
 1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

   ســــالرئيالسيد 

 دات والسادةـالسي

 السلام عليكم ورحَمة هللا وبركاته
 

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

 ث سيييوال الطبيعيييية منهيييا أو الناتزييية عييين الن اعيييا  لقيييد شيييهد العيييالم فيييي ااونييية األخيييير  العدييييد مييين الكيييوار 
وقييد أوقييي  سليييب خسييابر بشيييرية كبييير  وأعيييرارات مت اوتيية عليييه المسيييتو   ,والصييراعا  المختل ييية بشييته أنواعهيييا

االقتصيييادا والبيبيييي عليييه الييير م مييين الزهيييود المبسولييية فيييي ايييسا المزيييا  مييين قبييي  المؤسسيييا  والمزتمعيييا  
 المحلية والدولية . 

 

 

األردن كغييييرن مييين اليييدو  معييير  لشيييته أنيييوا  المخييياطر والكيييوارث ومييين أامهيييا الييي ال   ن إفييي ميييونوكميييا تعل
فيي اليدو  وال يعانا  كما ويعياني حالييات مين اسيتقبا  أعيداد كبيير  مين التزبيين نتيزية للصيراعا  المسيلحة 

 . القومي لل ردأد  إله استن اف قدراته االقتصادية والمادية وأار عله معد  الدخ   واساالمحيطة به 
  

 السيـدات والسادة
 

النبيلية  الوطنيية وانطتقيات مين األايدافإيمانات منا بأامية العمي  فيي كي  ميا مين شيأنه تقليي  مخياطر الكيوارث 
 : ومنهامزا  اسا الفي  وااللت اما    اإلزرالامن  العديد تم تن يسفقد التي يسعه األردن إله تحقيقها  

 

بالتعامييي  مييي  الكيييوارث فا  الميييدني فيييي األردن الزهييية المخولييية لتسيييتزابة يعتبييير المزليييى األعليييه لليييد -
والطييوارو ويتييألف اييسا المزلييى ميين كافيية الييو ارا  والعديييد ميين المؤسسييا  العامليية فييي الدوليية فييي اييسا 

 الشأن ويترأسه معالي و ير الداخلية وعطوفة مدير الدفا  المدني ناببات للربيى .
وقيد صيادع عليه  م5002لدولي السا تم عقيدن فيي مدينية كيوبي ي اليابيان بحعور المؤتمر ا األردنم اق -

كمييا يقييوم بتطبيييع كافيية المعييايير الت ميية فييي  فييي مزييا  الحييد ميين مخيياطر الكييوارث وإطييار عميي  ايو يي
 .  إطار الحد من مخاطر الكوارث 

 

المؤتمر اليو ارا وكان آخراا  وإطار عم  ايو بحعور كافة االزتماعا  والمؤتمرا  الدولية المتعلقة  -
قييوم بمتابعيية وتعببيية كمييا ون ميين اييسا العييام  ح يييرانفييي شييهر  دااسيييوا السييادى الييسا عقييد فييي تايتنيي

 .  والسا يقيى مد  تطور وتقدم الدو  في اسا المزا   ك  عامين وتقرير إطار عم  ايو 
 

كيوارث فيي مدينية الميؤتمر العربيي األو  للحيد مين مخياطر ال م  5013ي3ي11بتياري   األردن استعاف -
ميين مختلييف الييدو   ات ( مشييارك520( أيييام حيييث عييم المييؤتمر أكايير ميين  3اسييتمر لمييد   الييسا العقبيية و 

( و يرايا وقيد انبايع عين    ISDR , OCHA , UNDPالعربيية وعيدد مين المؤسسيا  األمميية ماي   
 توصيا  اامة .  عد  المؤتمر



 5 

ر  الكيوارث تعتميد عليه بنيود وأولوييا  إطيار عمي  تم االنتهال من تطوير مسيود  إسيتراتيزية وطنيية إلدا -
وبشراكة مي  كافية الزهيا  المعنيية ومؤسسيا  المزتمي  الميدني والقطياعين العيام والخيا  وايي  وايو 

 اان قيد المرازعا  النهابية تمهيدات إلقراراا رسميات والبدل بتن يساا عله ار  الواق  . 

 بتييييييييييياري  عليييييييييييه المسيييييييييييتو  الاقيييييييييييي   اليييييييييييدولي تيييييييييييم تصييييييييييينيف فرييييييييييييع البحيييييييييييث واإلنقييييييييييياس األردنيييييييييييي -
تعيياون وي (INSARAG  ع البحييث واإلنقيياس الدوليييةاللزنيية االستشييارية ل يير ميين قبيي  م 5013ي2ي 53  

مين أوابي  اليدو  فيي ال ريع األردني للبحيث واإلنقياس عتبر ي حيثالوكالة السويسرية لإلنمال والتعاون م  
 .  الهام صنيفعله اسا الت حص المنطقة التي ت

تييم بالتعيياون ميي  برنييامل األمييم المتحييد  اإلنمييابي تن يييس مشييرو  تع ييي  القييدرا  المؤسسييية لتقلييي  خطيير  -
 الكوارث والتكيف م  التغير المناخي في األردن  وقد انباع عن اسا المشرو  عد  مخرزيا  اامية ماي  

ليييا  دراسيية تييدريع عييدد ميين المهندسييين ميين كافيية المؤسسييا  فييي القطيياعين العييام والخييا  علييه عم
  وتقيييييييييم المبييييييياني مييييييين الناحيييييييية ال ل اليييييييية وسليييييييب إليزييييييياد ميييييييدربين متخصصيييييييين فيييييييي ايييييييسا المزيييييييا 
  وسيقوم المتدربون بدراسة وتقيييم المبياني الحيويية الواقعية عليه خطيوط الخطيور  ال ل اليية وسليب لوعي  

سييييا  العالمييييية التوصيييييا  الت ميييية تمهيييييداتوي لتييييدعيمها ويييييتم اييييسا النشيييياط بالتعيييياون ميييي  إحييييد  المؤس
تحييديث كييود  البنيييال وتيييم كييسلب  المتخصصيية وبييدعم ميين برنييامل األميييم المتحييد  اإلنمييابي فييي عمييان (

تعنيييه بدراسييية المقييياوم للييي ال   ووعييي  مييياد  دراسيييية لطيييتع كلييييا  الهندسييية فيييي الزامعيييا  األردنيييية 
عيداد أن مية ا النواحي ال ل الية  البتيرالالمبكير فيي منطقية إلنيسار باإلعيافة إليه تقيييم مخياطر الكيوارث وا 

عداد دراسة متكاملة بالمخاطر المعرعة لها   .  وا 

  تييييم توقييييي  العديييييد ميييين االت اقيييييا  الانابييييية ميييي  الييييدو  الصييييديقة والشييييقيقة فييييي مزييييا  الحماييييية المدنييييية -
 ( ات اقية .11بلغ عدد االت اقيا  الموقعة  حيث  والمساعد  في حاال  الكوارث

  الحد من الكوارث عله مسيتو  المملكية مين قبي  زمعيية األر  واإلنسيان تم إزرال دراسة مسحية حو  -
 لدعم التنمية وبالتعاون م  الزها  المعنية ومن عمنها الدفا  المدني األردني .

تلت م العديد من المؤسسا  األالية والوطنية في األردن بمواعي  الحد من مخياطر الكيوارث كميا وتقيوم  -
والبييرامل المعنييية فييي اييسا المزييا  وتقييوم بمتابعيية كيي  مييا اييو دولييي فييي اييسا  بتن يييس العديييد ميين المشيياري 

 الشأن .

 

إعييداد  لزهييودام الكبييير  فييي المييؤتمرأشييكر القييابمين علييه اييسا اسييتماعكم  كمييا  لكييم حسيين اشييكر وفييي النهاييية
  . متمنيات لكم النزاح نزاح اسا اللقال العالمي الهامإ وتن يم من از 

 
 ة هللا وبركاتهوالسلام عليكم ورحمَ 


