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الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر  في ھذا المؤتمر نه لشرف لنا ان نقف امام حضرتكمإ

  د تمثل مختلف اقطار الدنيا منھا الحكومية و غير الحكومية.بحضور وفوالكوارث 

  ،سيداتي سادتي

الدنيا و  انا واثق اننا نستطيع ان نؤسس لخطة عمل صلبة و قوية للحد من خطر الكوارث في كل اقطار

و عبر تبادل الخبرات HFA2 الثاني  و تطوير مؤتمر ھيوغوHFA1ذلك بتفعيل مؤتمر ھيوغو األول 

  نصل الى الغاية المنشودة التي من اجلھا نحن ھنا.لننا الالزمة بي

  ايھا السادة،

بلدية نعمل  23و ھو يضم اآلن في شمال لبنان   2004اتحاد بلديات الضنية تأسس في اخر العام 

 ر الحياة اإلتحاد من اجل تطويسيس  ننا نعمل منذ تأإمتعاونين من اجل تحقيق األھداف اإلنمائية للمنطقة. 

التي  د الخسائر التي قد تحصل في حال الكوارث علماً أن ھذه المنطقة معرضة دائماً للكوارثو تحدي

  .تصيبھا باستمرار

ھو لقناعتنا التامة أننا سنتمكن من ايجاد   UNISDRاذن ان مشاركتنا اليوم في ھذا المؤتمر العالمي مع 

  اطر الكوارث.خالحماية الالزمة لمواطنينا و التقليل من م

رنة قي الشرق األوسط (الق نقطة نية ھي منطقة في شمال لبنان تبدأ من البحر و ترتفع حتى اعلى الضف

بمقوماتھا السياحية، بجمالھا الطبيعي، بتنوعھا البيولوجي، بكثرة الينابيع  السوداء) و ھذه المنطقة تمتاز

و غاباتھا الفريدة التي  ، بطبيعتھا و، و أوديتھا  ، بجبالھاا العديدة ، بمناخھا الجميل جداً، فيھا، بآثارھ

و بأنھا تحتوي على  ،و بانتاجھا كميات كبيرة من العسل الطبيعي ،تحتوي على اشجار األرز و اللزاب

  .و ذلك حسب احصائيات و دراسات البنك الدولي اكبر خزان للمياه الجوفية في الشرق األوسط

ا األفقر في ھقد تم تصنيفھا حسب دراسات األمم المتحدة ان الضنية ھي منطقة حساسة جداً و فقيرة جداً و

ناخ و النفايات ممشاكل عديدة مثل التصحر و زحل التربة و تلوث المياه و ال ھي تعاني من كل لبنان و 

  الصلبة التي تبقى دون معالجة... 



حل بو سببه المباشر ھو عدم التفكير بيئة لاان زحل التربة يؤدي الى امور سلبية خصوصاً بالنسبة الى 

اإلحتالل  لتم قطعھا خالو من اھم اسبابه ھو قطع كميات كبيرة من األشجار التي  معالجته عدم له و 

ألغراض عسكرية و لمد شبكة السكة الحديدية في المنطقة و ھذا ما أثر سلباً على تغير المناخ و على 

  الثروة البيئية في المنطقة.

تثمار العشوائي للثروة الحرجية يساعد أيضاً في تغيير المناخ و ايجاد حالة عدم توازن في كما أن اإلس

  الطبيعة.

ان ازدياد عدد السكان الكبيرة  (و ھذا طبيعي في المناطق الفقيرة) و عدم وجود التخطيط المدني لألبنية 

  المستحدثة و حالة العشوائية الموجودة ھي من أساس عملنا في اإلتحاد.

آرت  –ذلك فقد انجزنا التخطيط اإلستراتيجي إلنماء الضنية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل

  عدة اشھر.منذ غولد و ھذه الدراسة اصبحت جاھزة 

ان الحالة الصعبة التي تعانيھا الطبيعة، و مصادر المياه و المياه الجوفية و التلوث و الصرف الصحي و 

الى ما ھناك ... تستلزم عملية تنمية فعلية للمناطق الفقيرة خصوصاً ذات الكثافة معالجة النفايات و 

السكانية و ذلك لتفادي أھم عنصر في عدم توازن الطبيعية، و عندھا يمكننا أن نبدأ مرحلة جديدة من 

تحديد األخطار. و عندھا يمكننا أن نضع خطة عمل و تخطيط استراتيجي للحد من الكوارث، عندھا 

  . 3ال بل يمكننا أن نؤسس و بقوة ل ھيوغو . 2 و مؤتمر ھيوغو 1عن مؤتمر ھيوغو   كننا أن نتكلميم

سيداتي و سادتي، في الفليبين و في سان فرنسيسكو و في اندونيسيا و في مناطق الكوارث اقاموا 

ال ھو مشاريع لدرء الخطر في حال تكرر. و لمجابھة الكوارث ضد تسونامي و الزالزل و لكن السؤ

  لماذا لم يفعلوا ذلك قبل حدوث الكوارث؟

  نتظر...نالجواب ھو: نحن ھنا لنعمل ما يجب عمله ال أن 

في النھاية  نأمل أن نصل معكم الى منطقة نستعدة ضد الكوارث و ھدفنا في اتحاد بلديات الضنية ان 

  .جيال القادمةنجد من يساعدنا لتحقيق الھدف لنصل الى حياة افضل و لنحقق مستقبل جيد لأل

  و اشكركم جيعاً إلستماعكم.  UNISDRشكراً 

  

  


