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ؤتمر هم للمتمنياتتحيات البرلمان العربي رئاسة وأعضاء، وانقل لكم  أنيسرني في البداية 

قدرات البالنجاح والخروج بتوصيات من شأنها تعزيز العربي الثاني للحد من الكوارث 
 .لمجابهة الكوارث والحد من آثارها

 
 672ما يربو عن الماضية  سنة واجهت المنطقة العربية على مدى الخمس والعشرين

من  يينمال 00 والتأثير على نحو، قتيالا  000.000 حوالي مقتل ، مما أسفرعنكارثة
المنطقة العربية  تتعرضو .مليون شخص بال مأوى 0.1وجعل ما يقرب من  المواطنين

أراضي أما . وغيرها وارتفاع مستوى البحر كالزالزل والفيضانات :لعديد من الكوارثل
تبلغ و، لتصحر وارتفاع مستويات الجفافلمعرضة للتدهور وفهي  العربية المنطقة

أكثر  وتمثل الصحراء مربع مليون كيلومتر 01لعربية حوالي لمنطقة الجمالية اإللمساحة ا
ويقترن ، في المنطقة المطرد من اكبر الكوارث والتصحرالجفاف  يعد، ومنها٪ 77من

يولي  أن وهنا ال بد من اإلشارة إلى أهمية، الشحيحة أصالا  المائيةموارد لاذلك بتدهور 
 .صامتةزاحفـة و  ةـارها كارثـ، باعتباالهتمـام الالزم رـظاهرة التصحالمجتمع الدولي ل

تواجه المنطقة العربية زيادة  أنمن المتوقع بسبب تغير المناخ، ف ويتزايد الميل للكوارث
الحادي  بحلول نهاية القرنمئوية درجة  1.1 الى  6من حرارة المئوية في درجة 

 .عواقب وخيمة في السنوات القادمةوالعشرين، وهو ما سيترتب عليه 
، خذت الدول العربية العديد من الخطوات للحد من مخاطر الكوارثتهذا الوضع اة لنتيج

اعتمد مجلس و، 6001إطار عمل هيوغو في عام في اعتماد  الدول العربية شاركتحيث 

 عالن الوزاري العربي بشأن تغير المناخاإل الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة
وتناول كيفية  المخاطر المحتملة لتغير المناخ مجابهةأهمية  والذي أكد على ،6007 في

عن التقدم المحرز في تنفيذ  والثاني األول العربي التقرير اإلقليميكما صدر  .مجابهتها
 .على التوالي 6000-6002 و، 6007/6002في  إطار عمل هيوجو للمنطقة العربية

بشأن إدارة الكوارث البروتوكوالت اإلقليمية واالتفاقات  الدول العربية ضعتوو
من والمركز العربي للحد من مخاطر الزالزل  إنشاء تشمل التيلها و واالستجابة

المركز اإلقليمي للحد من مخاطر و ،6000عام  بالجزائر الكوارث الطبيعية األخرى
ظيم وتيسير اتفاقية التعاون العربي في تناعتماد تم كما .  6002عام  القاهرة الكوارث

 . 6002عام  عمليات اإلغاثة
االستراتيجية  مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة أجاز 6000وفي 

 ،6006في  بغدادبواعتمدتها القمة العربية  ،6060 العربية للحد من مخاطر الكوارث

محاور رؤيةا ونطاقاا شامالا للاإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث تقدم و
اإلستراتيجية الممكنة لتنفيذ أولويات الحد من مخاطر الكوارث في البلدان العربية بحلول 

بالتعاون وذلك  6060-6002لالعوام لها  تنفيذي لإطار عم إعداد تمو .6060عام 



مانة األمم المتحدة لسإستراتيجية الدولية ألللدول العربية  مع المكتب اإلقليميوالتنسيق 
  .كافة الشركاءمع ووارث للحد من الك

ولم يكن البرلمان العربي بعيدا عن المبادرات وتبني األفكار التى من شانها الحد من 
الكوارث والعمل على مواجهتتها، حيث وافق البرلمان على مقترح آلية لمواجهة الكوارث 

يذ فى فى الدول العربية، وجارى التنسيق بشأنها مع الجامعة العربية لوضعها قيد التنف
 . القريب العاجل

لما بعد  هيوغو تطوير إطار عملسعي الدول العربية للمشاركة في ويمكن اإلشارة إلى 
شملت مناقشات عربية مشاورات عقدت . من أجل الحد من مخاطر الكوارث 6001عام 

والحكم المحلي والبرلمانين ومنظمات  الحكوميةالدولية واإلقليمية و المنظماتبين الدول و
المؤتمر األول للحد من ، وذلك من خالل جتمع المدني واإلعالم والقطاع الخاصالم

ي ذوال .6002مارس  في في المملكة األردنية الهاشمية العقبةبالذي عقد  مخاطر الكوارث
، وكذلك 6001إطار عمل هيوغو لما بعد عام صدر عنه الموقف العربي حول تطوير 

 ".ر الكوارث في المدن العربيةإعالن العقبة للحد من مخاط"صدر عنه 

 
ان االرادة السياسية متوفرة في المنطقة العربية للحد من مخاطر  ،مما ال شك فيه 

 نال بد وأ لكنو ،وقامت المنطقة بالعديد من الخطوات في االتجاه الصحيح .الكوارث
 تيجياتالسياسي المتزايد إلى قدرات تشغيلية من أجل تنفيذ االسترا هذا االلتزاميترجم 
والمطلوب هو توفير الموارد ، مع وضع اختالف أولويات الدول في االعتبار ،المقرة

تحقيق انخفاض واقع ملموس يؤدي الى   إلىالسياسات  ترجمةالالزمة وطنياا ودولياا، و
فعلي في خسائر الكوارث من أرواح وممتلكات على المستوى االجتماعي واالقتصادي 

 . ان المنطقة العربيةوالبيئي في مجتمعات وبلد
 


