
 معالي الوزراء وسعادة السيدات والسادة السفراء 
  وممثلي البعثات والمنظمات الدولية

   

  السيدات والسادة الحضور :
   

باسمي ونيابة عن وفد بالدي يشرفني المشاركة في ھذا المؤتمر الدولي حول الكوارث ، وما أثار  
  حماستي حيال العنوان ھو إن األمر منوط بخياراتنا !

مدروسة والحكيمة ھي ما سيحد من مخاطر الكوارث وسينحو بنا نحو التنمية المستدامة فخيارتنا ال
في حياتنا على كوكب األرض. وأنا ھنا اليوم بينكم الن شعبي اختار، نعم اختار الحرية وألننا اخترنا إن 

فأنا ھنا ألدعم  يكون لنا الخيار بعد إن كنا تحت وطأة حكم دكتاتوري فترة ما يناھز على أربع عقود ونيف.
  الفكرة وألؤكد بأننا مع الخيارات المدروسة والحكيمة للحد من مخاطر الكوارث.

  سيدي الرئيس  
   

إننا بعد الثورة وإيمانا منا بأننا دولة وليدة وضعنا على عاتقنا تحري اتخاذ القرارات بطريقة 
حلي لشؤون المجالس المحلية في مدروسة ولكن لكوننا في مرحلة انتقالية وأنا وكيل وزارة الحكم الم

الحكومة االنتقالية السابقة واستمر عملي في ذات المنصب في الحكومة المؤقتة، فإنني أود إخباركم إن 
الحكومة شكلت لجان األزمة عند كل أزمة تواجھنا وأيضا ھناك إدارة لالزمات والكوارث في وزارة 

الفعالة نظرا لكوننا دولة وليدة كما أسلفت، ورغم  الحكم المحلي ، ولكن نفتقر إلى األدوات العلمية
الصعوبات واألزمات المتتالية إال إننا نتخطاھا ونستمر في العمل على تحسين وضعنا في مواجھة كافة 
أشكال األزمات والكوارث. وكان آخرھا على سبيل المثال الھزة األرضية التي تعرضت لھا مدينة 

  أضرار بسيطة على آثار صبراته.صبراته األثرية وما نجم عنه من 
   

ولنا في مدينة من المدن الضاربة في التاريخ إنھا قورينا مثال لنا تسعى من خالل مجلسھا المحلي 
وبالتنسيق مع وزارتنا والوزارات المختلفة في الحكومة المؤقتة وبقيادة معالي السيد علي زيدان إلى 

ي ومواجھة األزمات والكوارث فكان من ضمن األولويات لدينا بناء تحسين مقدرتھا ومرونتھا في التصد
قدرات الموظفين المحليين عبر بناء اإلدارة المحلية المتخصصة لتنمية محلية مستدامة وبمشاركة مجتمعية 

  سيدي الرئيس  تضم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص و األفراد متضمنة النساء واألطفال.
   

ا ينتج عن االحتباس الحراري والتغير في المناخ دوليا ، كما ندرك حساسية بعض أننا ندرك م
المناطق للكوارث، وعلى المستوى اإلقليمي نحن نتكلم عن حوض البحر المتوسط والذي يعج بالحركة 

فنحن التجارية دونما أي اعتبار للناحية البيئية خاصة للدول المطلة عليه، وال يخفى عليكم وضعنا في ليبيا 
دولة خارجة من حرب وما ينجم عنھا من آثار، وكذا التصحر واآلفات الزراعية كاجتياح الجراد ، ناھيك 
عّما تعانيه غاباتنا من تجريف وحرق، وتعرض مناطق عديدة لدينا للزالزل والفيضانات رغم كونھا بنسبة 

ن في طور إنشاء دولة حديثة ضئيلة الحدوث إال أنھا تحدث، وكل ھذه األحداث تحدث بشكل متسارع ونح
   ومدنية تسعى للتنمية المستدامة. 

للحد من مخاطر الكوارث فنحن    أنا ھنا ألتعلم، نعم فلنبدأ تعلم اتخاذ قرارات حكيمة ومدروسة معا
  في مدرسة والعالم مدرستنا وبالعلم اإليمان وبيدنا الخيار في أن نصنع عالمنا!

   
   
   
   

  صالح سعيد محمد الحاسي
  يل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية دولة ليبياوك



 


