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يسععععد الوفعععد الجزائعععري المشعععارنة فعععي بعععال الثعععدوة العربيعععة الثالثعععة للحعععد معععن مخعععاطر الكعععوارث          

ويتقعععدم بالشعععكر الجزيعععل لدولعععة عبعععر حكومعععة وبععععبا  لعععا حسعععن ايسعععتقبا  ونعععرم الضعععيافة والتحضعععير 

 المحكم لألبغا  في بال المديثة الجميلة والساحرة.

 

المتواصععععلة مععععن عبععععل القسععععم التععععابذ للجامعععععة العربيععععة ونععععاا نمععععا  عععععرن  ععععن امتثا ثععععا للجهععععود 

ألمععععم المتحععععدة للحععععد مععععن الكععععوارث مععععن   ععععل التسععععيير األمثععععل لمكتعععع  ا العربععععي   الجهععععوي المكتعععع 

   لا المستوى العربي. لمخاطر الكوارث و تد يم عدرة المجابهة

 

لكعععوارث تشعععار  إن الجزائعععر نبعععر  معثعععي  فعععي نعععل المعابعععدات الجهويعععة و الدوليعععة للحعععد معععن ا

 فسععععها واألطععععرا  المعثيععععة  ئوالجهويععععة، وبععععي تهثعععع فععععي مختلععععر المععععؤتمرات و األرضععععيات العالميععععة

بالتقععععدم الملحععععوئ والثتععععائ  المحلععععلة فععععي التكفععععل باابععععكالية. وعععععد  دى ا ضععععمامها إلععععا إطععععار  مععععل 

ث مععن سععثداي بعععد بيووععو، ووضعععهما حيععز التثفيععا إلععا تعزيععز  هودبععا فععي الحععد مععن مخععاطر الكععوار

 خال  العديد من الثشاطات التي  تم تجسيدبا ميدا يا  تمثلت بلفة خاصة في:

 

 وضذ وتعزيز ااطار التشريعي والتثظيمي المتعلق بتسيير مخاطر الكوارث: .1
 

ديسعععمبر  25المعععؤري فعععي  20-04بثعععا  العديعععد معععن الثلعععوب القا و يعععة بمعععا فعععي  لععع  القعععا ون        

خعععاطر الكبعععرى وتسعععيير الكعععوارث فعععي إطعععار التثميعععة المسعععتدامة تععععال  المتعلعععق بالوعايعععة معععن الم 2004

بااضعععافة إلعععا  عععدة  لعععوب ، ط وبعععرام  العمعععل فعععي  ميعععذ القبا عععاتاابعععكالية وتضعععذ  سعععس الخبععع

 . خرى في طور اا جاز من بأ ها تعزيز بال القا دة القا و ية

 

ابعععة  رضعععية وطثيعععة إ شعععان مثدوبيعععة وطثيعععة بمث وضععذ وتعزيعععز القا عععدة المؤسسعععاتية معععن خعععال  .2

تقيعععيم وتثسعععيق الثشعععاطات المبرمجعععة فعععي بعععاا السعععيام مد معععة بلجثعععة عبا يعععة مشعععكلة   مهمتهعععا

 ميعععذ القبا عععات والهيتعععات  ات اللعععلة بقضعععية تسعععيير مخعععاطر الكعععوارث،   عععنمعععن ممثلعععين 

 وتمتد بال اللجثة إلا المستوى المحلا من خال  بيانل محلية مماثلة.

 

 



 

 

 تعزيز مختلر األ ما   ات األبدا  التالية: .3
 

 األخا بعين اي تبار بعد المخاطر الكبرى في سياسة إ ادة تهيتة ااعليم والتثمية، ●
 تد يم القدرات الدراسية والبحثية في باا المجا ، ●
 إطالم حمالت إ المية وتو وية وتعبتة الفا لين المحليين، ●
 يذ المستويات،تقييم وتبوير مخببات التدخل  لا  م ●
 وضذ بر ام  تكوين متخلص  ●
  إطالم عري  لشبكة للمدن  نثر مجابهة. ●

 

 جععاز بر ععام  بععام ا  مععن خععال مععن خععال  ايسععتثمار العمععومي تعزيععز القععدرة  لععا المجابهععة .4

مععن ايسعععتثمارات العموميعععة سععابمت بشعععكل نبيعععر فععي التقليعععل معععن المخععاطر الفر يعععة. ويمكعععن 

  ن  انر  لا سبيل المثا :

بر ععععام  القضععععان  لععععا األحيععععان القلععععديرية وإ ععععادة تأبيععععل المبععععا ي القديمععععة وبر ععععام   ●

 ،2000المسانن الريفية من خال  بثان ثالث ماليين وحدة سكثية  ديدة مثا سثة 

ااسعععتراتيجية الوطثيعععة لحمايعععة المعععدن معععن خبعععر الفيضعععا ات معععن خعععال  بر عععام  تهيتعععة  ●

  اما. 15لا مدى بمبلغ إ مالي يقدر بـثالث ماليير دوير  

 بالمتة حس  تقرير البث  العالمي 7إلا  20تخفيض  سبة الفقر من  ●

 ارتفاع مؤبر التثمية البشرية لجعله من  حسن المؤبرات اافريقية ●

 ابقان مستوى الد م اي تما ي روم المشانل المالية اآل ية ●

 

انر  لعععا  عععمعععن بعععين األ معععا  األخعععرى التعععي معععن بعععأ ها  ن تعععد م تسعععيير مخعععاطر الكعععوارث،  .5

 :سبيل المثا 
 

خعععا بععععين اي تبعععار تعععدا يات التغيعععر المثعععاخي و مليعععات  بعععدا  التثميعععة المسعععتدامة  فعععي اي ●

 ااستراتيجية المثتهجة لتسيير مخاطر الكوارث
لعععوزارات والمجتمعععذ العلمعععي معععن تعزيعععز الشعععرانة بعععين المؤسسعععات العموميعععة بمعععا فيهعععا ا ●

 خال  إطالم وتثفيا مشاريذ بحث حو  المخاطر الكبرى 
إطعععالم العديعععد معععن الحمعععالت اا الميعععة والتعليميعععة والتو ويعععة  حعععو بعععرائ  مختلفعععة معععن  ●

 المواطثين وخاصة تالميا المدارس
 

 سيدي الرئيس،

 

   األ ما  اآلتية:ن المرحلة الحالية تتمحور حو  التكير مذ خبة  مل سثداي من خالا
 

 : فهم مخاطر الكوارثاألولوية األولا  ــ 

 

 



 

 

ا جعععاز وتحيعععين عا عععدة بيا عععات وطثيعععة ومحليعععة متكاملعععة تتعلعععق بجعععرد الخسعععائر لكعععل مثبقعععة  ●

 وخرائط القابليات للتضرر بالثسبة للمخاطر،
إبعععرا   نثعععر للجامععععات ومختلعععر المرانعععز المتخللعععة فعععي العععبالد فعععي مجعععا  البحعععوث  ●

 المتعلقة بتعميق معرفة وفهم للمخاطر، 
تعميعععععق الدراسعععععات اي تما يعععععة وايعتلعععععادية للمثعععععاطق المهعععععددة للحعععععد معععععن العوامعععععل  ●

 الخار ية الفا لة
ات  لعععا تعععدعيق البحعععوث والدراسعععات فعععي المثعععاطق  نثعععر تهديعععدا و شعععر محتعععوى الدراسععع ●

 األطرا  المعثية
 العمل  القبا ي المشتر   لا تحسين  ظم اا اار المبكر والتدخل؛ ●

 

 : تعزيز حونمة الحد من مخاطر الكوارثاألولوية الثا يةن ــ 

 

 توسيذ القا دة المؤسساتية  ●
 تحقيق اي سجام والتثسيق األمثل بين مختلر ايستراتيجيات القبا ية ●
 جما ات المحلية،تمديد وتعزيز مسؤولية ال ●
 العمل  لا تحديد المسؤوليات في نل المستويات ●
 تعزيز دور المجتمذ المد ي في نل  طوار التكفل باابكالية  ●
 تعزيز مشارنة فعلية للمواطثين. ●

 

ايسععتثمار فعععي مجععا  الحعععد مععن مخعععاطر الكععوارث معععن ا ععل الزيعععادة  لعععا  األولويععة الثالثعععة– ج 

 عدرة المجابهة

 

األمثععععل للمععععوارد الماليععععة المتاحععععة واسععععتخدام الوسععععائل المحليععععة  لععععا مسععععتوى ايسععععتخدام  ●

 مخببات ايستثمار،
 التقييم الدوري للتسيير التثموي لتعزيز عدرة المجابهة ●
 تعزيز آليات تحويل المخاطر، ●
تشععععجيذ مشععععارنة مختلععععر بععععرائ  المجتمععععذ سالثسععععان، الشععععبان والمسععععؤولين المثتخبععععين  ●

 باع الخاب( بلفة  نثر إ تا ية. لا  ميذ المستويات والق
 

 تعزيععز التأبعع  للكععوارث بغيععة التلععدي لهععا بفعاليععة وإ ععادة البثععان بشععكل األولويععة الرابعععة –د  

  فضل في مرحلة التعافي وإ ادة البثان

  لا  ميذ المستويات، تعزيز الخلية الوطثية لتسيير األزمة، وخاليا الرصد  ●

 القدرات الوطثية في القبا ات المعثية  إ ادة الثظر في المهام، ورفذ مستوى ●

 العمل  القبا ي المشتر   لا تحسين  ظم اا اار المبكر والتدخل؛ ●

 رعمتثهاالمستمر لمخببات  التدخل وااسعا  و  التحين ●



 

 تعزيز مخزون البوارئ وتحسين تسييرل ●

 تعزيز تثظيم المثاورات القبا ية المشترنة  ●

 عمل بعد الكارثةالتحضير للتمكين من استمرارية  ال ●

 العمل  لا تحسين خبط إ عاش المثاطق المتضررة  وإ ادة اا مار  ●

 

 سيدي الرئيس،

 

 

تتجثععععد الجزائععععر مععععذ الععععدو  العربيععععة الشععععقيقة ا جععععا  المسعععععا العربععععي فععععي بععععاا الشععععأن  نمععععا تكععععرر 

 :ي توصياتها الخاصة ب

 

 مجا  التثظيم والتعاون ،تعزيز العمل المشتر   العربي  من خال  إ شان آليات دائمة في  ●
 إ شان صثدوم  ربي يتولا تمويل نل األ ما  الخاصة  بالحد من مخاطر الكوارث، ●
تعععوفير اامكا يعععات الالزمعععة للسعععما  للجثعععة العلعععوم والتكثولو يعععة  ن تقعععوم بعععدور فععععا  خاصعععة فعععي  ●

يم تحسعععين معرفعععة المخعععاطر ااعليميعععة وتحضعععير األ هعععزة والخبعععط العمليعععة والمسعععابمة فعععي تعمععع

 التقثيات المفيدة. 
العمعععل  لعععا تعععوفير الشعععروط الضعععرورية لتمكعععين المرنعععز العربعععي لمبابعععرة  شعععاطه فعععي اععععرن  ●

 وعت.
 

 

  فعععي الختعععام، تؤنعععد الجزائعععر ا ضعععمامها التعععام للمبعععادرات والقعععرارات المتخعععاة فعععي بعععال الثعععدوة وتجعععدد     

ور ااسعععتراتيجية العربيعععة ومعععن التزامهعععا ببعععا  نعععل مجهوداتهعععا فعععي المسعععابمة الفعليعععة فعععي تحقيعععق محعععا

خاللهعععا  بعععدا  إطعععار  معععل سعععثداي ، وايسعععتمرار فعععي القيعععام بعععدور فععععا  للحعععد معععن مخعععاطر الكعععوارث 

  لا المستوى الوطثي وااعليمي والدولي.

 

  بكرنم  لا حسن ااصغان والسالم  ليكم


