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إسمحو لي بداية أن اوجه جزيل الشكر واإلمتنان للحكومة التونسية الشقيقة على كرم الضيافة وحسن التنظيم 

تنظيمه في مدينة  الهاشمية بأن المؤتمر العربي األول قد تملهذا المؤتمر، والذي نفتخر في المملكة األردنية 

 .2013في عام  األردن - العقبة

 

خطى األردن خالل السنوات القلية الماضية خطوات مهمة وحاسمة في مجال مأسسة عمل تقليل لقد 

ية المخاطر على المستوى الوطني والمحلي، وذلك ضمن جهد وطني مركز ومشاركة جميع الجهات الحكوم

العاملة في األردن والمنظمات الدولية األردنية وغير الحكومية ذات الصلة، وبدعم كبير من قبل الحكومة 

  واإلستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث UNDPوالمنطقة )مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNISDR.) 

 

والمصادقة عليها  الكوارث طنية للحد من مخاطربتطوير اإلستراتيجية الو مؤخرا توجت هذه الجهود الوطنية

من حكومة المملكة األردنية الهاشمية، وذلك من خالل جهد وطني مكثف وبإشراف ومتابعة المركز الوطني 

 لألمن وإدارة األزمات.

 

إن المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات، بصفته صاحب الوالية والمسؤول عن متابعة تنفيذ هذه 

ية، يؤكد إلتزامه التام بمتابعة العمل لتفيذ خطة العمل المناسبة وحشد الدعم والتأييد، وذلك بهدف اإلستراتيج

وبما يتناسب مع أولويات  في األردن، الوصول الى تحقيق كافة األهداف الرئيسية للحد من مخاطر الكوارث

 إطار عمل سينداي.

 

بالتعاون مع كافة الدول العربية في تبادل الخبرات  وإدارة األزمات يتشرف المركز الوطني لألمنكما 

حقيق الهدف لتالمناسبة في البلدان الشقيقة والصديقة من خالل قصص النجاح والتجارب الفاعلة، وذلك 

الرئيس للمؤتمرات العربية واإلقليمية التي تهدف الى تفعيل المشاورات العربية واإلقليمية واإلستفادة من 

 مع الدول الشقيقة والصديقة.  التجارب المشتركة 

 

الشكر واإلمتنان لدولة تونس الشقيقة على  جزيل وفي النهاية، إسمحو لي بإسمي وإسم الوفد األردني بتقديم

 إحتضانها لفعاليات هذا المؤتمر العربي اإلفريقي، متمنيا للجميع النجاح واإلستفادة والمشاركة الفاعلة.

 

 اته.والسالم عليكم ورحمة هللا وبرك

 

  



 

In the name of Allah the Merciful 

 

Excellencies, 

 

Distinguished guests, 

 

Peace, mercy and blessings of God, 

 

First of all, I would like to express my thanks and gratitude to the Tunisian Government for the 

hospitality and good organization of this conference, where I am proud to mention, that the 

Jordan has the privilege of organizing the first Arab Conference in the city of Aqaba - Jordan in 

2013. 

 

Over the past few years, Jordan has taken decisive steps in institutionalizing disaster risk 

reduction work at the national and local level, as a result of a national effort involving all 

relevant governmental and non-governmental bodies, with the support of the Jordanian 

government and international organizations operating in Jordan and the region, such as, The 

United Nations Development Program (UNDP) and the International Strategy for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR). 

 

These national efforts have recently culminated in the development of the National Strategy for 

Disaster Risk Reduction and its endorsement by the Government through an intensive national 

effort and under the mandate and follow-up of the National Center for Security and Crisis 

Management. 

 

The National Center for Security and Crisis Management, in charge of following up the 

implementation of this strategy, affirms its full commitment to follow up the implementation of 

the action plan and to mobilize support, in order to achieve all the main objectives of disaster 

risk reduction in Jordan, as per the priorities of Sendai Framework. 

 

The National Center for Security and Crisis Management, has the honor to exchange relevant 

experiences in brotherly and friendly countries through success stories and effective 

experiences to achieve the main objective of Arab and regional conferences aimed at activating 

Arab and regional consultations and benefiting from joint experiences with brotherly and 

friendly countries. 

 

Finally, allow me, in my name and on behalf of the Jordanian delegation, to extend my thanks 

and gratitude to the sisterly State of Tunisia for hosting the activities of this Arab-African 

Conference. I wish everyone success, benefit and active participation. 

 

Peace, mercy and blessings of God. 



 

 

 


