
منظمات المجتمع المدني تحذر من كارثة بیئیة في عدن وتطالب بتدابیر 
 وقائیة لمواجھة الكوارث الطبیعیة وتغیر المناخ

 
مع تكرار الكوارث التي خلفتھا سیول األمطار والمنخفض الجوي خالل األسابیع الماضیة في أكثر من منطقة 
في الیمن، وما الحقتھ من خسائر في األرواح والممتلكات العامة والخاصة، فإننا في منظمات المجتمع المدني 

تفاقم األوضاع اإلنسانیة في الیمن وترك إذ نعبر عن خالص العزاء والمواساة ألسر الضحایا، فإننا نحذر من 
البلد الذي یرزح تحت وطأة الحرب ألكثر من خمسة أعوام وحیدا. كما نعلن شراكتنا القویة مع الجھات 
الحكومیة والقطاع الخاص والمنظمات الدولیة في مساعدة األسر المتضررة ومعالجة ما خلفتھ السیول من 

من التدابیر الوقائیة لمنع تكرار المآسي والشروع في حلول جذریة، أضرار. ونطالب في ذات الوقت بحزمة 
 :مع التأھب لتنفیذ استجابة فاعلة في أوقات الطوارئ مستقبال. على أن تتضمن الحزمة اآلتي

 
إنشاء صندوق للطوارئ ومواجھة األعباء المالیة واإلنسانیة الناتجة عن حاالت الكوارث الطبیعیة التي  .1

 .دقد تواجھ البال
 .إعادة النظر في ملفّات البناء العشوائي ، والمباني الواقعة في مجاري السیول ، ومحاسبة المتسبّبین .2
عداد خطة استجابة عاجلة لمواجھة مخاطر تفشي األوبئة واألمراض كالكولیرا والمالریا وحمى إ .3

اء السكانیة ، واألضرار الضنك وغیرھا ، خصوصا في مدینة عدن بسبب ركود میاه األمطار في األحی
 .التي ألحقتھا السیول بشبكات الصرف الصحي وما سینتج عنھا من تلوث بیئي

إنشاء نظام لإلنذار المبكر وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولیة ، ویشمل محطات رصد مناخیة للمیاه  .4
 .حرجة وقیاسھاوالزراعة والبیئة وربطھا بنظام واحد یعزز القدرة على التنبؤ بالتغیرات ال

 .تنفیذ حمالت تطوعیة إلزالة أشجار السیسبان من مخانق العبارات والجسور وقنوات تصریف السیول .5
ة لعشوائي وتضمن توفیر كافاستباق التوسع العمراني في المدن بمخططات سكنیة توقف البناء ا .6

  ت.الخدما
المتطوعین للتعامل مع الكوارث وفق إعداد منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المحلیة فرق من  .7

 .المعاییر الدولیة
إلزام كل ھیئة ومصلحة ومؤسسة بتوفیر مستلزمات الطوارئ وتخصیص عربتین أو أكثر ذات دفع  .8

رباعي ، وأجھزة طاقة شمسیة تحسبا لسقوط أبراج نقل الطاقة الكھربائیة أو تضررھا عند حدوث أي 
 .كارثة

التغیرات المناخیة والبحث عن فرص التمویالت التي یقدمھا صندوق المناخ إعداد مشروعات لمواجھة  .9
 .األخضر والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والبنك الدولي للبلدان النامیة في ھذا المجال



 
وفي الختام نجدد دعوتنا إلى إنھاء الحرب ، والدفع نحو مصالحة شاملة وسالم دائم وإذا لم یحدث ذلك، فإن 

 .سیبقى عالقًا في مخالب الجوع واألمراض واألوبئة، وسیغرق عمیقًا في كوارث إنسانیة ال نھایة لھاالیمن 
 

 : صادرعن
 

 منظمة عبس التنمویة للمرأة والطفل -
 مؤسسة التنمیة المستدامة  -
 مؤسسة تمدین شباب -
 مؤسسة نظراء اإلغاثة والتنمیة -
 منظمة ملتقى صناع الحیاة -
 شبكة نماء للمنظمات األھلیة -
 نظمة سول للتنمیةم -
 مؤسسة التراحم الطبیة -

 


