
وشمال نائب الرئٌس للشرق االوسط لوفي  الزلو  السيدفخامة األمين العام  الدكتور نبيل العربى ، 

السيدات أصحاب المعالي الوزراء ، ، مجموعة البنك الدوليمن  افرٌقٌا باالنابة

 ....المشاركون األفاضل والسادة 

  

أمانة األمم المتحدة )  UNISDRإنه لشرف عظٌم أن أكون معكم هنا الٌوم لتمثٌل

للمشاركة (  لالستراتٌجٌة الدولٌة للحد من الكوارث ومكتبها اإلقلٌمً للدول العربٌة

: ةغٌر الطبٌعٌالر الطبٌعٌة والكوارث اخطاأل"فً إطالق هذا التقرٌر الهام  عن 

مع باالشتراك البنك الدولً والذي تم إعداده من ِقبل  " اقتصادٌات الوقاٌة الفعالة

بمثابة دلٌل عملً بالنسبة لنا هنا فً المنطقة العربٌة ٌُعد هذا التقرٌر .األمم المتحدة 

  .حٌث أننا لسنا فً مأمن من األخطار والكوارث الطبٌعٌة

 

األخطار المناخٌة وغٌر لعدد من تتعرض منطقتنا وكما تعلمون سٌادتكم فإن 

ألعاصٌر والزالزل فضال عن ، بدءا من الجفاف والعواصف والفٌضانات واالمناخٌة

أثر أكثر اً الماضٌة تعام وفً الثالثون .ارتفاع مستوى سطح البحرأخطار متعلقة ب

 02وتكبد االقتصاد العربً خسائر تزٌد عن الكوارث ب مواطن عربًملٌون  73من 

التدهور البٌئً وندرة مشاكل وإن وتٌرة النمو الحضري المتسارع . ملٌار دوالر

وتنقل المواطنٌن داخل البلد الواحد أو اإلقلٌم العربً بحثاً المٌاه واتجاهات الهجرة 

عن فرص عمل كلها عوامل تزٌد من الضغط على الموارد المحدودة وتزٌد من 

 . قابلٌة المجتمعات والدول للتضرر من أخطار قد تضرب مناطقهم

٪ من الشعوب العربٌة فً المدن بحلول  02 أن ٌعٌش حوالً وحٌث من المتوقع 

اتخاذ خطوات مدروسة لمعالجة بالنسبة لنا األولوٌات ، فإنه من  0202عام 

والكوارث المخاطر والتً تؤدي لزٌادة الزٌادات المحتملة فً المناطق الحضرٌة 

  .ة كالزالزل والفٌضانات وما شابهطبٌعٌ بفعل أخطارالتً قد تنشأ 

 



للطوارئ فً االستجابة  قد أحرزت تقدما جٌداً العربٌة ٌد من البلدان فً حٌن أن العد

قبل هذه الكوارث  آثارلكننا ما زلنا فً حاجة لبذل مجهود مشابه للحد من لكوارث وا

  .الخسائر االقتصادٌةتقلٌل إنقاذ األرواح وحتى نستطٌع درء الخطر و وقوعها

 

ٌمكننا القٌام به فً نستطلع الرؤى واألفكار لما أن ٌجب علٌنا هذا التقرٌر، وفً إطار

الكوارث  مجابهةالكوارث الطبٌعٌة وتعزٌز القدرة على  مخاطرمنطقتنا للحد من 

أن نضع فً االعتبار أٌضا أن الكوارث ٌمكن أن تؤثر وٌجب   .اآلن وفً المستقبل

لتً نتخذها الخطوات امن لذلك فإن أي   .على الجمٌع وبالتالً فهً مسؤولٌة الجمٌع

 وإشراك مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومٌة بٌن ٌجب أن تستند على التعاون 

واألطراف األخرى ذات والقطاع الخاص  واألكادٌمٌٌن أٌضا للمجتمعات المحلٌة

مكن إحراز تقدم فً جمع واسعة ٌُ الشراكات وإنه فقط من خالل مثل هذه ال. العالقة

مبنٌة وضع خطط وعلى  الضعفنقاط األخطار ووتحلٌل المعلومات عن المخاطر و

من مخاطر الكوارث مع الحفاظ على  على معلومات دقٌقة وشاملة تساهم فً الحد

  .مكاسب التنمٌة

 

 العربٌة الدول لجامعة تقدٌري خالص عن أعرب أن إال الختام فً ٌسعنً وال

 واعتماد إعداد مثل الكوارث مخاطر من للحد العربٌة الجهود تفعٌل فً لدورها

 واستضافتنا الماضً العام نهاٌة فً الكوارث مخاطر من للحد العربٌة االستراتٌجٌة

 الٌوم جمٌعا هنا

وبناء القدرات لمجابهة لحد من المخاطر لأتطلع إلى مواصلة تعاوننا وتعزٌزه كما 

  فً المنطقة العربٌةالكوارث 

 

 جزٌال لحسن استماعكم شكرا


