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  اتفاقية
  بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية  

  من أجل اقتسام مياه حوض النهر الكبير الجنوبي
  وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر

  

 إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية،

ة            تثبيتًا ألواصر األخوة العربية، وتأآيدًا للعالقا      اه الدولي ت المشترآة، وانطالقًا من التعاون المخلص في مجال المي
 . المشترآة بينهما

ة في األغراض                            ة الدولي انون استخدام المجاري المائي ة ق ام اتفاقي يما أحك دولي، ال س واستنادًا إلى أحكام القانون ال
ام   ة لع ر المالحي ش   1997غي ي ت دولتين والت ل ال ن قب وًال م ا أص صدق عليه ة  ، الم سمة عادل سليم لق اس ال كل األس

 .ومعقولة لمياه األنهار الدولية المشترآة

دولتين عن                                شترآة لكال ال دة الم ديرًا للفائ دين، وتق دي البل ين وف ي جرت ب ات الت ائج المباحث ى نت وبعد االطالع عل
ى المجرى                        اء سد مشترك عل ول وبن شكل عادل ومعق وبي ب ر الجن اه حوض النهر الكبي سي   طريق تقاسم مي الرئي

 .للنهر في موقع إدلين ـ نورا التحتا

 :قررت حكومتا البلدين عقد هذه االتفاقية، وأنابتا السيدين

  وزير الري، ممثًال لحكومة الجمهورية العربية السوريةالمهندس محمد رضوان مرتيني، 
 للبنانية وزير الطاقة والمياه، ممثًال لحكومة الجمهورية االدآتور محمد عبد الحميد بيضون،

 :المادة األولى
 :يقصد ألغراض هذه االتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة بجانب آل منهما

 .الجمهورية العربية السورية: سوريا  . أ

 .الجمهورية اللبنانية: لبنان  . ب

 . أو لبنان حسب مقتضى المعنىسوريا: البلد) الجانب(الدولة   . ت

 . ووزير الطاقة والمياه في لبنانسورياالري في وزير : الوزير المختص  . ث

 .هو النهر الحدودي الذي يقع في شمال لبنان وجنوب الساحل السوري: النهر الكبير الجنوبي  . ج

ام في أراضي            : سد وخزان إدلين ـ نورا التحتا   . ح وبي، يق ر الجن ى النهر الكبي اه عل  سوريا هو سد لتخزين المي
 .را التحتاولبنان بالقرب من موقع إدلين ـ نو

 . اللجنة السورية اللبنانية للمياه المشترآة:اللجنة المشترآة  . خ

 .  مليون متر مكعب)150( المقدر بحوالي :الوارد المائي السنوي الوسطي  . د

 :المادة الثانية
 . جزءًا ال يتجزأ منها)2( ورقم )1(تعتبر مقدمة هذه االتفاقية والملحقين رقم 

 :المادة الثالثة
ا في                    استنادًا لما ذ   صلة المنصوص عليه آر في مقدمة هذه االتفاقية وبعد األخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات ال

ة                        ة وألسباب طبيعي ر المالحي ة في األغراض غي ة الدولي المادة السادسة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائي
 :وحقوقية
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س               وبي بن ر الجن اه حوض النهر الكبي دولتان تقاسم مي ة ل   %)60(بة قررت ال ه    سوريا ستون بالمائ ع واردات  من جمي
 . أربعون بالمائة للبنان من جميع وارداته المائية السنوية%)40(المائية السنوية و

 :المادة الرابعة
اه في آل             تسري النسبة المئوية المبينة في المادة الثالثة من هذه االتفاقية على اقتسام واردات حوض النهر من المي

 .ًء آانت سنة رطبة أو سنة عادية أو سنة شحيحةالظروف سوا

 :المادة الخامسة
ان                         ان والمك ة حسب الزم ذه االتفاقي لكل من الدولتين الحق في االستفادة من حصتها المحددة في المادة الثالثة من ه

اه، الم          ا للمي د استخدام آل منهم ى   المناسبين خالل السنة المائية لكل منهما ضمن أراضيها، ويراعى عن حافظة عل
 .النظام البيئي حسب المعايير التي تعتمدها اللجنة الرئيسية السورية اللبنانية للمياه المشترآة

 :المادة السادسة
شرب ـ ري  (بالنظر إلى حجم الواردات المائية السنوية لمياه حوض النهر واالحتياجات المائية لألغراض المتعددة 

الي حوالي       في آال البلدين قررت الدولتا) ـ صناعة ا، بتخزين إجم ورا التحت ن إقامة سد مشترك في موقع  إدلين ـ ن
 .، وفق دراسات الجدوى الفنية االقتصادية)سبعون مليون متر مكعب(، 3م. م)70(

  :المادة السابعة
ذه اال         ام ه ذ أحك ام بتنفي ابقًا القي شكلة س شترآة الم ة ووضع   يعهد إلى اللجنة الرئيسية السورية اللبنانية للمياه الم تفاقي

ري في                    ر ال ة    سوريا النظام الداخلي الذي ينظم عملها ويصادق عليه من قبل آل من السيد وزي ر الطاق سيد وزي  وال
 .والمياه في لبنان

وق وااللتزامات والنظر في                              ة الحق ة وتمارس آاف ذه االتفاقي ام ه ا وفق أحك ة إليه ام الموآل تقوم اللجنة بجميع المه
 . عن تطبيقهاجميع القضايا التي تنشأ

 :المادة الثامنة
انبين حسب الحاجة                       ة من الج ة أو لجان فرعي شكيل لجن شترآة بت اه الم ة للمي سورية اللبناني سية ال تقوم اللجنة الرئي

ى نتيجة                       . تعمل تحت إشرافها   نهم من التوصل إل شترآة وعدم تمك ة الم وفي حال قيام أي خالف بين أعضاء اللجن
ديم تق       ا تق ق االتصال               حاسمة يتوجب عليه وزيرين المختصين للبت في الخالف عن طري ى ال ذلك إل وري ب ر ف ري

 .المباشر بينهما، وإيجاد الحلول الموضوعية بما يكفل حقوق البلدين وفق أحكام هذه االتفاقية

 :المادة التاسعة
ة اإل          اذ آاف ة باتخ ذه االتفاقي ة لدراسة    تكلف اللجنة المشترآة المذآورة في المادة الثامنة أعاله من ه جراءات الالزم

 . المرفق بهذه االتفاقية)1(وفق ما هو مبين في الملحق رقم . وإنشاء السد المشترك في موقع  إدلين ـ نورا التحتا

 :المادة العاشرة
ان                 سورياتتحمل آل من     سعى الجانب ى أن ي  ولبنان آافة التكاليف الالزمة لدراسة وإنشاء السد المشترك مناصفة عل

 . مويل الالزم من مصادر ذاتية أو خارجيةلتأمين الت

 :المادة الحادية عشرة
اء                          ى سطح الم ر مرسومة عل ه وتعتب تبقى الحدود الدولية الموجودة في الوقت الحالي بين الدولتين على ما هي علي

 .مهما يكن اتساع المياه في الخزان الذي سينشأ  نتيجة بناء السد المشترك
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 :المادة الثانية عشرة
شحيحة وضمن حصتهما             سورياغبت  إذا ر  يما في المواسم ال سد ال س  أو لبنان في استخدام آميات من مياه أعلى ال

شرط المحافظة على النظام البيئي آما جاء في المادة الخامسة أعاله فإن ذلك يحسم من            )  على التوالي  40%،  60%(
ا          . حصتها من مخزون السد    ستخدم حصتها من المي ائي        وإن الدولة التي ال ت ام الم ة الع سد في نهاي ة في ال ه المخزن

م               ين في الملحق رق اه المب سنوات                 )2(وفق برنامج أخذ المي ذه الحصة في ال ا استخدام ه ة ال يمكن له ذه االتفاقي  به
 .المقبلة

 :المادة الثالثة عشرة
ذ    يتمتع أعضاء اللجنة المشترآة وأعضاء اللجان الفرعية والعاملين في المشروع بالتسهيالت ا            لالزمة لدراسة وتنفي

 .واستثمار المشروع في أراضي الدولتين ولهما حرية التنقل دون أية قيود أو رسوم تترتب على ذلك

 :المادة الرابعة عشرة
ارًا من                   ذة اعتب دين وتصبح ناف ة في آل من البل ًا لإلجراءات الدستورية المتبع يتم التصديق على هذه االتفاقية وفق

 .برامتاريخ تبادل وثائق اإل

ة               ذه االتفاقي ا وفق إجراءات تصديق ه ائق إبرامه ادل وث ا وتب يجوز تعديل هذه االتفاقية بمالحق يتم التصديق عليه
 .وإبرامها

 :المادة الخامسة عشرة
وة وأودعت              20/4/2002وقعت هذه االتفاقية في بيروت بتاريخ        ا ذات الق ، باللغة العربية على نسختين أصليتين لهم

 .لدى الدولتين

 عن الجمهورية اللبنانية عن الجمهورية العربية السورية
 وزير الطاقة والمياه وزير الري

 الدآتور محمد عبد الحميد بيضون المهندس محمد رضوان مرتيني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 

 
   4/5      بياتفاقية اقتسام مياه حوض النهر الكبير الجنو

 

 )1(الملحق رقم 
 آلية دراسة وتنفيذ السد المشترك على النهر الكبير الجنوبي

 في موقع إدلين ـ نورا التحتا
 

 : اإلعالن عن المناقصات بشأن دراسة السد وتنفيذه.1
 :تقوم اللجنة المشترآة ولغاية تحقيق المادة التاسعة من االتفاقية بالخطوات والمهام التالية

إعداد آافة وثائق إضبارة إعالن مناقصة دولية من أجل دارسة وتصميم السد خالل ثالثة أشهر من تاريخ نفاذ      •
 .هذه االتفاقية

ة خالل                يعتمد دف  • ة واإلنكليزي اللغتين العربي انبين ب ل الج تر الشروط الفنية الخاص بدراسة وتصميم السد من قب
 .فترة شهرين تاليين وإعالن المناقصة خالل شهرين تاليين أيضًا

رة          • تتم الدراسة والتصميم النهائي للسد من قبل أحد المكاتب االستشارية المتخصصة بموجب مناقصة خالل فت
 .يتين آحد أقصىسنتين تال

شارية                             • ل أحد المكاتب االست ذ من قب ى التنفي ال اإلشراف عل سد وأعم ائي لل يتم تدقيق الدراسة والتصميم النه
ين                              ا ب اق عليه تم االتف ي ي رة الت رة من بيت الخب ة استدراج عروض بموجب الئحة مختب المتخصصة بطريق

 .بعد إنجاز الدراسة والتصميمالطرفين، على أن تنتهي عملية التدقيق خالل فترة ستة أشهر 

  :  االستمالك.2
ا جراء استمالك                 التعويض لمواطنيه دولتين ب وم آل من ال تجري هذه الخطوة بالتوازي مع الخطوة التالية حيث تق

 .األراضي والعقارات والمنشآت في موقع السد وحرم البحيرة آل حسب القوانين المعمول بها لديه

ل                   يعهد إلى اللجنة المشترآة    .3 سد من قب  اإلعالن عن مناقصة دولية إلنشاء السد بعد المصادقة على ملف تلزيم ال
 .الوزيرين المختصين خالل فترة ثالثة أشهر من االنتهاء من المرحلة السابقة

  .ووضعه في التشغيل) وفقًا لبنود دفتر شروط المناقصة(إلى الجانبين   سنوات لتنفيذ السد وتسليمه)3(تحدد مدة 

  20/4/2002في بيروت 

 عن الجمهورية اللبنانية عن الجمهورية العربية السورية
 وزير الطاقة والمياه وزير الري

 الدآتور محمد عبد الحميد بيضون المهندس محمد رضوان مرتيني
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 )2(الملحق رقم 
 آلية إدارة الحوض واقتسام مياه النهر الكبير الجنوبي

  

 يع مياه بحيرته أسس استثمار السد ونظام توز.1
ة عشرة        ) البحيرة(المياه من الخزان    ) سحب(إن أخذ     . أ ة والخامسة والثاني واد الثالث ًا للم يتم من قبل الدولتين وفق

 .من هذه االتفاقية وحسب برنامج االستخدام المائي السنوي الذي تقدره اللجنة المشترآة

ة         تقوم لجنة إدارة الحوض بوضع برنامج سنوي الستثمار مياه الح           . ب وض المذآور على أن يصدق من قبل اللجن
 .الرئيسية السورية اللبنانية للمياه المشترآة

شرات            . ت تقوم اللجنة المشترآة بتقييم أداء االستثمار في نهاية آل سنة مائية على أن تقوم إدارة الحوض بإعداد ن
 .شهرية عن الوارد المائي والمسحوب من الحوض وترفع إلى اللجنة الرئيسية

ى           تشكل    . ث ساٍو من األعضاء عل دد مت إدارة مشترآة خاصة الستثمار وإدارة مياه الحوض من قبل الطرفين وبع
ى        ) تفرغ آامل (مدار العام    دولتين أو يبن ى أراضي إحدى ال ويبنى لهذه الغاية إما بناء مشترك لهذه اإلدارة عل

 .في آل دولة على طرفي السد بناء لهذه الغاية

 : رة آما يليتحدد مهمة اإلدارة المذآو

 .تنفيذ توجهات اللجنة الرئيسية .1

 .تنفيذ األعمال الملحوظة في برنامج االستخدام المائي والمحافظة على النظام البيئي .2

 .عناية وصيانة وإصالح السد ومنشآته .3

 .أعمال ترآيب وتشغيل وصيانة القياسات المائية والمناخية للحوض .4

وا .5 اه ال م المي ة وحج ات المناخي سجيل المعطي ستعملة ت سد والم ستجرة من ال ة والم    تخزين، (ردة والخارج
 .أعلى السد في آال البلدين واعتماد نظام تليمتري يرتبط باإلدارة المرآزية في آل بلد) ري

ائي أو إذا       .6 امج الم ًا للبرن ات وفق طة البواب زان بواس ن الخ اه م روج المي يم خ ات لتنظ زال البواب ع وإن   رف
 ..).فيضاناتلحالة ا(اقتضت الضرورة 

 .مراقبة شاملة للمياه الجوفية .7

 ائمة لصيانة وإصالح السد ومنشآتهإرشادات د .2
شترآة                ) مناصفة(تقوم الدولتان وبشكل متكافئ      ة الم شآت وتضع اللجن سد والخزان وإصالح المن بأعمال صيانة ال

اء االس                  ي أثن ا العمل دات تطبيقه ال ومؤي ذه األعم ة له ة           التعليمات والقواعد الناظم ال المراقب ك أعم ا في ذل تثمار بم
 .والقياسات والفحوصات الدورية وتعتمد بقرار من السيدين الوزيرين

  20/4/2002بيروت في 

 عن الجمهورية اللبنانية عن الجمهورية العربية السورية
 وزير الطاقة والمياه وزير الري

 الدآتور محمد عبد الحميد بيضون المهندس محمد رضوان مرتيني

  


