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 ندوة 
 العالقات المائية اللبنانية السورية

 2002 تشرين الثاني 1: الزمان •

 طرابلس ـ الرابطة الثقافية: المكان •

 المرآز الوطني لإلحصاء والتوثيق والبحوث التنموية : تنظيم •
 بالتعاون مع الرابطة الثقافية في طرابلس 

 ونقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان الشمالي
 بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 محمد عبد الحميد بيضون. دوزير الطاقة والمياه في لبنان : رعاية •
 األستاذ نصري الخوريومشارآة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني 

 البرنامــج

 :االفتتــاح
 عبد اهللا خالد. أ آلمة المرآز الوطني لإلحصاء •
 رشيد جمالي. م آلمة الرابطة الثقافية  •
 نصري الخوري. أ آلمة األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني  •
 محمد عبد الحميد بيضون. د آلمة معالي وزير الطاقة والمياه في لبنان •

 

  :وقائع الندوة

 عبد العزيز المصري. أ )تاريخ وجذور واتفاقيات(واقع العالقات المائية  •
 طارق محمد المجذوب. د االستراتيجيات والتحديات المائية للبنان وسورية •
 فادي قمير. أ مشاريع المياه اللبنانية السورية الحالية •

 الملخص

اً                ة السورية إيمان ة اللبناني ى         أقيمت الندوة دعوًة إلى لقاء وحوار حول العالقات المائي ا وضرورة العمل عل  بأهميته
 .تعميقها وتطويرها وصيانة مسيرتها من العثرات والصعوبات

آلمات افتتاح الندوة أشارت إلى أهمية موضوع المياه التي تلعب دورًا هامًا في حياة األمم ونشوء الحضارات، آما                  
اه خطر            أنها تشكل شرايين الحياة القتصاد البلد القومي الذي يكون أساس الحياة اال            ى المي ة، وآل خطر عل جتماعي
ة موحدة     . على الشعب ومصيره في ظل التحديات التي يتعرض لها البلدين الشقيقين    ى صياغة رؤي وتم الترآيز عل

ين             ة ب ات التكاملي لمواجهة التحديات المائية وسبل االستفادة بشكل أخوي وعادل من المياه المشترآة في ظل العالق
ر قدمًا في اتجاه تحويل العالقات السورية اللبنانية إلى عالقة نموذجية يحتذى بها في إطار                 لبنان وسوريا، آما السي   

 .العالقات العربية ـ العربية

اه حوض              ام مي ة اقتس محاور الندوة تناولت عدة مواضيع أهمها موضوع تاريخ العالقات المائية وجذورها، واتفاقي
ة سد         ي                  النهر الكبير الجنوبي بين البلدين وإقام ة الت ة التحديات المائي ر، وماهي رئيس للنه ى المجرى ال  مشترك عل

 .في البلدين راض المشاريع الحالية حول المياهآما تم استع. يتعرض لها لبنان وسوريا

 


