
Beyrut Barış Konferansı
UR Başkanı Ian Rise-

ley, “Barış Konferan-
sı” olarak düzenledi-

ği altı toplantıdan “Su, Sanitasyon ve 
Hijyen” ile ilgili olanını 2452. bölge 
ile Lübnan’da yaptı. 16-18 Şubat ta-
rihleri arasında Beyrut’un Phoenicia 
Otelinde yapılan toplantı, Lübnan 
Rotary Kulüplerinin olan “Kamu 
Okullarına Temiz İçme Suyu Projesi 
Temini” mega projesinin de önemini 
vurguladı.

Başkan Riseley, döneminde 6 
tane Barış Konferansı yapmayı plan-
lamıştı. Bunlardan birincisi 10 Şu-
bat’ta Çevresel sürdürülebilirliik ve 
Barış teması ile Vancouver, British 
Columbia, Kanada’da yapıldı.

17 Şubat Lübnan Konferansın-
dan sonra  24 Şubat’ta Hastalık Ön-
leme ve Tedavi ve Barış teması, Co-
ventry, İngiltere, Birleşik Krallık’ta; 
17 Mart’ta Ekonomik ve Toplumsal 
Kalkınma ve Barış başlığı altında 
Sydney, New South Wales, Austral-

ya’da; 28 Nisan, Anne ve Çocuk Sağ-
lığı ve Barış teması ile Taranto, İtal-
ya‘da; 2 Haziran, Temel Eğitim ve 
okuma Yazma ve Barış başlığı altında 
Chicago, Illinois, ABD’de yapılacak.

Beyrut’taki Barış Konferansının 
açılışına Lübnan Cumhurbaşkanı, 

Bakanlar, Milletvekilleri, Guvernör-
ler ve Rotaryenler katıldılar.

Uluslararası Rotary Başkanı Ri-
sely, su projelerinin okul çağındaki 
çocuklar üzerindeki müspet ektisini 
vurgularken “Temiz su ve sanitasyo-
nun bir okula getirilmesi, sadece su ve 

Başkan’ın Beyrut’taki Barış Konferansı Phoenicia Otel’de 
Lübnan Cumhurbaşkanının da katılımıyla yapıldı

Ana temaası “su” olan Beyrut Barış Konferansında UR Başkanı Ian Riseley Rotary’nin 
Lübnan’daki mega su projesinin önemini anlattı.
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sanitasyon konusunda ilerlememizi de-
ğil, ama eğitim ve okuma yazma, hasta-
lık önleme ve çocuk ölümleri konusun-
da da adım attıığımızın göstergesidir” 
dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı da yap-
tığı konuşmasında Rotary’ye Lüb-
nan’da üstlendiği projelerden dola-
yı teşekkür etti ve özellikle de kamu 
okullarında talebelere temiz içme 
suyu temin edilmesinin insani pro-
jeler arasında mükemmelliyetçi bir 
yaklaşım olduğuna değindi. “Lüb-
nan’ın bu konferans için seçilmiş olma-
sı, su projesi sonucu elde edilen müspet 
sonuçların yarattığı sahne ile içselleş-
miştir” diyen Başkan Michel Aoun, 
Suriye’li göçmenlerin de ülkesinde 
ekonomik ve insani seviyelerde ciddi 
sorunları da beraberinde getirdiği-
ne dikkat çekti. Aoun bu konuda bir 
çözüme ihtiyaç duyulduğunun altını 
çizdi ve etkin ve uygun bir çözümün 
elzem bir ihtiyaç konumuna geldiğini 
tekrarladı. 

Konferansın ikinci günü erken 
başladı ve su ile ilgili muhtelif konu-
larda gerçekleşen oturumlarla devam 
etti. 

Uluslararası Rotary Başkanı Ian 
Riseley her yıl yapılan Başkanlık 
Konferanslarının hedeflerini anlattı 
ve bu konferanslarda değinilen tema-
ları irdeledi. İklim değişikliği, küre-
sel ısınma ve ekonomik kalkınmanın 
etkisi, Orta Doğu’da suyun yerdeği-
şimi ve jeopolitik konularının otu-
rumlarda ele alınacağını söyledi. 

İlk panelde “Suyun kıtlığı ve Orta 
Doğu’da Barış” adını taşıyordu. Lüb-
nan’ın Enerji ve Su Bakanlığında gö-
revli Dt. Fadi Comair, Arap dünya-
sının jeopolitiği ve hidro-diplomasi 
arasındaki bağlantıyı ve bunun yarat-
tığı baskıları dile getirdi. Politik ve 
askeri ihtilafların sonucu yerlerinden 
edilen Lübnan’daki 1.5 milyon, Ür-
dün’deki 2 milyon Suriye’li mülteci-
lerin su ihtiyacı ile ilgili yarattıkları 
talep ve bunun sürdürülemez yöneti-

minin büyük sorun olduğuna değin-
di. Comair bazı önerilerde bulundu: 
Arap dünyasında su, enerji ve gıda 
konusunda yetkili bir kurumun oluş-
turulup Arap ülkelerinin ihtiyaçla-
rının belirlenmesi ve buna istinaden 
rehber olacak bir yol haritası oluş-
turularak gelecek nesiller için sosyal 
güvenliği ön plana çıkaracak enteg-
re bir yönetim konsepti ile bu soruna 
yaklaşılması gerektiğini dile getirdi. 

Kıbrıs Araştırma ve Eğitim Vakfı 
CEO’su Dr. Costas N. Papanicholas 
da iklim değişikliği ve küresel ısın-
ma konusuna değinirken, Akdeniz’in 
tüm dünyadan daha fazla ısındığını 
gösteren rakamlara dikkat çekti. Gü-
neş enerjisi çiftliklerinin bu konuda 
yardımcı olabileceğine değinen Papa-
nicholas, iklim değişikliğinin etkisi-
nin bu sayede azaltılabileceğini öne 
sürdü. 

Daha sonraki oturumda Profe-
sör Michael Scoullos “Suyun Kıtlığı, 
Küresel Isınma ve Ekonomik Kalkın-
ma Üzerindeki Etkileri” konusunda 
bir konuşma yaptı. Scoullos, barışın 
sadece savaş olmaması durumu ol-
madığını ama su-enerji-gıda ekosis-
teminin bağlantılarının ve bunun bir 
bağlantı noktası olarak değerlendiril-
mesinin, su ve su kıtlığının ekonomi-

nin diğer sektörleri ve faaliyetleri ile 
ilişkisinin iyi anlaşılmasının sürüdü-
rülebilir kalkınmanın gerekli bir şar-
tı olduğunu anlattı. 

Oturumun sonunda konuşan 
Bahreyn’deki Arabian Gulf Üniver-
sitesi profesörlerinden Dr. Waled 
Khalil Al-Zubari ulusal ve bölgesel 
zeviyede uygulanması gereken çö-
zümlere değindi ve Arap ülkeleri ara-
sında paylaşılan kaynakların politik, 
bilimsel ve teknik işbirliği ile belli bir 
düzene sokulması gerektiğini önerdi.

İkinci panel oturumunda “Suyun 
kalitesinin, insanların yer değiştirmesi-
nin sağlık, gıda güvenliği ve ekonomik 
büyüme konuları üzerindeki etkileri” 
ele alındı. Bölgedeki Suriyeli göç-
menlerin su ile ilgili yarattıkları ek 
talebin karşılanmasındaki zorluklara 
değinen konuşmacılar, bilhassa Lita-
ni nehrinin kirlenmesine dikkat çek-
tiler.  

Rotary Eylem Grubu WASRAG 
eski başkanı Kanadalı Dr Ron Den-
ham okullarda WASH programının 
uygulanmasının önemine değindi. 
Programın temiz su temini, güvenli 
tuvaletler, sabun ve suyla el yıkama-
nın promosyonunun yapılması bakı-
mından büyük önem taşıdığını ifade 
etti. 

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, konuşmasında kamu okullarında talebelere içme 
suyu temin edilmesinin insani projeler arasında mükemmelliyetçi bir yaklaşım olduğunu 

söyledi ve Rotary’ye teşekkür etti
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Eco Soap Bank kurucusu Samir 
Lakhani de Amerika’daki kuruluşun  
otellerden elde edilen dönüştürülebi-
lir sabunları gelişmekte olan ülkele-
rin ihtiyacı için ürettiklerini anlattı. 

WASH panelinde ise Lübnan 
Eğitim Bakanlığı yetkilileri okullara 
temiz su temini projesinin nasıl de-
netlendiğini ve öğretmenlerin talebe-
lere ne tür bir eğitim vererek projenin 
etkili olmasını sağladıklarını anlattı. 

Lübnan UNESCO Ulusal Komi-
tesi Başkanı Profesör Zahida Darwis-
che Jabbour da toplumun sektörleri-
nin ortaklık ve işbirliği içinde olmas-
larının WASH programını nasıl müs-
pet etkilediğini sonuçlarıyla gösterdi. 

Toplantının son oturumunda 
konu “Su Kültürü Yaratmak” idi. İs-

viçre’den Marti PROJECTE’nin 
CEO’su Rotaryen Andre Marti konu 
ile ilgili yaklaşımını şöyle anlattı: “Bir 
çok ülkede insanlar ne kadar suya sahip 
olduklarını bile bilmiyorlar. Yenilene-
meyen kaynaklardan elde ettikleri suyu 
tüketiyorlar ve bir kaç sene sonra deva-
mının gelmediğini görüyorlar. Mevcut 
suların büyük bir kısmı da içilemez du-
rumda. Plastik şişeler kullanılıyor ve bu 
da başka bir atık krizine sebep oluyor. 
Bu nedenle suyun daha iyi yönetilmesi 
lazım.”

Rotary’nin başarılı projelerinden 
olan Lübnan okullarına temiz su te-
mini konusunda konuşan Rotaryen 
Nazih Ghattas projenin metodolojisi 
ve ortaya çıkan sonuçları anlattı: 

800 Su filtrasyon sistemi kurul-

du, 
600 tanesi küresel bağış kullandı,
45 tane daha aynı yöntemle kuru-

lacak, 
2.3 milyon dolar harcandı,
250.000 Lübnanlı talebe
180.000 mülteci temiz suya ka-

vuştu,
107 adet su kalitesinin azalması 

ve sistemde oluşan zararlar nedeniy-
le sürdürülebilirlik revizyonu yapıldı.

Barış Konferansı Bölge GLDG’si 
Farid Gebran’ın oturumu sonlandır-
ması ve eylem planı ve önerilerin uy-
gulanması umudunu ifade etmesi ile 
son buldu.  Konferansa Türkiye’den 
Rotary Vakfı Yöresel Koordinatörü 
Yeşim Yöney ve Büyük Bağışlar Da-
nışmanı Süleyman Girit katıldılar.

Zon 19p, Zon 20A FR 
ve Zon 20B’yi kap-
sayan Konferans 

Bahreyn’in Manama Şehrinde 19-21 
Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşti. 
Konferans’a bu Zonların Üyelik, Va-
kıf, Halkla İlişkiler Koordinatörleri 
ve Büyük Bağışçı Danışmanları, Ko-
ordinatör yardımcıları, Dönem Gu-
vernörleri, Ülkelerarası Komiteler 
ve Yatçılık Hobi Dostluk Hobi Gru-
bu görevlileri katıldılar. Konferansta 
aşağıdaki konular ele alındı: Üyelik, 
Büyüme ve Genişleme, Rotary Vakfı, 
Uluslararası Rotary’nin Dünya Ça-
pındaki Tanıtım Kampanyası olan 

“People of Action”, 
Ülkelerarası Ko-
miteler ile Dost-
luk Gruplarının 
Zonlar arasındaki 
işbirliğini katkıla-
rı idi.  Katılımcı-
lar Kendi Bölgele-
riyle ilgili mevcut 
durumunu ve ya-
pılan faaliyetleri 
konferansta dile 
getirdiler. Konferansa Türkiye’den 
Zon 20B Rotary Koordinatörü Ma-
lik Aviral, Rotary Vakfı Yöresel Ko-
ordinatörü Yeşim Yöney, Halkla İliş-

kiler Koordinatör Asistanı Güneş 
Ertaş ile Büyük Bağışlar Danışmanı 
Süleyman Girit katıldılar. Türkiye’yi 
temsil eden ekip resimde birarada gö-
rülüyor.

Bahreyn’de Zon Konferansı
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