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  محضر اجتماع
   المشترآةلمياهالوزارية للجنة ال

  20/10/2003 دمشق
   

 قام معالي ،في الجمهورية العربية السوريةالموجهة من السيد المهندس نادر البني وزير الري دعوة بناًء على ال
- 19 بتاريخ لسوريةالجمهورية العربية اوزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية بزيارة إلى األستاذ أيوب حميد 

عام المين األستاذ نصري الخوري األالمشترآة بحضور  وزارية للمياهلااللجنة اجتماع عقد تم خاللها  20/10/2003
  :وعضوية السادةلمجلس األعلى السوري اللبناني، ل

  :عن الجانب اللبناني
  فادي قمير. م.د

  األستاذ حسان هاشم
  ماجد قسطنطين. م

  :عن الجانب السوري
  فير محمد سعيد البنيالس
  قيس األسد. م
  طارق إبراهيم. م
  فاديا عبد النور . م
  عبد العزيز المصري . م
  إبراهيم سلطان . م
  فدوى آم الماز. م

  .ن األمانة العامةمالمهندس مالك يازجي  االجتماع وشارك في

  :وبعد تبادل آلمات الترحيب والتهنئة تم ما يلي

  سورية اللبنانية للمياه المشترآةجنة الوزارية للمياه المشترآة واللجنة الاستعراض ملخص أعمال الل: أوًال
 وحتى تاريخه ال سيما المحضر المؤرخ في 11/12/2002ة على ما تم تحقيقه من تاريخ يالوزار اللجنة اطلعت

  .اللجنة الفرعية خالل الفترة السابقة  آما اطلعت على أعمال25/6/2003 والمحضر بتاريخ 8/5/2003

ة الكبير الجنوبي والرؤيية نهر قعبر الجانبان عن سعادتهما بما تم إنجازه وخاصة البدء الفعلي في تنفيذ اتفا
  .الموحدة لجميع المسائل المائيةالمشترآة 

  .وصادقت اللجنة على جميع المحاضر المذآورة أعاله

  هر العاصينما يتعلق ب :ثانيًا
اني      السد في األراضي اللبنانية، وبّين     من مراحل إلقامة  استعرضت اللجنة الوزارية ما تم إنجازه        .1  الجانب اللبن

ى ري أراضي       بأنه أنجز المرحلة األولى المتعلقة بدراسة وتصميم إنشاء سد تحويلي ومحطتي ضخ ليصار إل
ساحة    ل بم اع والهرم ة البق ي منطق رة    3000-2000ف الل فت زيم خ تطرح للتل ذ وس اهزة للتنفي ي ج ار وه  هكت

ى                شهرين من  ي إضافة إل ائي      إ تاريخه أما بالنسبة للمرحلة الثانية وهي إنشاء السد التخزين ة معمل آهروم قام
ا خالل صيف          هكتار وستنجز  4000-3500فإن هذه المرحلة ستسمح بري أراضي ما بين           الدراسة التنفيذية له

 . ليصار إلى طرح تلزيم السد التخزيني والمعمل الكهرومائي خالل نفس الفترة2004

اطلعت اللجنة الوزارية على محاضر اللجنة السورية اللبنانية للمياه المشترآة التي تشير إلى أن نتائج التحاليل   .2
ة وأن            صحة العالمي ة ال ة ومنظم ة األوروبي ة المجموع ي مرجعي ا ف سموح به دود الم من الح ة ض الكيميائي



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

                                                                     

 2/3   20/10/2003محضر اجتماع اللجنة الوزارية للمياه المشترآة  

دة          شددًا،        المواصفة السورية لشاردة األمونيوم تختلف عن المواصفة المعتم ر ت ا أآث اني آونه  من الجانب اللبن
 :وعليه قررت تكليف اللجنة السورية اللبنانية للمياه المشترآة بما يلي

كوا        .1 ع األس اون م ة وبالتع ة األوروبي صال باللجن ر العاصي واالت رى نه املة لمج ة ش ة بيئي داد دراس إع
نظم ال        ى ال اظ عل ة للحف ول الفني أن الجانب       للمساعدة بتمويل ووضع األطر والحل ًا ب ر، علم ذا النه ة له بيئي

 .اللبناني يجري التحضير حاليًا إلنشاء محطة معالجة للمياه المبتذلة لمدينة الهرمل وجوارها

ل               .2 ع الخمسة المحددة من قب ة لمجرى النهر في المواق شهرية الدوري االستمرار بمتابعة إجراء التحاليل ال
 .اللجنة الفرعية المشترآة

 .ات المختصة لقمع المخالفاتالسعي لدى السلط .3

ي   .3 وارد ف شترآة ال اه الم ة للمي سورية اللبناني ة ال ه اللجن ذي قامت ب يم الموضوعي ال ى التقي ة عل اطلعت اللجن
 :بأن موضوع إزالة التعديات ذو شقين) هــ الفقرة أوًال (8/5/2003محضرها المؤرخ في 

 .دائم على القناةإداري والمقترح هو إقامة نقطة لبنانية أمنية ذات وجود   .أ 

اة         آفني ويحتاج إلى تقديم اقتراح فني مناسب وتنفيذه           .ب  خذًا باالعتبار البعد االجتماعي للمقيمين في حرم القن
 .مع المحافظة على أداء القناة باتجاه األراضي السورية

  :وفي ضوء ما تقدم تقرر ما يلي

 .يةننية دائمة عند مآخذ األقالسعي لدى السلطات المختصة في البلدين لتأمين تواجد نقطة أم  .أ 

تفاق من ري رتكليف مكتب هندسي لدراسة الحلول الالزمة لرفع منسوب المياه لتمكين أصحاب حقوق اال  .ب 
 .أراضيهم وتنفيذها الحقًا

ة من جراء شق         عبالنسبة إلى التعويضات عن األضرار التي أصابت ب        .4 ارات ضمن األراضي اللبناني ض العق
 في وزارة  االستشاراتو المسماة قناة زيتا، فقد تم إرسال آتاب لجانب هيئة التشريع   مجرى جديد لقناة التوريد   

 .العدل اللبنانية إلبداء الرأي في المسار القانوني لهذه التعويضات وآيفية صرفها

  .وأآد الجانب السوري استعداده مجددًا للتعويض على المستحقين عند استالمه المخططات واآللية القانونية

  ما يتعلق بنهر الكبير الجنوبي: ثالثًا
شغيل       (تم التوقيع على النظام الداخلي إلدارة السد المشترك خالل مراحله المختلفة              .أ  ذ وت دراسات، تصميم، تنفي

وبي                ) واستثمار ر الجن ة النهر الكبي ذ اتفاقي سا       م وتنظيم عمل اللجنة المشترآة المتعلق بتنفي سيدين رئي ل ال ن قب
اريخ               اللجنة السورية ال   ذًا من ت ر ناف ذلك يعتب ه، وب وزيران علي سيدان ال ا صادق ال شترآة، آم اه الم لبنانية للمي

 .توقيعه استنادًا للمادة السابعة من االتفاقية

اريخ         بناني بأنه وفقًا للتفويض الممنوح    بين الجانب الل    .ب  ا بت  11/12/2002 له من قبل اللجنة الوزارية في اجتماعه
سورية،               تم  ) 2-الفقرة ثانيًا ب  ( ة وال دة الرسمية وبعض الصحف اللبناني نشر إعالن التأهيل المسبق في الجري

ًا               ستين يوم ل والمحددة ب وأن المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بانتظار انتهاء مدة تقديم ملفات التأهي
دوب عن        لتقوم بإجراء المناقصة بين الشرآات التي ستؤهل و        11/9/2003ابتداًء من تاريخ     التمني بحضور من

وزارة الري السورية للمشارآة في هذه اإلجراءات مع اقتراح تمويل المشروع عن طريق الموازنة العامة في 
 .البلدين إن أمكن وإال عن طريق أي مصدر تمويل آخر

رئيس   من الساتر البيتوني في األماآن الضرورية على طول المجرى            %70بين الجانب اللبناني أنه قد أنجز         .ج  ال
ة                        ات من الجه ساعدة بإدخال اآللي ى الم ق وتمن ة العوائ للنهر الكبير الجنوبي باإلضافة إلى البدء بتعزيل وإزال

 .السورية للقيام بهذه األعمال
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سوري واللبن     .د  ان ال ا الجانب ام به ي ق ة الت ارة الميداني ائج الزي ة بنت ة الوزاري ذت اللجن ن اأخ ل م ق عم ني وفري
 : والذي أبدى استعداده بتقديم المساعدة فيما يلي4/8/2003األسكوا بتاريخ 

دريب  .1 او ت ارات التف ى مه سوري عل اني وال انبين اللبن ن الج ق م ةفري ي عملي اوض ف اه  التف ى المي ض عل
 .المشترآة

 .تقييم ومراقبة األثر البيئي واالقتصادي االجتماعي الناتج عن إدارة السد .2

 .ل متكاملكشإدارة الحوض ب .3

 .الشبكة بتأسيس شبكة مراقبة هيدرومترية للحوض بما فيها تقديم المعدات والبرامج لهذهتقديم المساعدة  .4

 .تحضير وإعداد إرشادات لعملية تشغيل وصيانة السد .5

 .وضع خطة عمل إلدارة المياه الجوفية وتنمية الخزان الجوفي وحمايته من التلوث .6

ذ        هوري بتقديم األولويات لهذ    الخيار للجانبين اللبناني والس    اوقد ترك فريق عمل األسكو     ة التنفي  البنود من ناحي
 .آما يمكن الطلب من اللجنة األوروبية المساهمة في تقديم المساعدة الفنية الالزمة

ه           سوري أن ين الجانب ال أمين تجانس آال                  آما ب ة ت ة، وبغي ي وفق المخططات اللبناني ساتر التراب ذ ال د تنفي بع
  .ي أمامي في األماآن التي تتطلب ذلكالضفتين سيباشر بتنفيذ إآساء حجر

  .وأآد السيدان الوزيران على ضرورة إنجاز ذلك بالسرعة الكلية

  تلوث مياه يحفوفا وجنتا: رابعًا
اه                                وث مي سورية من تل ة من األراضي ال ة المتدفق اه المبتذل اتج عن المي وث الن سبب التل ه وب أآد الجانب اللبناني أن

  .منطقة يحفوفا وجنتا حتى رياق على ضرورة إنشاء محطة التكرير على جناح السرعةالينابيع والمياه الجوفية في 

ر في                              ابع الموضوع مع وزارة اإلسكان والتعمي رى ويت ة آب ذا الموضوع أهمي ولي ه ه ي سوري بأن بين الجانب ال
وريا م   س اب رق دور الكت د ص يما بع اريخ )6/(2480/1/31 ال س يس  20/8/2003 ت ب رئ سيد نائ ل ال ن قب س   م مجل

وزراء  الغ        ال صيص المب د تخ شق بع ف دم ة ري ى محافظ ذآورة وإل وزارة الم ى ال ه إل دمات والموج شؤون الخ ل
  .المطلوبة إلجراء الدراسات الالزمة

  .وعليه تم التوقيع

  الطاقة والمياهوزير 
  اللبنانيةالجمهورية 

   أيوب حميداألستاذ

  عام المين األ
   لمجلس األعلى السوري اللبنانيل

   نصري الخوريذاألستا

  الريوزير 
  العربية السوريةالجمهورية 

  نادر البنيالمهندس 
  
  
  
  


