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 للمطابقة عند اإللقاء

 
 معالي وزير الطاقة والمياه أرتور نظاريان،

  المشاركون الكرام، 

  السيدات والسادة، حضرة

 

إلطالق حملة توعية بالغة بفضل مبادرة معالي وزير الطاقة والمياه أرتور نظاريان والتزامه، نجتمع اليوم 
  . ًاألهمية ممولة من االتحاد األوروبي في شأن مسألة تعنينا جميعا وتؤثر في حياتنا اليومية

ارد المياه في هذا الجزء من العالم، والسيما في لبنان، ًلقد الحظنا جميعا خالل األشهر الستة الماضية ندرة مو
  . مما يجعل من الضروري إيجاد استجابة سريعة لهذه المسألة المثيرة للقلق

ونحن نعتمد .  شبه كافية لتلبية االحتياجات اليومية لسكان لبنان– نقيةًلقد وهبتنا الطبيعة مياها : األمر واضح
لكن هل ندير هذه المياه ونستهلكها .  على موارد مياه ثابتة وآمنة–ًلما به  ال بل نعتبر األمر مس–ًجميعا 

  استخدام هذا المورد المحدود بأعلى فاعلية؟ لنا بالشكل المناسب على ي أطفاّبمسؤولية؟ هل نوع

وفي هذا اإلطار، يتمتع لبنان بهامش . المياه إلى الطبيعة" إعادة"يمكن طرح السؤال عينه في شأن طريقة 
، "إعادتها"بالشكل المناسب قبل تتم معالجتها من المياه المستهلكة فقط  في المئة 8 أنًاسع للتقدم، نظرا إلى و

هذا باإلضافة إلى انعكاسات المستويات المتدنية للمتساقطات الموسمية والسنوية، والتي يمكنها أن تؤثر وقد 
ًالمياه أمرا ملحاجعل تحسين إدارة موارد ي على لبنان، مما أثرت هذه السنة ً .  

. العديد من الخطوات خالل األعوام الماضيةولمعالجة مشكلة سوء إدارة المياه، اتخذت السلطات اللبنانية 
ً مثاال جيدا وانجازا 2012وتعتبر االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام  ً ًٕ

ًمهما جدا تشريعي، ينتهز االتحاد األوروبي هذه الفرصة لتشجيع الحكومة ومجلس وبالنسبة إلى اإلطار ال. ً
  . النواب على الموافقة على مدونة المياه التي من شأنها أن تساهم بقوة في تحسين إدارة هذا القطاع



الممولة من االتحاد الحملة الوطنية لترشيد استهالك المياه واليوم، نجتمع كلنا هنا للمشاركة في إطالق 
وتعتبر حمالت التوعية على غرار هذه الحملة بالغة األهمية، بما أنها من الخطوات التي تستهدف . األوروبي

ًالجمهور العريض، ويمكن أن تترك وقعا فوريا ومتالئما عندما يجري تخطيطها وتنفيذها بشكل مناسب ً ً .
ؤولة والمستدامة لمسألة ندرة المياه يجب أن تعتمد على ونتجت هذه الحملة من االعتقاد بأن المقاربة المس

  .  زيادة كمياتهاً من خالل توفيرها بدال من التشديد علىالتوعية على ضرورة تقليص الطلب على المياهزيادة 

ّوباإلضافة إلى تمويل حملة التوعية هذه، يعد االتحاد األوروبي في الوقت الراهن العديد من مشاريع البنى 
ّفي الواقع، لقد تم تخصيص أكثر من . ية للمياه بتنسيق وثيق مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياهالتحت
إلمدادات المياه والبنى التحتية للصرف الصحي عبر البالد، السيما في المناطق األكثر  مليون يورو 50

  . عرضة لتداعيات النزاع في سوريا

برنامج دعم استراتيجيات (ية واسع النطاق ممول من االتحاد األوروبي في الموازاة، يدعم برنامج مساعدات فن
وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ استراتيجياتها الخاصة بالمياه والطاقة في ) قطاع البنى التحتية والتمويل البديل

  . المدى الطويل

ماضية في تمويل بناء عالوة على ذلك، شارك البنك األوروبي لالستثمار خالل األعوام الخمسة عشر ال
في طرابلس وبيروت وصور ومنطقة (محطات كبيرة لمعالجة الصرف الصحي على طول الساحل اللبناني 

وقد شاب التأخير هذه المشاريع، لكن االتحاد األوروبي يعتمد على التعاون الكامل مع السلطات ). كسروان
  . بقيةاللبنانية لتأمين حلول طويلة األمد للمسائل العالقة المت

 الصعب لندرة معالجة هذا الوضعدعم الحكومة اللبنانية في جهودها لسوف يستمر االتحاد األوروبي في و
 .أنه سيكون لحملة التوعية الوطنية هذه وقع ملموسالمياه، وأنا على قناعة من 

ًفي النهاية، دعوني أذكركم بأن ضمان تلبية االحتياجات البشرية حاضرا ومستقبال ليس واج ًبا علينا فحسب، ً
  .وهذا التحدي طموح، لكنه يدخل بوضوح ضمن مجال سيطرتنا. ًبل هو أيضا من مسؤوليتنا

 .ًشكرا


