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 : سيدتي الرئيسة

مناسبة انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العربي للحد من الكوارث الطبيعية، ب

 أتقدم باسم املغرب والوفد املرافق لي بالشكر اسمحي لي سيدتي الرئيسة بأن 

لسكرتارية ل هللحكومة املصرية على استضافتها لهذا املؤتمر والشكر أيضا موج

املمثلة  مارجرتا فالشتروم  وخاصة السيدة ية للحد من الكوارث الطبيعيةالدول

على الجهود التي  للحد من مخاطر الكوارث املتحدة مملالمين العام لل  الخاصة

باملنطقة العربية خاصة وعلى الصعيد  مع فريقها، لتشجيع قيام حوار بناء تبدلها

 واملهم. اإلنسانيهذا املوضوع في إطار هيئة األمم املتحدة حول الدولي عامة 
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الدولية الخاصة بالحد من أثار مخاطر الكوارث،  مةاللحكاإلصالح الهيكلي إن 

تنامي ف زيادة على ذلك .من أهم البوادر املصيرية التي يجب القيام بها آنيا أصبح

ية وخاصة الطبيع األخطار التغيرات املناخية العاملية، الدافعة إلى تفاقم  أخطار 

وقت مض ى أن نعمل جادين  أي ، يتطلب منا أكثر منواملناطق الساحلية بالجزر 

 على وضع ميكانيزمات مؤسساتية جديدة، وميكانزمات مالية مدروسة وتشجيع 



بيية على األس  املتعار  علهها بالهيئة األممية وخاصة من ناحية املالشراكة 

 لحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.ل ئباالص والتمويل املوجه الحكامة الجيدة

يعد التغير املناخي من محركات مخاطر الكوارث في الوطن العربي ونالحظ هذه 

السلبية لتغيرات املناخ من جفا  وتصحر وسيول الخ.. وكل هذا ينعك   التأثيرات

 الغذائي. األمنسلبيا على 

ما يدفعه من اجل  يولي املغرب أهمية كبيرة إلشكالية التغيرات املناخية،  وهذا

ملؤتمر األطرا  املزمع عقدها في إطار "االتفاقية  22اقتراح استضافته الدورة 

اإلطار  للمم املتحدة حول التغيرات املناخية". وفي هذا الصدد، يطلب املغرب 

 دعم هذا املقترح املغربي من طر  الدول العربية.
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أخذ بعين تلدولية للحد من مخاطر الكوارث أن في نظرنا، يجب على اإلستراتيجية ا

االعتبار اإلطار الجديد للدينامية املتعددة األطرا  ملكافحة والقضاء على الفقر في 

أن تعمل بكيفية  2202اإلستراتيجية الدولية ما بعد  املطلوب من. 2202أفق 

ترتكز  فريق العمل الخاص بالتنمية املستدامة والذي أنشطةموازية ومتناغمة مع 

 و كذاك ديمومة املوارد الطبيعية. الفقر  آثار أهدافه على التقليص من 

متناسقة  إستراتيجيةتفاقم معضلة الفقر، ولهذا وجب أن نضع  إلىالكوارث تؤدي 

بين الحد من الكوارث  والحد من معضلة الفقر املتفش ي في بعض الدول والتي هي 

وبساكنة  نتائجها جد مضرة باالقتصادتعرضا ملخاطر الكوارث، وتكون  األكثر أصال 

الحروب في  أثار  تخفيفهذه الدول وفي نظرنا أيضا ومنطقيا يجب العمل على 

 إلىد من املخاطر أن تصل حالدولية لل لإلستراتيجيةبعض الدول كي يمكن 

الكوارث بهذه الدول  آثار نيات التدخل أو التخفيف من امكإأهدافها املسطرة . ف

 املتنوعة.و  املعقدة راء الحروب والنزاعاتتكون جد ضعيفة ج
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نجاح سياسة الحد من مخاطر الكوارث تبقى رهينة بمدى انخراط الدول في إن 

تنمية مستدامة لصالح املجموعات  إلىاملالئمة واملؤدية  األس وضع ضرورة 

الدول  أنفمن املالحظ املكونة للدول بما فهها الجهات الحكومية والغير الحكومية . 

 االستتراتيجية الدولية للحد من أثار التغيرات املناخية والبيئية إطار املنخرطة في 

الدولية للحد من مخاطر  إلستراتيجيةا تفعيل تدعم االستراتيجيات ذات الصلةو 

جديدة ومتفق  أس التي نحن بصدد النقاش حولها ومحاولة وضع و الكوارث 

 .2202ترتتيجية في أفق ما بعد علهها لنجاح هذه االست
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بالسياسات طويلة املدى وكذلك هو  اإليمانبالتنمية املستدامة هو  اإليمان

 بجدوى وفعالية الوقاية للحد من مخاطر الكوارث. اإليمان

 األلفيةللحد من مخاطر الكوارث على غرار أهدا   2202بعد  ما وغو عمل هي إطار 

طار لقاءات إم حازم في ييقترح وضع تقي نمية املستدامة،تنموية وأهدا  التال

 الجمعية العامةسياسية على مستوى عال وتكون االجتماعات تحت رعاية 

والدائمة وكذا  واإلقليميةالفنية  هبكل لجان واالجتماعي  واملجل  االقتصادي

المي الع املؤتمر من أشغال املرتقبة  ةيالسياس صاتومن بين الخال  ،هيئاته مختلف

عقد بسانداي باليابان في العام املقبل نسي الذيالثالث للحد من مخاطر الكوارث 

الوسائل الضرورية  للمنتديات الجهوية للحد من مخاطر الكوارث إعطاء هو 

وبتكامل اإلطار والخاصيات الدولية، وفي هذا   لضمان مالئمة الخاصيات الجهوية

 منتدى جهوي عربي فاعل ل العربيةالدول األفريقية، نتمنى أن تكون للدو  مع

 لتقوية قدراتنا وتبادل الخبرات في هذا املجال.
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الدولة للحد من مخاطر الكوارث "  اإلستراتيجيةيقترح املغرب أن يستبدل " 

مخاطر الكوارث وذلك لتفعيل التوجهات الدولة لتدبير والحد من  باإلستراتيجية

 لإلستراتيجية كبيرة يعطي املغرب أهميةوفي هذا اإلطار  امةالحالية للتنمية املستد

، توسطيورومواأل  اإلفريقيالصعيد العربي، للحد من املخاطر و ذلك على  الجهوية

املتحدة أن تدعم الدول األكثر تضررا من هذه املخاطر وأن  األمممن  هيئة  ونتمنى

 .2202بعد  العمل ما إطار يتم وضع مؤشرات لتقييم مدى تقدم تفعيل 

ضمن  2202 بعد ما عمل هيوغو  إطار أولويات يجب أن تدخل  بصفة عامة،

السياسات العامة للدولة الخاصة بالوقاية من الكوارث ويقترح أن يكون تمويل 

محسوب على ميزانية الدولة باألساس  واإلستراتيجيةوتفعيل هذه السياسات 

لمعايير الدولية من حيث ضمن تشييد البييات التحتية املالئمة واملطابقة ل

 السالمة وقدرة هذه البنايات من مجابهة مخاطر الكوارث.

للمدارات  قصوى أهمية  إعطاءهو  2202بعد  هيوغو عمل إطار  ولوياتأمن بين 

 املستشفيات والبنايات العمومية ،التحتية كاملدارس امليشآتالحضارية وتقييم 

 عامة. الحيوية
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املنخرطة في هذه املنهجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، يضع  كجميع الدول 

، الدولية، وجامعة الدولة العربية اإلستراتيجيةكاملة في سكرتارية ال الثقةاملغرب 

تحالف حقيقي  إلى ترسيخ الراميةالجهود  بلورة ونشجع كل املبادرات التي ترمي إلى

وهو العمل على الحد من ا هذا أال نموضوع حول  جنوب شمال جنوب وجنوب

عامة  األمميةلشعوب لصالح  هفي مخاطر الكوارث وتبادل الخبرات بين الدول ملا

  عربية خاصة.اللشعوب لو 


