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 السید الرئیــــــــــــــس،

 معالي الوزراء،

 ،العربیة واإلفریقیة السیدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود

قبال حفاوة االست على الشقیقة تونسجمھوریة ل الجزیل الشكربأتوجھ  ،في البدایة
وجامعة  للحد من مخاطر الكوارث المتحدةاألمم مكتب  وكذلك إلى ،الضیافةحسن و

 اھذل اإلعدادفي  تساھم األطراف التي كلاالتحاد اإلفریقي وإلى والدول العربیة 
 ملتقى اإلقلیمي الھام.ال

 السیدات والسادة،حضرات 

منطقتنا العربیة واإلفریقیة  إن تواتر األخطار الطبیعیة في العالم عموما وفي
خصوصا، وتفاقم حدتھا بفعل التغیرات المناخیة والنشاط البشرى غیر الرشید، 
باإلضافة إلى المخاطر من صنع اإلنسان، وما یسفر عنھا من خسائر في األرواح 

اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة، تقتضي منا، أكثر من أي وقت  مخلفاتوالممتلكات و
 ثارھاآفر الجھود من أجل مجابھة ھذه المخاطر والتخفیف من تكثیف وتظا مضى،

 .على شعوب المنطقة

 ،دة األممیة واإلقلیمیة ذات الصلةزم في األجنالفعلي والحا طنخرااال ھذا یستدعيو
ر إعداد عب ،لھامن أجل التفعیل األمثل وتعزیز التعاون والتنسیق بین دول المنطقة 

امھا قو استشرافیة، -مندمجة  -وتنفیذ خطط وطنیة مالئمة واعتماد مقاربة شمولیة 
 وتعزیز قدرات المجتمعات ،والتركیز على ُمسبّبات المخاطر ،الوقایة واالستباقیة

وغیرھا من إجراءات الوقایة ، وإرساء بنیات اإلنذار المبكر ،المحلیة على الصمود
 رة الكوارث.عوض االقتصار على إدا

 

 

 حضرات السیدات والسادة،
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بحكم موقعھ الجغرافي وطبیعة مناخھ، یواجھ، على غرار باقي دول إن المغرب 
 فالجفاوالمنطقة، مجموعة من الظواھر الطبیعیة القصوى كالزالزل والفیضانات 

 ، تخلف بین الفینة واألخرى، خسائر في األرواح والممتلكات. األمروحرائق الغابات
تطویر  على، على مدى سنواتباستمرار و الذي حذا بالسلطات العمومیة إلى العمل

ات األزمو ھالحد من آثارلتدبیر مخاطر الكوارث وامؤسساتیة وتقنیة ومالیة آلیات 
  ھا. الناجمة عن

في كل الجھود والمبادرات  وفعلي وكنتیجة لذلك، انخرطت بالدنا بشكل تلقائي
الصلة، ولعل آخرھا احتضان المملكة لمؤتمر األطراف في ذات األممیة واإلقلیمیة 

 .22االتفاقیة اإلطار لألمم المتحدة حول التغیرات المناخیة كوب 

كما ال یفوتني التذكیر بالدور الفعال الذي تقوم بھ بالدنا على المستویین الدولي 
ظمة ع منبالتعاون م ،العربي واإلفریقي، وذلك من خالل االنخراط الفعال ،والجھوي

امة إقوال، ناھیك عن في الحد من آثار وباء إیب ،الصحة العالمیة وعدة دول إفریقیة
عدة مستشفیات میدانیة إلیواء الالجئین ضحایا الحروب واالضطھاد كان آخرھا 
المستشفى متعدد التخصصات في قطاع غزة بفلسطین، باإلضافة إلى المساھمات 

ات ظ السالم التي تقوم بھا القبعمھام حف في إطارالوقائیة للقوات المسلحة المغربیة 
 .الزرق األممیة

ث الطبیعیة ثار الكوارآل من انعكاس تمثلھ قضابا الھجرة واللجوءما ونظرا ل
مر العالمي المؤتالمقبل  ، فإن المملكة المغربیة سوف تستضیف شھر دجنبروالبشریة

 بمدینة مراكش. من أجل الھجرة

 

 

 والسادة،حضرات السیدات 

في ورش مكافحة المخاطر وتحقیق أجندة إطار سانداي منذ  القد انخرط المغرب فعلی
تبنیھا، معتبرا تدبیر المخاطر أولویة وطنیة ودعامة رئیسیة لتحقیق التنمیة 
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المستدامة. فمنذ اعتماد إطار سانداي، قام المغرب بمراجعة شاملة للسیاسات 
 تھا ومواطنقوللوقوف على مكامن  المخاطر المعنیة بتدبیروالبرامج العمومیة 

مندمجة تھم مختلف مراحل تدبیر المخاطر،  بلورة خارطة طریقتوجت ب ھا،ضعف
انتھاء وبدءا بمعرفتھا وقیاسھا والوقایة منھا وتدبیر األزمات والكوارث الناجمة عنھا 

لمدى بعیدة ا مندمجة ، وتشكل أرضیة الستراتیجیة وطنیةبالتعافي وإعادة اإلعمار
 نتوقع االنتھاء من صیاغھا مطلع السنة المقبلة.

 وجھ على منھا ذكرتم إطالق مجموعة من البرامج ذات األولویة ن، موازاة مع ذلك
 :الخصوص

ني مختلف المتدخلین على المستویین الوطبین آلیة مؤسساتیة للتنسیق إحداث  •
 بتدبیر مخاطر الكوارث. القطاعات المعنیةكل تضم  والمحلي

 نحو الوقایة وتعزیز وتوجیھ تدخالتھ الكوارث مخاطرالحد من صندوق تأھیل  •
القدرة على الصمود عوض االعتماد الحصري على معالجة آثار الكوارث 

  عند وقوعھا.

وتعمیمھا تدریجیا على كافة  إعداد خرائط المخاطر وقابلیة األراضي للتعمیر •
 ربوع المملكة.

 لحد من الخسائرمن أجل ا الفیضاناتبنظام للرصد واإلنذار المبكر تطویر  •
بدءا بالمناطق األكثر عرضة للفیضانات وتعمیمھا  في األرواح البشریة

 .تدریجیا

وضع قانون للتأمین ضد الكوارث یروم وضع آلیات تعویض فعالة ومستدامة  •
 لفائدة ضحایا الكوارث بمختلف أشكالھا.

ل تنظیم ورشات تدریبیة وإعداد دالئل مرجعیة لتدبیر تعزیز القدرات من خال •
 والمخاطر ووضعھا رھن إشارة الفاعلین وطنیا ومحلیا.

إحداث مسلك للتكوین الجامعي في مجال تدبیر مخاطر الكوارث بھدف تزوید  •
 المصالح المركزیة وكذا على مستوى العماالت واألقالیم بالكفاءات الالزمة.
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 حضرات السیدات والسادة،

العربي  قىھذا الملتفي الختام، نجدد الشكر لدولة تونس الشقیقة وشركائھا على تنظیم 
للمضي قدما من أجل تحقیق األھداف  محفزا هعتبرن الذي المشترك، اإلفریقي

في تنفیذ  المبدئي ونؤكد انخراطنا، الكوارثمخاطر الحد المرجوة في مجال 
 ولد والعمل المشترك لما فیھ خیر التوصیات التي ستتمخض عنھ في إطار التعاون

 المنطقة وشعوبھا.

 

 .شكرا على حسن اإلصغاء


