السيد الرئيــــس
السيـدات والسادة
ورحمة هللا وبركاته
السلام عليكم
َ

يسعدني أن أقدم كلمة المملكة األردنية الهاشمية نيابة عن وفد الحكومة األردنية في المؤتمر العربيي الاياني
للحد من مخاطر الكوارث .

لق ييد ش ييهد الع ييالم ف ييي ااون يية األخي يير العدي ييد م يين الكي يوارث سي يوال الطبيعي يية منه ييا أو الناتز يية ع يين الن اع ييا
المختل يية بشييته أنواعهييا ,وقييد أوق ي سلييب خسييابر بش يرية كبييير وأع ي ار اتر مت اوتيية علييه المسييتو

والص يراعا

االقتص ييادا والبيب ييي عل ييه ال يير م م يين الزه ييود المبسول يية ف ييي ا ييسا المز ييا م يين قبي ي المؤسس ييا

المحلية والدولية .

وكمييا تعلمييون ف يإن األردن كغي يرن ميين الييدو معيير
وال يعانا

والمزتمع ييا

لشييته أن يوا المخيياطر والك يوارث وميين أامهييا ال ي ال

كما ويعياني حالييات مين اسيتقبا أعيداد كبيير مين التزبيين نتيزية للصيراعا

المسيلحة فيي اليدو

المحيطة به واسا أد إله استن اف قدراته االقتصادية والمادية وأار عله معد الدخ القومي لل رد .
السيـدات والسادة

إيمانات منا بأامية العمي فيي كي ميا مين شيأنه تقليي مخياطر الكيوارث وانطتقيات مين األايداف الوطنيية النبيلية
التي يسعه األردن إله تحقيقها فقد تم تن يس العديد من اإلزرالا
-

وااللت اما

في اسا المزا ومنها :

يعتب يير المزل ييى األعل ييه لل ييدفا الم ييدني ف ييي األردن الزه يية المخول يية لتس ييتزابة بالتعامي ي مي ي الكي يوارث
والط يوارو ويتييألف اييسا المزلييى ميين كافيية الييو ا ار والعديييد ميين المؤسسييا

العامليية فييي الدوليية فييي اييسا

الشأن ويترأسه معالي و ير الداخلية وعطوفة مدير الدفا المدني ناببات للربيى .

-

قام األردن بحعور المؤتمر الدولي السا تم عقيدن فيي مدينية كيوبي ي اليابيان 5002م وقيد صيادع عليه
إطييار عمي ايو يو فييي مزييا الحييد ميين مخيياطر الكيوارث كمييا يقييوم بتطبيييع كافيية المعييايير الت ميية فييي
إطار الحد من مخاطر الكوارث .

-

حعور كافة االزتماعا

والمؤتم ار الدولية المتعلقة بإطار عم ايو و وكان آخراا المؤتمر اليو ارا

ااسيييوا السييادى الييسا عقييد فييي تايتن يد فييي شييهر ح ي يران ميين اييسا العييام كمييا ونقييوم بمتابعيية وتعببيية
تقرير إطار عم ايو و ك عامين والسا يقيى مد تطور وتقدم الدو في اسا المزا
-

.

استعاف األردن بتياري 11ي3ي 5013م الميؤتمر العربيي األو للحيد مين مخياطر الكيوارث فيي مدينية
العقبيية والييسا اسييتمر لمييد  )3أيييام حيييث عييم المييؤتمر أكايير ميين  )520مشيياركات ميين مختلييف الييدو
العربيية وعيدد مين المؤسسيا

المؤتمر عد توصيا

األمميية ماي

 ) ISDR , OCHA , UNDPو يرايا وقيد انبايع عين

اامة .
1

-

تم االنتهال من تطوير مسيود إسيتراتيزية وطنيية إلدار الكيوارث تعتميد عليه بنيود وأولوييا

ايو و وبشراكة مي كافية الزهيا
اان قيد المرازعا
-

المعنيية ومؤسسيا

إطيار عمي

المزتمي الميدني والقطياعين العيام والخيا

النهابية تمهيدات إلقراراا رسميات والبدل بتن يساا عله ار

وايي

الواق .

تي ي ي ي ييم تصي ي ي ي يينيف فريي ي ي ي ييع البحي ي ي ي ييث واإلنقي ي ي ي يياس األردن ي ي ي ي ييي الي ي ي ي ييدولي علي ي ي ي ييه المسي ي ي ي ييتو الاقي ي ي ي ي ي بتي ي ي ي يياري
 53ي2ي5013م ميين قب ي اللزنيية االستشييارية ل ييرع البحييث واإلنقيياس الدولييية  )INSARAGويتعيياون
م الوكالة السويسرية لإلنمال والتعاون حيث يعتبر ال ريع األردني للبحيث واإلنقياس مين أوابي اليدو فيي

المنطقة التي تحص عله اسا التصنيف الهام .
-

تييم بالتعيياون م ي برنييامل األمييم المتحييد اإلنمييابي تن يييس مشييرو تع ي ي القييد ار المؤسسييية لتقلي ي خطيير

الكوارث والتكيف م التغير المناخي في األردن وقد انباع عن اسا المشرو عد مخرزيا
فييي القطيياعين العييام والخييا

تييدريع عييدد ميين المهندسييين ميين كافيية المؤسسييا

اامية ماي

علييه عمليييا

د ارسيية

وتقي ي ي يييم المب ي ي يياني م ي ي يين الناحي ي ي يية ال ل الي ي ي يية وسل ي ي ييب إليز ي ي يياد م ي ي ييدربين متخصص ي ي ييين ف ي ي ييي ا ي ي ييسا المز ي ي ييا

وسيقوم المتدربون بدراسة وتقيييم المبياني الحيويية الواقعية عليه خطيوط الخطيور ال ل اليية وسليب لوعي
العالميي يية

التوصي يييا الت مي يية تمهيي ييدات يو لتي ييدعيمها ويي ييتم اي ييسا النشي يياط بالتعي يياون م ي ي إحي ييد المؤسسي ييا
المتخصصيية وبييدعم ميين برنييامل األمييم المتحييد اإلنمييابي فييي عمييان ) وتييم كييسلب تحييديث كييود البنييال
المق يياوم للي ي ال

ووعي ي م يياد د ارس ييية لط ييتع كلي ييا

الهندس يية ف ييي الزامع ييا

األردني يية تعن ييه بد ارس يية

النواحي ال ل الية باإلعيافة إليه تقيييم مخياطر الكيوارث واعيداد أن مية اإلنيسار المبكير فيي منطقية البتيرال
واعداد دراسة متكاملة بالمخاطر المعرعة لها .
-

ت ييم توقي ي ي العديي ييد م يين االت اقيي ييا

-

تم إزرال دراسة مسحية حو الحد من الكوارث عله مسيتو المملكية مين قبي زمعيية األر

والمساعد في حاال

الكوارث حيث بلغ عدد االت اقيا

لدعم التنمية وبالتعاون م الزها
-

الانابيي يية م ي ي ال ييدو الصي ييديقة والشي ييقيقة ف ييي مزي ييا الحمايييية المدنيييية

تلت م العديد من المؤسسا

الموقعة  )11ات اقية .

واإلنسيان

المعنية ومن عمنها الدفا المدني األردني .

األالية والوطنية في األردن بمواعي الحد من مخياطر الكيوارث كميا وتقيوم

بتن يييس العديييد ميين المشيياري والب يرامل المعنييية فييي اييسا المزييا وتقييوم بمتابعيية كي مييا اييو دولييي فييي اييسا
الشأن .
وفييي النهاييية اشييكر لكييم حسيين اسييتماعكم كمييا أشييكر القييابمين علييه اييسا المييؤتمر لزهييودام الكبييير فييي إعييداد
وتن يم من از إنزاح اسا اللقال العالمي الهام متمنيات لكم النزاح .
ورحمة هللا وبركاته
والسلام عليكم
َ
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