
 

بسم هللا االرحمن االرحيیم  
 

للمنتدىى االعالمي  للحد من مخاططر االكوااررثثدوولل االعربيیة أأمامم االدووررةة االخامسة كلمة جامعة اال  
24/5/2017ااألرربعاء   

االسيیدةة االرئيیسة ٬، أأصحابب االسعاددةة ممثلي االحكوماتت وواالمنظماتت٬، االمندووبونن االموقروونن ٬، 
االسيیدااتت وواالساددةة ٬،   

ووبركاتهھاالسالمم عليیكم ووررحمة هللا   
ووبيیانن ما نتطلع لهھ  ٬،عرضض االتحديیاتت ووااالنجاززااتت ااإلقليیميیة في االمنطقة االعربيیةيیشرفني 
.سنداايي إإططارر عمل كم لتعزيیز تنفيیذمن تعاوونن مع  

إإنن االدوولل االعربيیة تعانى خسائر فاددحة من جرااء ما تتعرضض لهھ من أأخطارر 
مليیارر ددووالرر ما  22ططبيیعيیة ووما  يیرتبط بهھا من مخاططر٬، كبدتت ااالقتصادد االعربي نحو 

- 1970بيین  . كما أأنن االدوولل االعربيیة عرضة دداائما لخطر ددااهھھھم وومخيیف ووخفي 2010 
هھھھتمامم االكافي على االصعيید إإنهھ االجفافف ووتدااعيیاتهھ. ووال يیحظى االجفافف لألسف باال

االدوولي٬، ووهھھھناكك حاجة العتمادد معايیيیر لقيیاسس مخاططرهه لتحسيین تحديیدهھھھا ووإإددااررتهھا. كما 
تشهھد االمنطقة حاليیا ززيیاددةة ووااضحة في تكراارر االعوااصف االتراابيیة خاررجج االتوقيیتاتت 

ووسيیزيید تغيیر االمناخخ من تفاقم  االمعلومة لحدووثهھا٬، ووهھھھي لهھا أأيیضا تأثيیرااتت سلبيیة خطيیرةة.
   ضع.االو

كما أأنن هھھھناكك خطر تسونامي  حقيیقي مرتبط  ليیس فقط بخطوطط االصدعع في        
 ططبقاتت االقشرةة ااألررضيیة  في االمنطقة االعربيیة٬، بل بدوولل خاررجج االمنطقة مثل االيیونانن

على تحقيیق  أأنن مسبباتت االمخاططر تشكل ضغوططا حقيیقيیةاالمتوسط.  ووبعض جزرر االبحر
االتنميیة االمستداامة في االمنطقة االعربيیة. وويیزيید من ووططأةة ذذلك أأمراانن: ااألوولل أأهھھھداافف 

االصرااعاتت وواالحرووبب االتي تشهھدهھھھا االمنطقة حاليیا. وواالثاني ووجودد مفاعالتت نووويیة في 
قِبل لهھ ددوولل جواارر قد يیعرضض ة لمخاططرال  منطق   اال

 للهه ففأأففررددتت ههذذاا للممننتتدداانناا ككببييرر ااههتتمماامم ااووللتت االلععررببييةة االلممننططققةة اانن
 االلذذيي 2017 ممااييوو/1 ففيي االلددووححةة ااععللاانن ععننهه صصددرر ررييتتححضضيي ااججتتممااعع
 للععاامم االلععرربب االلببييئئةة ووززررااء ممججللسس ررئئييسس ممنن تتققددييممهه سسييتتمم
 االلددوولل ووممووققفف االلتتززااممااتت ععنن للييععببرر االلممننتتددىى خخللاالل ٬،٢۲٠۰١۱٦/٢۲٠۰١۱٧۷

.سسنندداايي ععمملل إإططاارر ووتتننففييذذ االلككووااررثث ممخخااططرر ممنن االلححدد ممنن االلععررببييةة  
االكراامم ٬،  االسيیدااتت وواالساددةة  



كبيیرهه على  تتتحديیاتت جسامم٬، ووقد حققت  االدوولل االعربيیة  إإنجاززااكما تروونن توااجهھ منطقتنا 
نحو ما أأووضحتهھ االبيیاناتت االمقدمة من عددد منهھا. ووفي ااإلططارر ااإلقليیمي ااعتمدتت  االقمة االعربيیة في 

واائم مع ااططارر تتل هھا ثووتم تحديی االعربيیة للحد من مخاططر االكوااررثث٬، ااالسترااتيیجيیة 2011يینايیر 
االثالث للحد من  االتحضيیريي االمؤتمر االعربي. وووواافق االكوااررثثعمل سنداايي للحد من مخاططر 

 2030ااالسترااتيیجيیة االعربيیة للحد من مخاططر االكوااررثث على  في االدووحة االكوااررثثمخاططر 
. ووسيیتم ررفعهھا االى مجلس االوززررااء 2017في مطلع شهھر مايیو من هھھھذاا االعامم بصيیغتهھا االنهھائيیة 

اددمة.االعربب االمسئوليین عن شئونن االبيیئة العتماددهھھھا اايیذ لق لى االقمة االعربيیة اا ً برفعهھا اا نا   اا
ااالررااددةة وواااللتزااماتت االسيیاسيیة االتي ااالستمراارر في تفعيیل  ااالسترااتيیجيیة االغرضض منإإنن 
تحديید االمسؤليیاتت ووااالددوواارر ووااليیاتت االعمل ااططارر سنداايي للحد من مخاططر االكوااررثث٬، تمت لتنفيیذ 

٬، توفيیر قاعدةة بيیاناتت وومعلوماتت محدثة على كل االمستويیاتت بغرضض تحقيیق االحوكمة وواالشفافيیة
جهھودد ووتطويیر مؤشرااتت ااقليیميیة ووووططنيیة من ااجل ددعم  ٬،ووعن خسائر االكوااررثثعن االمخاططر 
.االتصديي لهھا  

ااحد االخطوااتت االمهھمة االتي ااتخذتهھا االمنطقة االعربيیة هھھھي ااعتمادد ااططارر مؤسسي 
بيین ااالجهھزةة االعربيیة االمعنيیة االيیهھ االتنسيیق لتنفيیذ ااططارر عمل سنداايي٬، حيیث تم إإقراارر "

االمعنيیة بالتعاوونن االعربيیة  االتنفيیذيیة ااالليیةلتكونن " ووحاالتت االطوااررئئبالكوااررثث االطبيیعيیة 
.    عمالل سنداايي للحد من مخاططر االكوااررثث في تنفيیذ ااططارر وواالتنسيیق بيین االدوولل االعربيیة  

      
لمتحدةة  أأمانة ااألمم اا من   ٬ً، بدعم  اليیا عربيیة  ح اال االدوولل   لالسترااتيیجيیةووتقومم  جامعة 

االدووليیة للحد من االكوااررثث وومكتبهھا ااإلقليیمي للدوولل االعربيیة٬، ووغيیرهھھھا من االشركاء٬، 
٬، 2030االعربيیة للحد من مخاططر االكوااررثث  ااالسترااتيیجيیةبوضع برنامج عمل لتنفيیذ 

.كم هھھھذاامحفل على االدوولل االعربيیة في سيیعرضض  
ووأأؤؤكد على أأهھھھميیة االشرااكة وواالتعاوونن االدوولي٬، ووهھھھو ما يیحتم ووقبل أأنن أأختتم كلمتي٬،        
قويیة وومستقلة٬، ذذااتت مواارردد ووقدررااتت للحد من مخاططر االكوااررثث٬، منظومة ددووليیة ووجودد 

امعة  تزاامم ج ً. ووأأوودد أأنن ااؤؤكد اال يیا ً ووووططن يیا لكوااررثث ااقليیم لحد من مخاططر اا تعززز جهھودد اا
أأشكر ووال يیفوتني اانن االدوولل االعربيیة باالستمراارر في جهھوددهھھھا للحد من مخاططر االكوااررثث. 

بهھا مكتخاصة االكوااررثث مخاططر للحد من أأمانة ااألمم االمتحدةة  لالسترااتيیجيیة االدووليیة 
ااإلقليیمي للدوولل االعربيیة في االقاهھھھرةة على ددعم جهھودد االحد من مخاططر  االكوااررثث في 

االمنطقة االعربيیة.   
راا.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووشك       

 


