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املشاركة مبشروع الذهب األزرق  Blue Goldمع ملتقى التأثري املدني CIH
اجلمعة 1122/3/12

أصحاب السعادة
أبنائي الطالب
احلضور الكرمي
يسعدين أن أرحب بكم مجيعاً يف جامعتكم ،جامعة بريوت العربية الفخورة باحتضان هذا
امللتقى الذي جيمع خنباً وخرباء متميزين وطالب علم يضعون فكرهم وجهدهم يف خدمة
اإلنسان ،وامسحوا يل بأن أرحب بامسكم مجيعاً بضيوفنا األعزاء يف ملتقى التأثري املدين
 ،Civic Influence Hubشاكرين هلم إطالق اخلطة اخلمسية لإلدارة املتكاملة للموارد
املائية يف لبنان "الذهب األزرق –  ،"Blue Gold of Lebanonواليت تعترب احلل األمثل
للصعوبات اليت يعاين منها قطاع املياه يف لبنان.
أيها احلضور الكرمي
تعلمون مجيعاً أن املياه هي من أهم وأمثن املوارد الطبيعية قيمةً يف لبنان والعامل .لكن هناك
العديد من العقبات والصعوبات اليت تواجه هذا املورد اهلام واألساسي لعملية التنمية.
فلبنان ال يعاين من نقص يف موارده املائية بل هو من البلدان اليت أنعم اهلل عليه بكميات
وفرية ،إال أهنا مهدورة .فحسب تقديرات وزارة الطاقة واملياه إن  6.8مليار م ،3يتم االستفادة
من جزء ضئيل منها فقط .وتقدر حصة الفرد الواحد منها سنوياً حوايل  2211م،3

وهي كمية تقرتب من احلد األدىن املعروف عاملياً والذي يبلغ
الدراسات يف وزارة البيئة أن تنخفض هذه الكمية حبلول العام
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ومن الصعوبات الرئيسية اليت تواجهها املوارد املائية بـ:
التلوث والطلب املتزايد نتيجة النمو السكاين والتوسع العمراين وتغري منط احلياة ونقص اإلدارة
املتكاملة واهلدر والنمو االقتصادي والتغري املناخي
إن خطة

Blue Gold

إلدارة هذا املوارد ،ميكن أن تكون إحدى الطرق الناجحة ،ال سيما

مبا تتضمنه عناصر هامة منها :إنشاء جملس وطين للمياه يف لبنان مؤلف من مجيع الوزارات
املعنية :الرتبية والتعليم ،الزراعة ،الطاقة واملياه ،املالية ،السياحة ،البيئة ،الصحة ،والعدل،
إضافة إىل ممثلني من القطاع اخلاص واجملتمع املدين يرأسه مدير تنفيذي ،مستقل سياسياً
ينتخب من قبل اجمللس ومستشارين من اجلامعات واملعاهد العلمية.
طالبنا األعزاء
إهنا لفرصة طيبة أن تسهمون هبذه املبادرة املتميزة وأنتم تلعبون الدور الواعد على خمتلف
األصعدة ،السيما يف جمال محاية املواد الطبيعية والعمل على استدامتها ،وعلى رأسها املوارد
املائية ،اليت جعل اهلل منها كل شيء حي وإنه من املعول عليكم رفع الوعي اجملتمعي حول كل
ما يهم الوطن واإلنسان ،واجلامعة من ورائكم دعماً ومؤازرة بكافة مكنوناهتا العلمية والبشرية.
أيها احلضور الكرمي
أرحب بكم متمنياً أن تتجدد لقاءاتنا على كل خري.

