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جنيف – سويسرا يلقيها السيد/مفيدالحالمى وكيل وزاره المياه والبيئو رئيس الوفد

السيد الرئيس ،
الحاضرين جميعآ،
السالم عليكم ,,,,


بادئ ذى بدء نتقدم بجزيل الشكر وموفور الثناء الستراتيجية االمم المتحده لمحد من الكوارث
عمى تنظيميا ليذا المنتدى العالمى اليام الذى يستمد أىميتو من أىميو الموضوع الذى
يتناولو (أال وىو الكوارث ) كما أود التأكيدعمى ترحيب الجميوريو اليمنيو بالجيود الدوليو
فى مجال الحد من مخاطر الكوارث ىذا ونوداإلشارة بأن اليمن قد قطعت شوطا ال بأس بو
في ىذا المجال وأيضا العديد من الجيود لتنفيذ اطار عمل ىيوجو حول الحد من مخاطر
الكوارث رغم االوضاع التي تعيشيا وأمكاناتيا الشحيحو.

 ولم يعد يخفى عمى أحد بأن الكوارث الطبيعيو قد بدأت تتفاقم وتيرتيا خالل اآلونو األخيره
بصوره غير مسبوقو وبشكل لم يسبق لو مثيل حتى بمغت ضراوتيا حدا اليصدق ..مما نجم
دمار ميوال ومآسى
ا
ورءىا
عنو الكثير من الخسائر التى ألحقت بالبشريو جمعاء وخمفت ا
عديده .
 واذ ننوه أن الكوارث الطبيعيو قد مثمت أحد أبرز األسباب التى أرغمت العالم عمى األىتمام
الجاد والحقيقى بالبيئو حيث باتت القضيو البيئيو فى الوقت الراىن تتصدر أجنده معظم
الدول ...فى ىذا الصدد يشير بعض العمماء أن الكوارث الطبيعيو ىى إنعكاس أو نتيجو
حتميو ألسباب غالبا ماتكون بيئيو محضو ...وبالتالى فقد وصف بعض العمماء ذلك بأنيا
(ثوره الطبيعو).
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ومن المؤسف أن العالم مازال منشغآل بالخالفات السياسيو واأليدلوجيو والحروب والنزاعات
 ...غير مدركين إن خطر الكوارث الطبيعيو يفوق خطر الحروب وأشد فتكا من أسمحة الدمار
الشامل .



ولم تكن الجميوريو اليمنيو بمنأى عن دائره ىذا الخطر وعواقبو الجسيمو حيث عانت اليمن
كثير من الكوارث الطبيعيو التى وجيت ليا ضربات موجعو فى السنوات األخيره  ,ولعل أبرزىا
ا
فيضانات حضرموت التى ىددت مدينو شبام التأريخيو الطينيو التى تعد أول ناطحات سحاب
فى العالم والمعتمده فى قائمو التراث العالمى لميونسكو ,كما أن مدينو عدن صنفت فى أخر
تقرير دولى ضمن عشرين مدينو ساحميو ميدده بالغرق جراء التغيرات المناخيو وارتفاع
منسوب مياه البحر  ,,وكذا اإل نزالقات الصخريو عمى التجمعات السكانيو وغيرىا من المخاطر
التى تمثل تحديآ عصيبآ لميمن السيما فى ظل :
 ضعف البناء المؤسسى وضعف القدرات الفنيو .
 نقص الوعى العام بمخاطر الكوارث .
 شحة فى الموارد الماليو .



وبالتالى فإننا نؤكد بما اليدع مجاال لمشك أن إح ارز تقدم ممموس فى سبيل الحد من مخاطر
الكوارث لن يأتى إال من خالل الشراكة و تضافر الجيود الدوليو .فإن من الضروره بمكان أن
تضطمع الدول العظمى بمسؤليتيا وأن توجو دعم حقيقى ال محدود لمدول الفقيره لتحقيق
خطوات إيجابيو فى طريق الحد من مخاطر الكوارث.

 وعميو :نرحب بجميع الدعوات الى المزيد من التعاون الدولى فى أطره المختمفو  ,عن طريق
بذل الجيود إليجاد آليات مناسبو لمعمل المشترك بين المنظمات والجيات التى تعمل فى
مجال الحد من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية  ,ونود أن ندعو كافو المنظمات الداعمو
ونخص بالذكر البنك الدولى-حسب وعده اكثر من مرة -الى مساعدة الجميوريو اليمنيو
ليتسنى ليا إاليفاء بإلتزاماتيا فى ىذا الصدد وبالدنا تدعم ىذا التوجو الذى ييدف الى تنفيذ
اطار عمل ىيوجو.

ولكم جزيل الشكر على حسن إصغائكم
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