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 الكوارث مخاطر من للحد العالمي للمنتدى الرابعة بیان السودان فى الدورة

  19-23 مایو 2013

 الدكتور بابكر ابراهیم حمد وكیل وزارة البیئة والتنمیة العمرانیة

  

 السید الرئیس,

البدء ان یشكر مكتب االمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على تنظیم هذا  في بالديیود وفد 
 كما یشكر الحكومة السویسریة على استضافتها لهذا المحفل الهام. ،المنتدى

 السید الرئیس,

بدورها ادت  يوالت ،الفیضانات والسیول فيمتمثلة  ،تعرض السودان منذ الدورة السابقة لكوارث عدیدة
زحف التصحر الى درجة تتطلب الدعم الالزم  ارا استمر همن ،خسائر اجتماعیة واقتصادیة عدیدة الى

 ي،سسؤ الجانب الم في الدعم وخاصة، الغذائيالمباشر على االمن  لتأثیره ،الدوليمن المجتمع 
 . وبناء القدرات ووسائل وتقنیات االنذار المبكر

نتج عنها  والتي ،ادت الى المزید من الكوارث المناخيثار التغیر آان فشل الجهود الدولیة لمواجهة 
لذلك یجب ان یركز اطار هیوغو لما  ،على مجابهتها ًوانماضرار بالغة تفوق قدرة الدول خاصة االقل 

مقاومة استعداًدا ل اكثر انموً لجعل الدول االقل  ،على موضوع التكیف مع تغیر المناخ 2015بعد 
 لتلك الدول وتشجیع االستثمار فى برامج التكیف. الكافيوذلك عبر تقدیم الدعم  ،للكوارث

 ،كآلیة تهدف الى تقدیم البیانات المناخیة ،للخدمات المناخیة العالميبإنشاء االطار  بالديیرحب وفد 
تلك برامج التكیف مع كما ان  لكوارثاثار المجتمعات االكثر عرضة آل ویةتق فيتساعد بدورها  الثى

 الحد من الكوارث.ب المتعلقتفید فى عملیة صنع القرار  اآلثار

 السید الرئیس,

من عناصر تشكل  وما یحتویه ،2015یتطلع السودان بآمال عریضة الى اطار هیوغو لما بعد العام 
لكوارث متواترة  تفوق  معرض بلدوحیث ان السودان  ،اساس الجهود الدولیة لمجابهة الكوارث

للمساعدة على مواجهة مثل  والفني الماليتوفیر الدعم  فيفان اولویاتنا تتمثل  ،مجابهتهاامكانیاته ل
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بسبب  للكوارثتواجه االدارة الفعالة  التيیأسف للعقبات  بالديوفى هذا السیاق فان وفد  .تلك الكوارث
من المفروضة على السودان  حادیةالعقوبات اآل فيتمثل تلك العقبات وت الالزمةتوفیر التقنیة  صعوبة

ان یضمن  بالديویتمنى وفد ، ادت الى توسیع وازدیاد اثار الكوارث والتيالوالیات المتحدة االمریكیة 
تسبب  التيمثل تلك العقوبات لالغاء وجود فقرة تتحدث عن االثر السالب  2015اطار هیوغو لما بعد 

زیادة هشاشة المجتمعات الفقیرة فى الدول النامیة بصفة عامة لتسببها فى تدهور اوضاعهم  في
  االقتصادیة واالجتماعیة وبالتالى الدعوة الى الغائها.

 السید الرئیس,

  ،2015اهداف التنمیة لما بعد  فيدمج اهداف الحد من مخاطر الكوارث اهمیة  بالديیرى وفد 
لجعل المجتمعات اكثر قوة لمواجهة  أساسيتركیز على محاربة الفقر كعنصر والعكس ,بجانب ضرورة ال

مثل النساء  ،بالكوارث تأثراالكوارث . وفى هذا الخصوص یجب اعطاء اولویة قصوى للفئات االكثر 
 الى النازحین. باإلضافةوالعجزة  والمعاقین واألطفال

اطار هیوغو لما بعد  فيیجب ادراجها  والتيفقر ان العمل الالئق یعتبر احد الوسائل المهمة لمحاربة ال
 لصددوفى هذا ا ،حیث ان العمل الالئق یقلل من اثر الكوارث على االشخاص والمجتمعات ،2015

ومذكرة مفاهیم منظمة العمل  ،2015-2010لمنظمة العمل للفترة   االستراتیجیةفان اطار السیاسات 
 تشكالن موجهات اساسیة لهذا المفهوم. ،2015التنمیة لما بعد  ألجندة

 السید الرئیس,

هیوغو لما بعد  إلطارلقیاس التقدم المحرز  ومؤشراتهنالك ضرورة ملحة لوضع اهداف محددة 
 والمؤشراتااللفیة للتنمیة حیث ان وجود تلك االهداف  ألهداف الموضوعةة بتلك هشبی ،2015

 المحاسبة. مبدأتساعد على اتباع 

دد فان تفعیل التنسیق بین كافة منظمات االمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وبرامجها فى هذا الص
والمنظمات غیر  المدنياالخرى بجانب منظمات المجتمع  واإلقلیمیةالى المنظمات الدولیة  باإلضافة
اهمیة اشراك الى االشارة هنا ایضا  بالديو یود وفد  .االطارهذا لتنفیذ  الفقريیعتبر العمود  ،الحكومیة

 فى اى جهود تهدف لمجابهة الكوارث والحد منها. الشأن وأهل لمتأثرةاالمجتمعات 

 

 شكرا السید الرئیس
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