ذات الصلة بالبيئة والتكيف مع تغيرات الموضوعات الكوارث واستيعاب كافة ا

المناخ واهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمعات وادماج مخاطر 

المصلحة بالتنسيق مع كافة اصحاب واإلنذار المبكر الكوارث فى خطط التنمية 

 والشركاء .

o ) السياسة الوطنية وثيقة عداد إتم طار سينداى فقد إمن  وايفاءا بالغاية رقم )هاء

وتحت كافة الدارة مخاطر الكوارث بمشاركة واسعة من اصحاب المصلحة 

ونمضى االن رعاية السيد وزير الداخلية ورئيس المجلس القومى للدفاع المدنى 

ستكمال بعض إقبل البرلمان فى دورته الحالية بعد  جازتها منمتقدمة المراحل فى 

حكام التنسيق بين كافة المكونات الى إوتهدف هذه السياسة المطلوبات الوطنية. 

على والمفاهيمية والمؤسسية والجهات ذات الصلة وتعزيز المرجعيات التشريعية 

 مستويات الحكم المختلفة. 

o لمركز االيقاد لاليقاد وتوجه بالشكر والتقدير تهز هذه الفرصة النأود ان أو

 .ICPAC للتوقعات والتطبيقات المناخية
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o  لحرب االصراع وجراء االتى نشات  النزوح معسكراتظاهرة طار احتوء إوفى

لتمكين يجاد المعالجات المستدامة إالتى فرضت على البالد خالل العقد الماضى و

وسائل كسب  ةستعادإالمواطنين السودانيين فيها من مباشرة حياتهم الطبيعية و

العودة الطوعية تهدف الى للنزوح  عامةة سياس جازةإ فقد تمت العيش لهم 

دة اللنازحين الى مناطقهم االصلية او ادماجهم فى المجتمعات حيث يقيمون او اع

وتوفير  اية وسائل كسب العيشتوفير وحموتوطينهم فى مناطق اخرى يختارونها 

نشاء العديد من القرى النموذجية وتزويدها بالخدمات إمنة لهم من خالل البيئة اآل

انعكس على اعداد العائدين مما قدر من من االصدقاء والشركاء مبدعم المختلفة 

خاصة بعد نجاح حملة  واالستقرار االمنى الذى تشهده واليات دارفور المختلفة

  . جمع السالح

o  جهاز االنذار المبكر فى السودان  يانش: نذار المبكر لالخطار المتعددةاإلإطار في

التى ضربت دول الساحل  مانينات مباشرة بعد كارثة الجفافمنذ منتصف الث

من االجهزة الرائدة على مستوى القارة والمنطقة ويعتبر  1984االفريقى فى العام 

للحد من االستثمار في نظم التنبؤ واإلنذار المبكر ولتعزيز فرص ، العربية

من العام  رفقد تم انشاء اللجنة الوطنية لالنذار المبكر فى اكتوب، االخطار المتعددة 

 وتعزيزبغرض احكام التنسيق ، والتى تضم طيف عريض من الشركاء 2016

 نشر، وتوسيع نطاق قنوات المستهدفيناحتياجات فعالية االنذار المبكر لخدمة 

 إلنذار المبكر.المعلومات المتعلقة با

 والسادةلسيدات ا

 السودان خالل الفترة القادمة الي القيام بعدد من الخطوات المهمة منها:يسعي 

o  الفرص االتى يعول عليها اهم من اجازة السياسة الوطنية الدارة مخاطر الكوارث

لالنتقال من االستجابة للكوارثة الى ادارة  داث نقلة نوعية كبيرة فى السودانفى اح

  مخاطر الكوارث قبل حدوثها. 

o  إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في برامج وخطط التنمية في جميع

القطاعات، وفي ما يتعلق بالحد من الفقر والتنمية المستدامة وإدارة الموارد 

 المناخ الطبيعية والبيئة والتنمية الحضرية والتكيف مع تغير

o عبناء قا ( دة بيانات الخسائر واالضرارDesinventar ) فى نسختها المعدلة

 . معلوماتلل القومىمركز البالتنسيق مع الجهاز المركزى لالحصاء و

o  تعزيزمرونة المجتمعات المحلية وانشاء مكاتب لالنذار اشراك واالتجاه نحو

 المبكر بالواليات وتطوير الخطط االحترازية المجتمعية 

o لقة بادارة مخاطر عتطوير االستراتيجيات القطاعية لتستوعب التدابير المت

 وصياغتها لتمثل االستراتيجية الوطنية الدارة مخاطر الكوارث. الكوارث 

o  المتسارعة فى هذا المجال لتحوالتاة مواكبلذات الصلة التشريعات تطوير . 

o  اإلقليمي والعالمي وتعزيز الدور الحيوى لوسائل اإلعالم على الصعيد المحلي

 نشر الوعى ، واعتماد سياسات محددة للتواصل بشأن الحد من مخاطرفي كشريك 
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الكوارث وتشجيع ثقافة الوقاية والمشاركة المجتمعية القوية في حمالت التثقيف 

 .العام المستمرة

o لموارد الالزمة على جميع مستويات اإلدارة، لوضع وتنفيذ تخصيص ا

استراتيجيات وسياسات وخطط وقوانين وأنظمة للحد من مخاطر الكوارث في 

 جميع القطاعات المعنية.

الختام نجدد الشكر والتقدير لمكتب االمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث علي في 

 واالفريقية.بية رلدول العتنظيم هذا المنتدي الذي يعزز التنسيق وتكامل الجهود بين ا


