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    الرئيسالسيد 
  دات والسادةـالسي

ة اهللا وبركاته
َ
  السالم عليكم ورمح

  
ـــدم  ـــة الهاشـــمية يســـعدني أن أق ـــة عـــن حكومـــة المملكـــة األردني كلمـــة األردن الرســـمية فـــي لكـــم بالنياب

  . الرابع للحد من الكوارث  الدوليالمنتدى 
  

ن أهمهـــا الـــزالزل والفيضـــانات إن األردن كغيـــره مـــن دول العـــالم معـــرض لمختلـــف أنـــواع الكـــوارث مـــ
  واستقبال موجات كبيرة من الالجئين والناتجة عن الصراعات المسلحة في المنطقة .

   
المحيطـة  صـراعاتالو نتيجـة النعكـاس األوضـاع حاليـًا  ما يمر به األردن ويعاني منه جميعاً  تعلمون

صـادية والماديـة وأثـر علـى معـدل والذي أدى إلى استنزاف قدراتـه االقتعربي الربيع الو به في المنطقة 
اســـتقبال أعـــداد هائلـــة مـــن الالجئـــين علـــى  تترتبـــأعبـــاء ذلـــك مـــن  رافـــقالـــدخل القـــومي للفـــرد ومـــا 

  .  مما شكل تحديًا كبيرًا لحكومة بالدي السوريين 
  

اإلصــــالح مثــــل ملحــــة  قضــــايا  علــــى بــــالرغم مــــن ذلــــك ومــــع توجــــه الحكومــــة إلــــى التركيــــز أكثــــرو 
لـــم تغفـــل عـــن تحقيـــق إال أن الحكومـــة األردنيـــة األمـــن وقضـــايا  يواالجتمـــاع السياســـيو  ياالقتصـــاد

  : ومن أهمهامن االنجازات الهامة في مجال الحد من الكوارث  العديد
  

الوقت الذي ينعقـد فيـه هـذا المنتـدى فإنـه يـتم حاليـًاَ◌ فـي األردن تمـرين تصـنيف فريـق البحـث في ف -
بـــل اللجنـــة الدوليـــة االستشـــارية لفـــرق البحـــث واإلنقـــاذ واإلنقـــاذ األردنـــي إلـــى المســـتوى الثقيـــل مـــن ق

)INSARAG(نماء والتعاون ) والوكالة السويسرية لإلSDC ( وسيكون هذا حـدثًا رائـدًا ومميـزًا إذ
 .  التي تحصل على هذا التصنيففي المنطقة  الدولأننا سنكون من أوائل 

 

 

وتــم , االقتصــاد و علــى الحيــاة الســلبية ره االهتمــام بموضــوع التغيــر المنــاخي وآثــاباألردن فــي  نابــدأ -
توقيـــع اتفاقيـــة مشـــروع لتعزيـــز القـــدرات و فـــي عمـــان  ياإلنمـــائ المتحـــدة األمـــمالتعـــاون مـــع برنـــامج 

والحد مـن الكـوارث مـن منظـور تقليـل الفقـر حيـث سـيقدم هـذا المشـروع مسـودة ية سسمؤ الوطنية وال
ل وســيطرح توصــيات لتنفيــذ نشــاطات خطــة للحكومــة تكــون إطــارا للعمــل المؤسســي فــي هــذا المجــا

 .   من اإلجراءات التنفيذية التي تسهم في الحد من الخسائر الناتجة عن التغير المناخي حزمةو 
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فــي القطــاعين العــام والخــاص علــى عمليــات  المؤسســاتدريب عــدد مــن المهندســين مــن كافــة تــم تــ -
ربين متخصصـــين فـــي هـــذا المجـــال يم المبـــاني مـــن الناحيـــة الزلزاليـــة وذلـــك إليجـــاد مـــديـــدراســـة وتق

تحــديث كــودة البنــاء المقــاوم للــزالزل ووضــع مــادة دراســية لطــالب كليــات الهندســة فــي الجامعــات ل
الواقعـة علـى خطـوط الخطـورة الزلزاليـة  الحيويـةيم المباني قيبدراسة وتالمتدربون سيقوم و األردنية , 

 المؤسساتبالتعاون مع إحدى  النشاطتمهيدًاَ◌ لتدعيمها ويتم هذا الالزمة وذلك لوضع التوصيات 
 العالمية المتخصصة وبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عمان . 

  

إدارة الكــوارث الــذي  سســيتم فــي هــذا الصــيف تخــريج الدفعــة األولــى مــن طــالب مســاق بكــالوريو  -
للحمايـــة المدنيـــة ممـــا سيســـهم فـــي رفـــد  األميـــر حســـين بـــن عبـــد اهللا الثـــاني أكاديميـــةفـــي  يـــدرس

للعمـل فـي مجـال المؤهلـة  األكاديميـةالمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخـاص بـالخبرات 
 . إدارة الكوارث

    
إطـار أولويـات و تعتمـد علـى بنـود الكـوارث  إلدارةوطنيـة  إسـتراتيجيةمسـودة  تطـويرمن تم االنتهاء  -

العـــام  ينات المعنيـــة ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني والقطـــاعكافـــة الجهـــمـــع كة اوبشـــر  وعمـــل هيوغـــ
والخـــاص وهـــي اآلن قيـــد المراجعـــات النهائيـــة تمهيـــدًا إلقرارهـــا رســـميًا والبـــدء بتنفيـــذها علـــى ارض 

 الواقع . 
 

 

اإلعالميــــة كافــــة الوســــائل مســــتخدمين الكــــوارث  االســــتمرار بتنفيــــذ البــــرامج التوعويــــة مــــن أخطــــار -
الــذين يقعــون ضــمن منــاطق الخطــر واطنين وخاصــة أولئــك المــواطنين إليصــال رســائل التوعيــة للمــ

ـــم  ـــزالزل  إدراجكمـــا ت ـــة فـــي موضـــوعي ال ـــة االبتدائي ـــة للمرحل ـــاهج التعليمي والفيضـــانات ضـــمن المن
 المدارس . 

 
  

المــؤتمر العربــي األول للحــد مــن مخــاطر الكــوارث فــي األردن  تاستضــافم  18/3/2013بتــاريخ  -
) مشــارك مــن مختلــف 250) أيــام حيــث ضــم المــؤتمر أكثــر مــن (3ة (مدينــة العقبــة واســتمر لمــد

وغيرها ونتج )    ISDR , OCHA , UNDPالدول العربية وعدد من المؤسسات األممية مثل (
 عن المؤتمر توصيات هامة ستكون متاحة لكم أثناء انعقاد المؤتمر الدولي . 

  
األرض  جمعيــةالمملكــة مــن قبــل علــى مســتوى حــول الحــد مــن الكــوارث تــم إجــراء دراســة مســحية  -

الجهــــات المعنيــــة ومــــن ضــــمنها الــــدفاع المــــدني األردنــــي واإلنســــان لــــدعم التنميــــة وبالتعــــاون مــــع 
 :  عدد من التوصيات ابرزهاوخلصت الدراسة إلى 

التركيـــز علـــى الفئـــات األكثـــر تـــأثرًا (أطفـــال , الطـــاعنين فـــي الســـن , المـــرأة ، ضـــحايا الحـــروب ,  .1
  خطيط للحد من المخاطر  . المشردين ) عند الت
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 الحاجة إلى مأسسة دور المجتمع المحلي في المشاركة ووضع السياسات والتخطيط في الرقابة.  .2

 التركيز على المخاطر المتعددة الطبيعية والناجمة عن الصراعات .  .3

 العمل على معالجة جذور المشكلة المسببة للمخاطر .  .4

 . ربط المخاطر بسبل التنمية  إلىالحاجة  .5

  
 

وفي النهاية ال يسعني إال أن أشكر القائمين على هذا المنتدى لجهودهم الكبيرة في تنظيم وٕانجاح هـذا 
  اللقاء العالمي الهام . 

  
 والسالم عليكم ,,, 


