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 تونس الكرام ضیوف السیدات والسادة،حضرات 
 

منتدى العربي اإلفریقي للحد من لل ھااحتضانب ھذه األیام  فترة خاصة تونس یش عت

وفود مشاركة من ووزراء  من خالل استقبالھا لضیوفھا الكرام منمخاطر الكوارث 

ممثلي المنظمات الدولیة والھیئات  إلى باإلضافة كافة البلدان اإلفریقیة والعربیة

وأصحاب المصلحة العاملین في مجال الحد من مخاطر  الحكومیة وغیر الحكومیة

 .الكوارث

لھام ا نتدىالم اھذ الشكر إلى كل من سھر على تنظیمب بجزیلبھذه المناسبة  توجھنو 

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث خاصة ووساھم في إثرائھ وإنجاحھ 

UNISDR ربیة المنطقتین الع ودول وجامعة الدول العربیة اإلفریقي االتحادمفوضیة و

أو  الذین شاركوا عن قربو واإلفریقیة وكافة المشاركین الذین ازدانت بالدنا بزیارتھم

 .نتدىعن بعد بھذا الم

 الكرامیوف تونس ض حضرات السیدات والسادة،

الل خوحدة أصبحت أكثر تواترا قد الطبیعیة  منھاالكوارث وخاصة كلكم تعلمون أن 

دیة البشریة واالقتصان حیث الخسائر وجعة مھا ماتتأثیر مما جعلالعشریات األخیرة 

یر غالتخطیط العمراني والبنیة التحتیة  ذاتالنامیة  خاصة بالدولو، واالجتماعیة

وقلة اإلمكانیات وھو ما الرتفاع الكلفة وذلك الظواھر القصوى مواجھة القادرة على 

  .مزیدا من التضامن  بین الدول على المستوى اإلقلیمي والدولي یتطلب

 بھذه الظواھر أصبح أكثر صعوبةالمسبق  التنبؤوفي ھذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن 

من یضاعف ھذا ما ومن حدتھا. التي تزید غیرات المناخیة التتفاقم ظواھر جراء 

ة من حیُث الخسائر في األرواح وفي البنیجسامة الخسائر التي تتسبب فیھا الكوارث 

طالة واألمیة البو بالتالي تعطیل النمو وتطور مؤشرات  التحتیة والخسائر االٌقتصادیة
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من أمطار طوفانیة بوالیة نابل  منذ أیاموالھجرة القصریة وذلك على غرار ما وقع 

 .جمھوریة أندونیسیابالتسونامي من تونس و

 الكرام الضیوف، السیدات والسادةحضرات 

ودعم ھا اتیمكن  الحد من تأثیر ھنفإإن كانت مخاطر الكوارث الجسیمة یصعب تالفیھا 

استراتیجیات وخطط عمل وسیاسات للتھیئة  الجاھزیة لمواجھتھا إذا ما توفرت

الترابیة والتخطیط العمراني تأخذ بعین االعتبار المخاطر وتدمجھا في تصور 

وتصمیم مختلف المشاریع اإلنمائیة واإلستراتجیة على الصعید الدولي واإلقلیمي 

وفي ھذا اإلطار فإن تضافر الجھود والتضامن بین الدول و دور  والوطني والمحلي.

لمنظمات الدولیة  یكتسي أھمیة بالغة على مستوى التنبؤ واإلحاطة والمساعدة في ا

التكنولوجیا وخاصة منھا ذات طویع اإلغاثة وإعادة اإلعمار وتبادل المعارف وت

 العالقة بالجغرفة الرقمیة واإلستشعار عن بعد.

تھا اھزییمثل ھذا المنتدى فرصة للحكومات واألطراف المتدخلة للوقوف على مدى جو

ن م بقیة الدول لمجابھة الكوارث من جھة والتعریف بتجاربھا واالطالع على تجارب 

كما من شأنھ أن یساھم في  تطویر المعرفة من خالل عرض أفضل جھة أخرى 

التجارب والممارسات في مجال الحد من مخاطر  الكوارث بالدول المشاركة من 

 المنطقتین العربیة واإلفریقیة.

تقییم الذي سیتم خالل ھذا المنتدى بخصوص التقدم المحرز على مستوى تنفیذ كما أن ال

إطار سنداي واالستراتیجیات اإلقلیمیة للحد من مخاطر الكوارث، وإعادة تأكید االلتزام 

تحقیق األجندة األممیة للتنمیة بلورة الطریق لالسیاسي بھذا اإلطار سیساھم في 

 . 2030المستدامة 
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 الكرام الضیوف والسادة،حضرات السیدات 

لكوارث الطبیعیة وبالخصوص تلك لإن تونس بحكم موقعھا الجغرافي معرضة 

الناجمة عن الفیضانات والجراد والجفاف والحرائق والتي تفاقمت خالل السنوات 

المحتملة  مخاطردید الع األخیرة بمفعول التغیرات المناخیة. ھذا باإلضافة إلى

 الصناعیة الكبرى للصناعات الكیمیائیة وتحویل الفسفاط،باألقطاب المرتبطة 

كما أن موقع تونس بالمتوسط یجعلھا عرضة للتلوث البحري الطارئ حیث أن ما ال 

 ، یةعبر المتوسط حذو السواحل التونسیملیون طن من البترول  300یقل عن 

یة مأھ 2015تقریر التقییم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لسنة وقد أكد 

من الخسائر  %60أكثر من ومن عدد الوفیات  %70الخسائر الناجمة عن الفیضانات (

حسب ھذا التقریر المستقبلیة كما أن التوقعات ). %18االقتصادیة یلیھا الجفاف بنسبة 

ملیون دوالر سنویا في غیاب  138ترجح ارتفاع الخسائر االقتصادیة إلى أكثر من 

 استراتیجیات الحد من مخاطر الكوارث بتونس. 

 المسارات كلفي تونس انخرطت  قدوعمال على اإلستجابة لكل ھذه التحدیات ف

 . معھا التأقلم أو منھا والوقایة الكوارث مخاطر من بالحد الصلة ذات والعالمیة اإلقلیمیة

) الذي 2015-2005على إطار عمل ھیوغو ( 2005وقد صادقت تونس منذ سنة 

عداد التقاریر الوطنیة ذات وتم إ الكوارث عن الناجمة الخسائر من الحدعمل على 

على مرحلة الوقایة واإلستعداد (ما قبل العالقة. وقد بین التقییم أنھ یجب مزید العمل 

 عند وقوع الكارثة. الكارثة) عوضا عن اإلستجابة 

 مخاطر من لحدلعلى إطار عمل سنداي  2015سنة  المصادقة منذ تونس ساھمت كما

المجھودات الدولیة وخاصة منھا تحیین االستراتیجیتین العربیة  ضمن الكوارث
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واإلفریقیة للحد من مخاطر الكوارث وبرامج العمل الخاصة بھما. كما تعمل على 

 تجاه ھذه المسارات وذلك من خالل: تعھداتھا تنفیذ

تنفیذ العدید من المشاریع الكبرى لحمایة المدن من الفیضانات وحمایة التربة وھو  -

 تقلیص عدد الموتى والخسائر االقتصادیة جراء الفیضانات،  من مكنما 

ظات) ومحلیة (بالمدن) للتدخل فتكوین لجنة وطنیة ولجان جھویة (بالوالیات/المحا -

  عند الحاجة لمجابھة الكوارث

 إعداد اإلستراتیجیة الوطنیة للحد من مخاطر الكوارث وھي في مرحلتھا األخیرة -

خاصة واعتمادھا واعداد مخططات التدخل و الستكمالھا شاورالت مزید على ونعمل

 تركیز منصة ومنظومة إنذار مبكر لالستراتیجیة الوطنیة للحد من مخاطر الكوارث

تجسیما  بالبالد المستدامة والتنمیة التشاركیة والمحلیة الدیمقراطیة مسار دعم -

مجلة ل 2018إصدار سنة لمبادئ دستور الجمھوریة الثانیة وذلك من خالل 

التخطیط والتصرف دعم حوكمة التي تكرس الحكم المحلي وتالمحلیة الجماعات 

أولویات ضمن  الكوارث إدماج مخططات الحد من مخاطروفي الفضاء الترابي 

 ،واإلقتصادیة العمرانیة التنمویة و المخططات 

ر ورصد إطا سنداي إطار تنفیذ بمتابعة الخاصة المؤشرات إعداد االنطالق في -

 ،ثالكوار مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب من بدعم تشاركیة بصفة سنداي

 عن الناجمة الخسائر من للتأمین الجوائح صندوق تركیزاإلنطالق في إجراءات  -

 الكوارث الطبیعیة.

تنفیذ مشاریع بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمیة على الصعید المحلي  انطالق -

مجابھة  األكثر ھشاشة في مجال قصد تطویر قدرات عدد من المدن التونسیة 

بكل من قابس وماطر وسلیانة  الكوارث وإعداد استراتیجیات محلیة في الغرض

 وعین دراھم وتطاوین.والقصرین وبوسالم 
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على التخطیط التشاركي عتمد ج استشرافي حول المدن المستدامة یإرساء برنام -

 ویتضمن متطلبات وآلیات الحد من مخاطر الكوارث،

الشروع في اعتماد الدراسات البیئیة االستراتیجیة في إعداد أمثلة التھیئة العمرانیة  -

واالستراتیجیات القطاعیة والمشاریع المندمجة وھي دراسات تأخذ بعین االعتبار 

 المخاطر الطبیعیة و الصناعیة واألثار التراكمیة  المحتملة،

 حضرات السیدات والسادة،

 فادةضرورة اإلستؤكد على تإن كنا على ثقة بأن المنتدى سیحقق أھدافھ، فإن تونس 

ة المتمثلة في الجمع بین إقلیمین مختلفین والخروج بمشاریع تعاون من ھذه الفرص

 عملیة تستفید منھا الشعوب العربیة واإلفریقیة على حد السواء. 

خالل المنتدى السیاسي  تعرضسدى التي تعلى أھمیة مخرجات ھذا المنؤكد نكما 

 تدى العالميبشأن التنمیة المستدامة في نیویورك والمن 2019 لسنةالرفیع المستوى 

الرؤساء الملوك و) وكذلك قمة 2019 يمای 17-13للحد من مخاطر الكوارث (جنیف، 

  ،2019 سنةالعرب وقمة االتحاد األفریقي في أوائل 

 ،الكرامھا بضیوف ھاترحابتونس  جددتالختام في و

 شكرا على حسن اإلصغاء 


