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   اللجنة الوزارية للمياه المشترآة محضر اجتماع
  12/8/2004الالذقية 

  
الي                        بناًء ام مع سورية، ق ة ال ة العربي ري في الجمهوري ر ال  على الدعوة الموجهة من السيد المهندس نادر البني وزي

وب الدآتور   ارة                  أي ة بزي ة اللبناني اه في الجمهوري ة والمي ر الطاق د وزي ى  حمّي ة العرب   إل وم       الجمهوري سورية، ي ة ال ي
وزيرين           2004 الواقع فيه الحادي عشر من آب سنة         األربعاء ام آل من ال اه       وأعضاء ، حيث ق ة للمي ة الوزاري  اللجن

وبي في            ر الجن ى النهر الكبي سد المشترك عل ع ال ة لموق ل     األراضي المشترآة بزيارة ميداني م انتق ة، ومن ث  اللبناني
و       سدود    األراضي بي في    الوفدان لزيارة حوض النهر الكبير الجن سورية وال ه       ال ة علي ل حوش     ( المقام ة، ت ). المزين

م              2004وفي اليوم التالي أي الخميس الواقع فيه الثاني عشر من آب سنة              ورة ومن ث شرين والث ارة سدي ت   تمت زي
ين عقدت اللجنة الوزارية المشترآة اجتماعًا بحضور السيد نصري الخوري،           ام للمجلس   األم ى  الع سو األعل ري  ال

  :اللبناني وعضوية السادة

  : عن الجانب اللبناني
  مدير عام الموارد المائية والكهربائية  فادي قمير. م. د
  رئيس مصلحة األبحاث والمنشآت الفنية  أندره عطاهللا. م
  رئيس مصلحة تصحيح المحيط  حسن جعفر. م
  مستشار في وزارة الطاقة والمياه  سليم آتفاآو. م. د

  :يعن الجانب السور
  معاون وزير الرّي للشؤون الفنية  سليمان رّماح. م.د

  ممثل عن وزارة الخارجية    السفير محمد سعيد البني 
  مدير عام حوض العاصي  قيس األسد. م
  مدير عام حوض الساحل  حسين مخلوف. م
  مديرة الموارد المائية  فاديا عبد النور. م
  معاون مدير عام حوض العاصي    معد ناصر . م
  مدير مشروع النهر الكبير الجنوبي   إبراهيم سلطان.م

  . العامةاألمانةشارك في االجتماع المهندس مالك يازجي من و

  : وبعد تبادل آلمات الترحيب تـّم ما يلي

   فيما يعود لنهر العاصي. أ

   السّد التحويلي على نهر العاصيإلقامة من المراحل إنجازهاستعراض ما تـّم  : أوًال
سد التحويلي      على تلزيم تنفيذ المرحلة 26/7/2004افق جانب مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ  و أنبعد   ى من ال األول

صينية و CWE التي رست على تجمع شرآتي  من الجانبين والمبرمة لالتفاقية   ًاعلى نهر العاصي استناد    حطاب  ( ال
ا    اإلدارةذلك فإن   ل اللبنانية،   ) للهندسة أخوان ة للمباشرة         اللبنانية بصدد اتخ دابير النهائي ال ذ الت ى  وسيصار    باألعم  إل

  . المقبلةالفترة خالل وضع حجر األساستحديد موعد ل الجانبينالتشاور بين 

سكوا بهدف اإلو األوروبيةتفويض الوزيرين المختصين بشأن االتصاالت الضرورية مع المفوضية : ثانيًا
   والكبير الجنوبي العاصييسة بيئية شاملة لنهر دراإلعدادالحصول على المساعدة الفنية والمالية 

شترآة والمؤرخ في                    بناًء اه الم ة للمي ة الوزاري  31/3/2004 لما ورد في البند ثانيًا من محضر االجتماع السابق للجن
ي        ة الت ساعيها مع الجهات الدولي ة م دوائر اللبناني دت تابعت ال شاملة     أب ة ال ي الدراسة البيئي ساهمة ف تعدادها للم  اس

ى دعم   1/6/2004سكوا بتاريخ  رسالة من اإلوبالفعل وردت.  والكبير الجنوبي  العاصي يلنهر  بالموافقة المبدئية عل
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ى الجهود اآليلة    ساعدة في      إل يتم خالل                  إدارة الم ة الموضوع وس ديها لمتابع ق عمل ل سمية فري شترآة وت اه الم  المي
  . الغاية المرجوةإلىوضات للتوصل  المفاوإجراء القليلة القادمة عقد االجتماعات األسابيع

 مشروع إنجاز التي استخدمت في األراضيالتعويضات المستحقة لمالكي المتعلقة ب القانونية اإلجراءات: ثالثًا
  قناة زيتا

ق         ع     اإلجراءات يقوم الجانب اللبناني باتخاذ التدابير للمباشرة في القريب العاجل بتطبي ة دف سريع عملي ة لت  القانوني
  . الحقوقألصحابات المستحقة التعويض

  ستنزافالتلوث ومنع اال حرم منع وإقامةالحرم المباشر للنبع الرئيسي للنهر : رابعًا
شمل          مرسوم   أنبّين الجانب اللبناني     ذي ي  استمالك المساحات الالزمة لمشروع السد التحويلي على نهر العاصي ال
ر العاصي الحرم المباشر ل سي لنه ع الرئي ين الزر(لنب اع د) ق اريخ ق رقم 14/10/2003 صدر بت  /11170/  تحت ال

  . المرسوم المذآور موضع التنفيذأحكامويجري حاليًا وضع 

  الدراسات الفنية لرفع منسوب قناة زيتا: خامسًا
ين             بإنجاز  في سوريا  تقوم الشرآة العامة للدراسات المائية     صادية ب ة االقت  دراسة حماية قناة زيتا، من خالل المقارن

  .األنسبدراسة  الحل ليصار إلى  من الحلول عدد

سوب        إيجاد إمكانيةحاليًا تقوم مديرية الري العامة لحوض العاصي بدراسة         و  حل مؤقت للمشكلة يتمثل بتخفيض من
سوب أحد المآخذ     للمباشرة ب أعطيت الموافقة و أخفض نقطة في القناة إلى على القناة    الحالية مآخذ الري  تخفيض من

ؤمن التصاريف                     آإجراء تجريبي  اة بحيث ت ى القن  وفي حال نجاح هذا الحل سيتم تخفيض منسوب جميع المآخذ عل
  .الالزمة للري وعلى مختلف مناسيب المياه في القناة

   والمنشآت الملحقة بهما التعديات على قناتي زيتا وجوسية:سادسًا
د من    الطريقة الحالية في معالجة ومنع ه  أنمن خالل التجربة الفعلية تبين       شاء ذه التعديات غير فعالة وال ب  نقطة  إن

ديات            ذه التع ع ه وم مباشرة بمن ذه النقطة لتق أمنية مشترآة للمراقبة ومتابعة ذلك، وتحديد آلية اتصال سريعة مع ه
ق                 الالزمة بحق المخالفين،   اإلجراءاتواتخاذ   ددًا لتحقي ان مج وسيقوم الجانب اللبناني بمراسلة قيادة الجيش في لبن

  . الغايةهذه

   فيما يعود للنهر الكبير الجنوبي. ب

   المتخذة لمنع تلوث النهر اإلجراءات : أوًال
واردة        ات ال ة        في من خالل المعطي ل المخبري  لمجرى    )2004–2003–2002–2001–2000 (لألعوام  جداول التحالي

  : يتبين والمقدمة من الجانب السوري،نهر الكبير الجنوبي في منطقتي الرصد في العريضة والدبوسية
داها عن                 ن  إ شوارد في إح يم ال ع ق د ترتف ة لالستخدام، وق رة أخرى    األخرى نوعية المياه لهذا النهر مقبول ود م  لتع

  .وتنخفض وهذا عائد للنشاطات البشرية المختلفة

ة من النهر           يعّد التلوث الناتج عن الصرف الصحي           سورية القريب رى ال اتج عن الق وث   الن سي للتل  ،المصدر الرئي
ّد                   المخدّ  األخرى    التجمعات السكانية  أنويالحظ   أثير الصرف الصحي، ويع ل من ت مة بشبكات صرف صحي يقل

  .حجم مياه الصرف الناتجة عن هذه التجمعات صغيرة جدًا بالمقارنة مع آمية الغزارة المطرية في الحوض

ا               إذ ال توج   األهميةالتلوث الصناعي في الحوض قليل       تتم مراقبته ي س ون الت د صناعات فيه باستثناء معاصر الزيت
ه ضمن معالجة               . خالل موسم عصر الزيتون    سياحية محدود ومن الممكن معالجت صناعة ال اتج عن ال وث الن والتل
  .شبكات الصرف الصحي

رف الصحي   بتنفيذ محطات معالجة لشبكات الصلإلسراع المختصة الوزارات إلىالتوّجه  سيقوم الجانب السوري ب   
  .ومخلفات معاصر الزيتون ضمن الحوض الصباب للنهر
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  تلزيم محطة القياس الهيدرومترية  :ثانيًا
ا                   أنبّين الجانب السوري     ام آم ر من ع ذ أآث  محطة القياس الهيدرومترية على الجانب السوري منفذة ومستثمرة من

ال أعبّين الجانب اللبناني انه أورد في البرنامج السنوي للمناقصات           زيم    م شاء  تل اني         إن دة للجانب اللبن  المحطة العائ
  .وسيتم متابعة الموضوع بالسرعة الممكنة

   نورا التحتا– سد إدلين إنشاءدعوة الشرآات المؤهلة لتقديم عروض لدراسة : ثالثًا 
صميم مشر              18/6/2004 -17بتاريخ   وع سد    اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات تأهيل العروض الفنية لدراسة وت
ة     إلى نورا التحتا على النهر الكبير الجنوبي في بيروت لدراسة العروض المقدمة   –أدلين   ة العام ة سر المديري  أمان

ول عرضين    أربعة، والبالغ عددها 10/11/2003للموارد المائية والكهربائية بتاريخ يوم االثنين     ّم قب  عروض، وقد ت
اريخ    . عشر عرضاً    لمؤهلة أحد منها، وبذلك يصبح مجموع العروض ا      اع    30/7/2004وبت د اجتم ّم      عق  آخر حيث ت

ديم                  خالله   ؤهلين لتق تدقيق وترجمة دفاتر الشروط الفنية والقانونية والمالية للمشروع، وجرت دعوة العارضين الم
ة للدراسة       أن إلى اإلشارة ، وتجدر    2004 األول الخامس من تشرين     أقصاهاعروضهم في مهلة      دفتر الشروط الفني

  . االستفادة من الطاقة الكهربائية للسدإمكانيةلحظ 

 :رابعًا
ع         ال نب ى سبيل المث وبي وعل تمنى الجانب اللبناني أن يصار إلى إعالمه عن أية منشأة ستقام على النهر الكبير الجن

  .الفراش

   تدفق مياه الصرف الصحي من بلدة سرغايا. ج

ر في سوريا        اإلسكان  وزارة   أآدت  ،متابعة الموضوع  بّين الجانب السوري انه من خالل        م   والتعمي ا رق  528بكتابه
اريخ  ه4/8/2004ت ة  ان دقيق الدراس م ت صدد اإلعالن ت ا ب صة وأنه ن مناق صرف  ل ع اه ال ة مي ة لمعالج ذ محط تنفي

  .الصحي في سرغايا

  أخرى أعمال المستجدات من . د

 3رقم وإعداد مسودة ملحق ، حتى المصب بكامله من المنبع الكبير الجنوبيمجرى النهر تنظيم دراسةاقتراح 
  .نبينلالتفاقية المبرمة بين الجا

 

  وزير الري
  الجمهورية العربية السورية

  األمين العام
   للمجلس األعلى السوري اللبناني

  وزير الطاقة والمياه
  الجمهورية اللبنانية

  أيوب حمّيد. د  األستاذ نصري الخوري  نادر البني. م
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  اللجنة الوزارية للمياه المشترآةل أعمال جدو
11-12/8/2004  

  
  نهر العاصي: أوًال 

 .االطالع على أخر المستجدات بشأن سد العاصي .1

 .ما تم من إجراءات بشأن التعويضات لمستحقيها في مشروع قناة زيتا .2

 .الحرم المباشر للنبع الرئيسي للنهر وإقامة حرم منع تلوث ومنع استنزاف .3

 :وجوسيةقناتي زيتا  .4
 .التعديات على القناتين والمنشآت الملحقة بهما  .أ 

 .الدراسات الفنية لرفع منسوب قناة زيتا  .ب 

املة لحوض                     .5 ة إلعداد دراسة ش ة ومالي ساعدة فني االتصاالت مع المفوضية األوروبية بهدف الحصول على م
 .نهر العاصي

  .لمياه النهر) صحية ـ آيميائية(نتائج التحاليل المخبرية  .6

   النهر الكبير الجنوبي:  ثانيًا
 .اإلجراءات المتخذة لدراسة تلوث النهر الناتج عن تدفق مياه الصرف في بعض القرى السورية .1

 .تلزيم محطة القياس الهيدرومترية .2

 .دعوة الشرآات المؤهلة لتقديم عروض لدراسة إنشاء السد المشترك أدلين ـ نورا التحتا .3

 .شروع اإلدارة المتكاملةوضع دراسة بيئية شاملة لحوض النهر، وم .4

 .الساتر الترابي في منطقة البقيعة .5

 .ضخ مياه نبع الفراش الرافد للنهر .6

   تدفق مياه الصرف الصحي في منطقة سرغايا باتجاه لبنان، وإقامة محطة معالجة: ثالثًا

   ما يستجد من أمور: رابعًا
  بحث إمكانية دراسة تنظيم مجرى النهر الكبير الجنوبي بشكل مشترك


