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 اليوم العالمي للمياه
والطاقة والغذاء المياه بين الترابط  

 في مواجهة التغيرات العالمي ة  والطاقة والغذاء المياه بين الترابط "

  ؟"أو انقراضها استدامة االجيال القادمة
 

survival or extinction of future generations? 

 تفاهمّية مذّكرة

 

 والغذاء المياه بين الترابط " بعنوان مؤتمرا لبنان مينظ   ، عام كل   من مارس/آذار 22 في به يحتفل الذي للمياه العالمي   يومال بمناسبة

 ؟ انقراضها أو القادمة استدامة األجيال : ةالعالمي   راتالتغي   مواجهة في والطاقة

 

 :التالية المسائل المؤتمر سيتناول

  طيةنظرة متوسّ  :والطاقة والغذاء المياه بين الترابط

 7 و 6 و 2نمية المستدامة وأهداف التّ  ريكار مشروع: المناخ روتغيّ  والطاقة والغذاء المياه بين الترابط -

 للمياه التحتية البنى تمويل في مبتكره أداة: الشراكة بين القطاعين: العام والخاص

 األوسط الشرق لمنطقه والزراعة ةاالغذي لمنظمه االستراتيجية الرؤية: لبنان في والغذاء  المياه بين الصلة

 لبنان على التطبيق: والطاقة والغذاء المياه بين الترابط في المتجددة الطاقة-

  اللبنانيين لمواطنينل والطاقة والغذاء المياه بين الترابطفي  المياه ضمان كيفية

 

 وبالتعاون خليل ابي سيزارالمهندس وبحضور معالي وزير الطاقة والمياه  رعاية تحت ينظم الذي ، المستوي يهدف هذا المؤتمر الرفيع

 تنميه الروابط بين تعزيز إلى للمياه الدولي والمكتب الفاو, المتوسط المستدام ، االسكوا ،  والكهربائية المائية للموارد العامة المديرية مع

 الطاقة ، الغذائي األمن بين الترابط ألوجه الشامل الفهم وتعزيز ةاالقليمي   االحتياجات تلبيه أجل من مداداتاإلو والطاقة المياه قطاعات

 .والطاقة والغذاء المياه بين الترابط نهج مع والمياه

 بشان والخبرات األفكار تبادل إلى والحاجة اليوم عالم في والطاقة والغذاء المياه بين الترابط هميهأ إبراز هو المؤتمر هذا من الغرض

 .بالمياه مرتبطةال المسائل جميع

 



 
 

 

 

 المجاالت من بكل المتعلقة المشاكل حل   من يمكننا عالمية مشكله إزاء عالمي نهج هو"  والغذاء والطاقة المياه بين الترابط" إن
 التي القيود على التغلب الممكن من يجعل مما ، اآلخرين المجالين في المنطقية الجوانب إدماج طريق عن المترابطة الثالثة

 ..المستويات مختلف على واحد نهج على التركيز بالضرورة يفرضها

 

  

 وزيادة الهيدروكربونات، استغالل تكثيف أن   حين في شحيحة أصبحت المائية فالموارد: بسيطة مالحظه إلى النهج هذا يستند

ان ك   المائية. الموارد على متزايدا ضغطا يفرضون الزراعة واحتياجات الس 

 

 ، والغذاء والطاقة المياه قضايا في واالنحراف ، المتشابك بالمجموع "والطاقة  والغذاء المياه بين الترابط " ندعو فاننا ، ولذلك

 األمن تواجه التي والتحديات ، العالمي االقتصادي والنمو ، على حد  سواء المناخ وعلى البعض بعضها على اثارها عن فضال

    .البشري

"  االغذية وندرة والطاقة المياه"  تسم ى مفرغة حلقة ؛ بالثالثي يتعلق فيما مزدوجة إمكانية وجود على المنطق هذا ينطوي

"  الغذاء ووفرة والطاقة المياه"  تسم ى حميدة وحلقة األخرى، تلو واحدةتنفذ الوالطاقة  والغذاء المياه بين الترابط فروع حيث

مه. اآلخر يدعم فرع كل   حيث   في تقد 

 والتقنية واالقتصادية السياسية االعمال جداول مع متماشيا المسائل هذه ترابط نبشأ الحالية المعرفة تعزيز يكون أن ينبغي

 االصعدة. جميع على ، المقبلة للسنوات

 

ة في بأكمله كوكبنا نطاق على ينطبق التفكير هذا  السياسية الجغرافية أو المناخية الحالة فيها ولدت التي المناطق ، وبخاص 

 وكهدف. كمبدأ ، كمفهومزادت من قيمته  والطاقة والغذاء المياه بين بالترابط اقترنتخصوصيات إذا ما 

 

 التي القيم من عدد على أيضا الضوء يسلط ولكنه. ككل   مشكلة في للتفكير وسيلة دمجر   ليس والطاقة والغذاء المياه بين رابطالت  

 للموارد المتكاملة االدارة مثل ، حلوال ويقترح... الموارد وتقاسم ، المعلومات تبادل ؛ والمشاركة التعاون في أساسا تتمثل

 .لبنان وهذه االدارة المتكاملة على حالةوالطاقة  والغذاء المياه بين الترابط تطبيق إمكانية الخصوص، وجه وعلى ، المائية

 والقواعد والقيم السياسية الخيارات تطابق يتطلب والطاقة والغذاء المياه بين بالترابط المتصلة الجهود نجاح فان ، الختام وفي

 .بالمياه مرتبطةال والسلوكيات والمواقف

 ن  بأ العلم مع المياه دارةإل واالجتماعية والثقافية واالقتصادية التقنية الجوانب مراعاة , سيكون من الضروريالمستقبل في

 عوامل تداول رييس   نأ ذلك نشأ من .اإلقليمي للتعاون مؤسسي طارإ وضع هي الموارد إلى الوصول لضمان طريقة أفضل

 أكثر اليوم عنه غنى ال التعاون من النوع وهذا. المستدامة التنمية تحقيق أجل من المباشرة واالستثمارات المال سورأ اإلنتاج

  .للتنمية المشتركة واألهداف المالس   لتحقيق مضى وقت يأ من

 للمياه سعيد للجميع! يوم عالمي  

 



 
 

 

 البرنامج

 

 ترحيبي   استقبال -9:30

 المؤتمر افتتاح

 

 1 الجلسة 10:00

 ةطيّ نظرة متوسّ  :والطاقة والغذاء المياه بين رابطالتّ 

 للمياه ولي  الد   المكتب رئيس ، روسيل رايب دي  الس  

 

 2الجلسة  10:20

  7و 6 و 2نمية المستدامة وأهداف التّ  ريكار مشروع: المناخ روتغيّ  والطاقة والغذاء المياه بين رابطالتّ 

 االسكوا في المستدامة التنمية شعبة مديرة ، مجدالني روال يدةالس  

 

 3 الجلسة 10:40

 ةالهيدروليكيّ  ةحتيّ التّ  البنى تمويل في مبتكرة أداة: والخاص راكة بين القطاعين: العامّ الشّ 

 SM  SWIM Horizon 2020البروفيسور مايكل سكولوس, قائد فريق 

 

 4 الجلسة11:00 

 األوسط الشرق لمنطقه والزراعة األغذية لمنظمه االستراتيجية الرؤية: والغذاء المياه بين العالقة

 راعةوالز   غذيةاأل منظمه ممثل ، عادةس موريس الدكتور

 

 5 الجلسة11:20 

 طبيق على لبنانالتّ اقة : والطّ  والغذاء المياه بين رابطالتّ  في دةالمتجدّ  اقةالطّ 

 الطاقة لحفظ اللبناني المركزة سورينا مرتض, خبيرة في السيد

 

 6 الجلسة 11:40

 يناللبنانيّ  للمواطنين والطاقة والغذاء المياه بين رابطالتّ  في المياه ضمان ةكيفيّ 

 ةوالكهربائي  ة المائي   للموارد العام   المدير ، قمير فادي السيد

 

 7 الجلسة 12:00 

 الختامي   الخطاب

 في لبنان والمياه اقةالط   وزير ، خليل بيأ سيزاريد معالي الس  

 

12:20 



 
 

 والمياه اقةالط   وزارةتقدمة  كوكتيل 


