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  مذآرة تفاهم
  بين وزارة الري في الجمهورية العربية السورية

  والمجلس الوطني للبحوث العلمية في الجمهورية اللبنانية
  

انطالقًا مما نصت عليه معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية 
هات المقررة من قبل هيئة المتابعة والتنسيق المنعقدة في دمشق بتاريخ  وبناًء على التوج22/5/1991اللبنانية بتاريخ 

 حول التعاون في مجاالت البحث العلمي ونظرًا لألهمية االستراتيجية للمياه في آال البلدين وبعد 20/1/1997
  :ى ما يليالتداول والتدارس بين وفدي وزارة الري في سورية والمجلس الوطني للبحوث في لبنان تم االتفاق عل

  : أوًال
التعاون في إجراء بحوث علمية مشترآة حول الموارد المائية من حيث الكمية والنوعية ووضع برامج مشترآة 

  .لهذه الغاية

  : ثانيًا
  .تبادل المعطيات ونتائج األبحاث التي تمت في آال البلدين

  :ثالثًا
  .رشات عمل خاصة في مجال المياهتبادل الزيارات والخبرات العلمية وتنظيم اجتماعات وندوات وو

  :رابعًا
  .استعمال المختبرات والتجهيزات المتوفرة لدى آل جانب من قبل الجانب اآلخر

  :خامسًا
الندوة السورية " إقامة يوم بحثي سوري لبناني مشترك يتم بالتناوب مرة آل سنة بين سورية ولبنان تحت شعار 

  ".اللبنانية للبحوث المائية

  :  سادسًا
  .سيق الجهود والمواقف في المشاريع المائية المشترآة التي ترعاها هيئات أو مؤسسات دولية أو عربيةتن

  : سابعًا
تشكيل لجنة مشترآة لمتابعة تنفيذ هذه المذآرة ووضع برنامج زمني لعقد اجتماعات دورية مرتين في السنة على 

  :األقل وسمي السادة
  بحوث المائية في وزارة الري في سوريةمأمون ملكاني    مدير مرآز ال. د    
  . رئيس وحدة العلوم الهندسية والتكنولوجية من المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان علي منذر       . د    

  .أو من ينوب عنهما أعضاء هذه اللجنة

  عن الجانب السوري  عن األمانة العامة  عن الجانب اللبناني

  برآات حديد. م  العميد جوزف القش  حافظ قبيسي . د
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  ملحق تنفيذي
  

استنادًا إلى المادتين األولى والسادسة من مذآرة التفاهم الموقعة بين وزارة الري في الجمهورية العربية السورية 
  :والمجلس الوطني للبحوث العلمية في الجمهورية اللبنانية تم االتفاق على ما يلي

  ارد المائيةفي مجال حماية المو: أوًال
تقديم مشروع مشترك بين المجلس الوطني للبحوث العلمية ومرآز البحوث المائية في وزارة الري بالتعاون مع 

  .في ألمانيا ومؤسسات علمية أوروبية أخرى إلى االتحاد األوروبي للتمويل" أولم" جامعة 

  في مجال إدارة الموارد المائية المشترآة: ثانيًا
مشترك حول حوض نهر الكبير الجنوبي بالتعاون بين المرآز الوطني لالستشعار عن بعد تقديم مشروع بحثي 

والتابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومرآز البحوث المائية في وزارة الري في سورية ومؤسسات 
  .علمية آندية مختصة

 :ثالثًا
  .المياه في البلدينالتعاون في مجال إعداد قواعد معلومات علمية وطنية لعلوم 

  عن الجانب السوري  عن األمانة العامة  عن الجانب اللبناني

  مأمون ملكاني. د  مالك يازجي. م  علي منذر. م

 


