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د في        ((تزداد مشكلة ندرة المياه في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا            تزداد مشكلة ندرة المياه في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا              ا بع د في        المشار إليها فيم ا بع المشار إليها فيم
وحيث أن   وحيث أن   .  .  مطرد للنمو السكاني، وما يتبعه من زيادة الطلب على المياه         مطرد للنمو السكاني، وما يتبعه من زيادة الطلب على المياه         تعقيدا  باالزدياد ال  تعقيدًا باالزدياد ال  ) ) هذا التقرير بـ اإلسكوا   هذا التقرير بـ اإلسكوا   

ة                         يًا لتلبي دول أساس ة في بعض ال اه الجوفي ة                        منطقة اإلسكوا تصنف بأنها جافة وشبه جافة، أصبح االعتماد على المي يا  لتلبي دول أساس ة في بعض ال اه الجوفي منطقة اإلسكوا تصنف بأنها جافة وشبه جافة، أصبح االعتماد على المي
الم          .  .  احتياجاتهااحتياجاتها ة في الع الم          وتعتبر منطقة اإلسكوا من أآثر المناطق القاحلة وشبه القاحل ة في الع ا أ .  .  وتعتبر منطقة اإلسكوا من أآثر المناطق القاحلة وشبه القاحل ا أ آم ى    آم ادة الطلب عل ى    ن زي ادة الطلب عل ن زي

ى        .  .  المياه نتيجة للتزايد السكاني والنمو االقتصادي يزيد وطأة هذا الضغط         المياه نتيجة للتزايد السكاني والنمو االقتصادي يزيد وطأة هذا الضغط          ى        فمن المتوقع أن يزيد مجموع الطلب عل فمن المتوقع أن يزيد مجموع الطلب عل
ل       .  .  ٢٠٢٥٢٠٢٥ إلى عام    إلى عام   ٢٠٠٠٢٠٠٠ في المائة من عام       في المائة من عام      ٥٠٥٠المياه بنسبة   المياه بنسبة    اه المتجددة األق ل       آما يشكل نصيب اإلسكوا من المي اه المتجددة األق آما يشكل نصيب اإلسكوا من المي

رد ف   يب الف الم، ونص اقي دول الع ين ب رد ف  ب يب الف الم، ونص اقي دول الع ين ب اه   ب ر للمي ط الفق ت خ نة تح اه   ي الس ر للمي ط الفق ت خ نة تح  ي الس
 ..السنةالسنة//للفردللفرد//٣٣ م م٧٧  ٢٤٣٢٤٣ للفرد الواحد في السنة حيث المعدل العالمي  للفرد الواحد في السنة حيث المعدل العالمي ٣٣ م م١١  ٠٠٠٠٠٠

 
ة أخرى           ((وتشترك بعض دول اإلسكوا في الموارد المائية        وتشترك بعض دول اإلسكوا في الموارد المائية          وارد مائي ة وم ات جوفي ار، خزان ة أخرى           أنه وارد مائي ة وم ات جوفي ار، خزان مع دول   مع دول   ) ) أنه

ة  وتأتي معظم آمية المياه السطحوتأتي معظم آمية المياه السطح.  .  أخرى سواء من المنطقة أو من خارجها أخرى سواء من المنطقة أو من خارجها  ة  ية المتوفرة في منطقة اإلسكوا من ثالث ية المتوفرة في منطقة اإلسكوا من ثالث
ة                       دان المنطق ا من خارج بل ع جميعه رات، وتنب ة والف ة                      أنهر رئيسية هي نهر النيل ونهري دجل دان المنطق ا من خارج بل ع جميعه رات، وتنب ة والف ة      .  .  أنهر رئيسية هي نهر النيل ونهري دجل ا تكمن أهمي ة      وهن ا تكمن أهمي وهن

ة     ي المنطق اه ف ح المي كلة ش ل مش ترآة لح اه المش ول إدارة المي اون ح ة    التع ي المنطق اه ف ح المي كلة ش ل مش ترآة لح اه المش ول إدارة المي اون ح ة   .  .  التع ا أربع كوا فيه ة اإلس ا أن منطق ة   آم ا أربع كوا فيه ة اإلس ا أن منطق آم
ية م  ة رئيس ات جوفي ية م خزان ة رئيس ات جوفي ة     خزان ورية والمملك ة الس ة العربي ين الجمهوري ترك ب ازلتي المش زان الب ي الخ ترآة وه ة     ش ورية والمملك ة الس ة العربي ين الجمهوري ترك ب ازلتي المش زان الب ي الخ ترآة وه ش

دة،     ة المتح ارات العربي ة اإلم ان ودول لطنة ُعم ين س ترك ب وفي المش وبي الج زان الرس مية، والخ ة الهاش دة،    األردني ة المتح ارات العربي ة اإلم ان ودول لطنة ع م ين س ترك ب وفي المش وبي الج زان الرس مية، والخ ة الهاش األردني
زا   عودية، والخ ة الس ة العربي مية والمملك ة الهاش ة األردني ين المملك ديزي ب ي ال زان الرمل زا  والخ عودية، والخ ة الس ة العربي مية والمملك ة الهاش ة األردني ين المملك ديزي ب ي ال زان الرمل ي والخ وبي الرمل ي ن الن وبي الرمل ن الن

 ..المشترك بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية والسودان وتشادالمشترك بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية والسودان وتشاد
 

ر من                       ه في آثي ا، فإن اظ عليه ر من                     ورغم ضرورة التخطيط السليم إلدارة الموارد المشترآة إدارة متكاملة للحف ه في آثي ا، فإن اظ عليه ورغم ضرورة التخطيط السليم إلدارة الموارد المشترآة إدارة متكاملة للحف
وهذا يمكن أن يسهل     وهذا يمكن أن يسهل     .  .  زانات الجوفية زانات الجوفية الحاالت يصعب الحوار بين الدول المتشاطئة أو المتشارآة في األنهار والخ          الحاالت يصعب الحوار بين الدول المتشاطئة أو المتشارآة في األنهار والخ          

ة المشترآة                   وارد المائي ة المشترآة                  بوجود جهة مؤهلة لتقوم بدعوة هذه الدول للحوار الفني لتحقيق اإلدارة المتكاملة للم وارد المائي د  .  .  بوجود جهة مؤهلة لتقوم بدعوة هذه الدول للحوار الفني لتحقيق اإلدارة المتكاملة للم د  وق وق
ك                        ى ذل ًا، عالوة عل ًا ونوع اه المشترآة آم ك                       عرفت منطقة اإلسكوا بعض النزاعات بسبب الخالف حول تقاسم المي ى ذل ا ، عالوة عل ا  ونوع اه المشترآة آم عرفت منطقة اإلسكوا بعض النزاعات بسبب الخالف حول تقاسم المي

 ..اه في المنطقة أدى إلى تفاقم مشكلة هذه الموارد الشحيحة أصال اه في المنطقة أدى إلى تفاقم مشكلة هذه الموارد الشحيحة أصًالفإن سوء إدارة الميفإن سوء إدارة المي
 

اه                          اون في نطاق المي دة في التع ة السورية رائ ة العربي ان والجمهوري اه                        وعلى هذا النطاق، تعتبر تجربة لبن اون في نطاق المي دة في التع ة السورية رائ ة العربي ان والجمهوري وعلى هذا النطاق، تعتبر تجربة لبن
ا يخص حوض                          األخص فيم ة اإلسكوا وب اقي دول منطق ة مع ب ا يخص حوض                         المشترآة وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة بالمقارن األخص فيم ة اإلسكوا وب اقي دول منطق ة مع ب المشترآة وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة بالمقارن

وارد                      .  .  لكبير الجنوبي لكبير الجنوبي النهر ا النهر ا  ادرات في إدارة الم اه والمب ر في الجزء األول وضع المي وارد                      ومن هنا يتناول هذا التقري ادرات في إدارة الم اه والمب ر في الجزء األول وضع المي ومن هنا يتناول هذا التقري
ر                  ة حوض النهر الكبي املة عن منطق دم لمحة ش ة ويق ة اللبناني ر                 المائية في الجمهورية العربية السورية والجمهوري ة حوض النهر الكبي املة عن منطق دم لمحة ش ة ويق ة اللبناني المائية في الجمهورية العربية السورية والجمهوري

اه حوض        الجنوبي، وباألخص االتفاقية بين الجمهورية العربية السورية و  الجنوبي، وباألخص االتفاقية بين الجمهورية العربية السورية و   ام مي ة من أجل اقتس ة اللبناني اه حوض        الجمهوري ام مي ة من أجل اقتس ة اللبناني الجمهوري
ى المجرى الرئيسي للنهر                  اء سد مشترك عل وبي وبن ى المجرى الرئيسي للنهر                 النهر الكبير الجن اء سد مشترك عل وبي وبن ة            .  .  النهر الكبير الجن ر في جوانب االتفاقي ا ينظر التقري ة            آم ر في جوانب االتفاقي ا ينظر التقري آم

ا   ة تطبيقه ي آيفي لبية وف ة والس ا  اإليجابي ة تطبيقه ي آيفي لبية وف ة والس ة      .  .  اإليجابي ث التوعي ن حي ار م ة عك ى وضع منطق ة إل رق الدراس وف تتط ة      وس ث التوعي ن حي ار م ة عك ى وضع منطق ة إل رق الدراس وف تتط وس
 . . قة واالعتبارات البيئية في إدارة المياه المشترآةقة واالعتبارات البيئية في إدارة المياه المشترآةوالوضع البيئي في المنطوالوضع البيئي في المنط

 
ة         وارد المائي ول إدارة الم ي ح اون اإلقليم ز التع ى تعزي ل عل كوا بالعم وم اإلس بق، تق ا س ي ضوء م ة       وف وارد المائي ول إدارة الم ي ح اون اإلقليم ز التع ى تعزي ل عل كوا بالعم وم اإلس بق، تق ا س ي ضوء م وف

ة السورية                    ة العربي ة السورية                   الجوفية المشترآة باعتماد حالة إدارة الخزان البازلتي الجوفي المشترك بين آل من الجمهوري ة العربي الجوفية المشترآة باعتماد حالة إدارة الخزان البازلتي الجوفي المشترك بين آل من الجمهوري
وتعتبر المياه الجوفية في المنطقة، التي تجري دراستها، من المصادر األساسية التي            وتعتبر المياه الجوفية في المنطقة، التي تجري دراستها، من المصادر األساسية التي            .  .  ردنية الهاشمية ردنية الهاشمية والمملكة األ والمملكة األ 

ري    اه ال ة ومي ف والمدين رب للري اه الش زون مي ذي مخ ري   تغ اه ال ة ومي ف والمدين رب للري اه الش زون مي ذي مخ ة   .  .  تغ ة األردني ي المملك ف ف اه المكث د أدى ضخ المي ة   وق ة األردني ي المملك ف ف اه المكث د أدى ضخ المي وق
ى     افة إل ان، إض ة عّم ية لمدين اه األساس ادر المي زود مص ذي ي مية، وال ى    الهاش افة إل ة عم ان، إض ية لمدين اه األساس ادر المي زود مص ذي ي مية، وال ة  الهاش ة العربي وب الجمهوري ة جن ة   منطق ة العربي وب الجمهوري ة جن  منطق
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ة                   .  .  السورية، إلى نتائج سلبية في نوعية وآمية المياه       السورية، إلى نتائج سلبية في نوعية وآمية المياه        ذا الخزان الجوفي بغي يم ه ى تقي ذه الدراسة عل ة                   ولذا ترآز ه ذا الخزان الجوفي بغي يم ه ى تقي ذه الدراسة عل ولذا ترآز ه
ى استخدامه                اعي المترتب عل د االقتصادي واالجتم ار البع ين االعتب دين، آخذة بع ة للبل ى استخدامه               رفع آميات المياه الالزم اعي المترتب عل د االقتصادي واالجتم ار البع ين االعتب دين، آخذة بع ة للبل .  .  رفع آميات المياه الالزم

ازلتي الجوفي ووضع التوصيات                   وأخيرا  يقدم التقيي  وأخيرًا يقدم التقيي   ذا الخزان الب ازلتي الجوفي ووضع التوصيات                   م الوضع الحالي للتعاون المشترك حول إدارة ه ذا الخزان الب م الوضع الحالي للتعاون المشترك حول إدارة ه
ة                         اه الجوفي اون إلدارة المي ات حول التع د اتفاق اهم وعق ى التف ة                        التي تهدف إلى حث الدول المتشاطئة في المنطقة عل اه الجوفي اون إلدارة المي ات حول التع د اتفاق اهم وعق ى التف التي تهدف إلى حث الدول المتشاطئة في المنطقة عل

 ..المشترآةالمشترآة
 



 مقدمـة
 

اد   ة، وبازدي به جاف ة وش ا جاف كوا بأنه ة اإلس اد تتصف منطق ة، وبازدي به جاف ة وش ا جاف كوا بأنه ة اإلس ة تتصف منطق ا نتيج وفرة فيه اه المت ات المي ي آمي ة العجز ف ا نتيج وفرة فيه اه المت ات المي ي آمي العجز ف
ك،    .  .  التزايد المطرد في السكان، فإن حصة الفرد الواحد من المياه تعدت حد الفقر المائي   التزايد المطرد في السكان، فإن حصة الفرد الواحد من المياه تعدت حد الفقر المائي    د ذل ك،    وال يتوقف األمر عن د ذل وال يتوقف األمر عن

دول أصبحت حصة      ٦٦ سنويا  و سنويًا و٣٣ م م٥٠٠٥٠٠ دول في منطقة اإلسكوا تبلغ حصة الفرد فيها أقل من     دول في منطقة اإلسكوا تبلغ حصة الفرد فيها أقل من    ٨٨بل إن   بل إن    ك ال دول أصبحت حصة       من تل ك ال  من تل
اه في   ٣٣ م م٢٠٠٢٠٠اه فيها أقل من اه فيها أقل من الفرد من المي  الفرد من المي   اه في    سنويًا وهي مدرجة ضمن الئحة الدول الخمس عشرة األآثر فقرًا بالمي  سنويا  وهي مدرجة ضمن الئحة الدول الخمس عشرة األآثر فقرا  بالمي

 ..العالمالعالم
 

ام     ٥٠٥٠ومن المتوقع أن يزداد الطلب على آميات المياه في منطقة اإلسكوا بنسبة    ومن المتوقع أن يزداد الطلب على آميات المياه في منطقة اإلسكوا بنسبة      ة من ع ام      في المائ ة من ع   ٢٠٠٠٢٠٠٠ في المائ
و السك        ٢٠٢٥٢٠٢٥إلى عام  إلى عام   رًا بسبب النم ة خطي وارد المائي و السك         وأن يصبح وضع الم را  بسبب النم ة خطي وارد المائي الرغم من اإلجراءات التي     .  .  انياني وأن يصبح وضع الم الرغم من اإلجراءات التي     وب وب

وارد                             ات الم اه آمي ى المي ع أن يتجاوز الطلب عل ه من المتوق ذه التحديات، إال أن وارد                            اتخذتها دول المنطقة لمواجهة ه ات الم اه آمي ى المي ع أن يتجاوز الطلب عل ه من المتوق ذه التحديات، إال أن اتخذتها دول المنطقة لمواجهة ه
ة ة المتاح ة التقليدي ةالمائي ة المتاح ة التقليدي اه إضافية   .  .  المائي وارد مي وفر م دم ت كلة ع ن مش اني أصًال م ي تع كوا والت ة اإلس اه إضافية   إال أن منطق وارد مي وفر م دم ت كلة ع ن مش اني أصال  م ي تع كوا والت ة اإلس إال أن منطق

وارد        وندرتها، تزداد معان  وندرتها، تزداد معان   ك الم تدام لتل ر المس وارد        اتها مع االستخدام غي ك الم تدام لتل ر المس دة التي       .  .  اتها مع االستخدام غي اه المشكلة الوحي ر شح المي دة التي       وال يعتب اه المشكلة الوحي ر شح المي وال يعتب
م المشكالت األخرى التي                  ران من أه دارها يعتب ا وإه ادة تلوثه م المشكالت األخرى التي                 تواجه المنطقة في إدارة الموارد المائية، ولكن زي ران من أه دارها يعتب ا وإه ادة تلوثه تواجه المنطقة في إدارة الموارد المائية، ولكن زي

 ..تؤدي إلى تدهور نوعية المياه السطحية والجوفيةتؤدي إلى تدهور نوعية المياه السطحية والجوفية
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 ..، قيد اإلصدار، قيد اإلصدار٢٠٠٥٢٠٠٥، ، تطوير أطر لتطبيق اإلستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكواتطوير أطر لتطبيق اإلستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكوااإلسكوا، اإلسكوا، : : المصدرالمصدر

 
الم ويبل           اقي دول الع ين ب ل ب ددة األق اه المتج ن المي كوا م يب اإلس كل نص الم ويبل         ويش اقي دول الع ين ب ل ب ددة األق اه المتج ن المي كوا م يب اإلس كل نص رد//٣٣ م م٨٧٦٨٧٦غ غ ويش ردللف نة //للف نة الس  الس

اه             ١١آما يوضح الشكل    آما يوضح الشكل     ر للمي ل من حد الفق اه             ، وهو أق ر للمي ل من حد الفق رد //٣٣ م  م ١١  ٠٠٠٠٠٠((، وهو أق رد للف المي حوالي          ) ) السنة السنة //للف دل الع غ المع ا يبل المي حوالي          بينم دل الع غ المع ا يبل بينم
ة أنهر رئيسية                       .  .  السنةالسنة//للفردللفرد//٣٣ م  م ٧٧  ٢٤٣٢٤٣ ة اإلسكوا من ثالث وفرة في منطق اه السطحية المت ة أنهر رئيسية                       وتأتي معظم آمية المي ة اإلسكوا من ثالث وفرة في منطق اه السطحية المت وتأتي معظم آمية المي

رات،     ة والف ري دجل ل ونه ر الني ي نه رات،    ه ة والف ري دجل ل ونه ر الني ي نه ة   ه دان المنطق ارج بل ن خ ا م ع جميعه ة   وتنب دان المنطق ارج بل ن خ ا م ع جميعه د   .  .  وتنب ال، تعتم بيل المث ى س د   فعل ال، تعتم بيل المث ى س فعل
وهنا تكمن أهمية التعاون    وهنا تكمن أهمية التعاون    .  .   في المائة من مياهها السطحية على بلدان أخرى         في المائة من مياهها السطحية على بلدان أخرى        ٧٠٧٠الجمهورية العربية السورية على     الجمهورية العربية السورية على     

ة      ي المنطق اه ف ح المي كلة ش ل مش ترآة لح اه المش ول إدارة المي ة     ح ي المنطق اه ف ح المي كلة ش ل مش ترآة لح اه المش ول إدارة المي اه   .  .  ح ق بالمي ا يتعل ا فيم اه   إم ق بالمي ا يتعل ا فيم  إم
ة اإلسكوا حوالي                   الجوفية، ف الجوفية، ف  ة في منطق اه الجوفي ى المي ة اإلسكوا حوالي                   يبلغ متوسط معدل االعتماد عل ة في منطق اه الجوفي ى المي الي        ١١١١يبلغ متوسط معدل االعتماد عل ة من إجم الي         في المائ ة من إجم  في المائ

ة في العراق وحوالي           ٣٣الموارد المائية المتجددة سنويا ، ويتراوح بين أقل من         الموارد المائية المتجددة سنويًا، ويتراوح بين أقل من          ة في العراق وحوالي            في المائ ة         ١٠٠١٠٠ في المائ ة في دول ة          في المائ ة في دول  في المائ
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ت تالكوي كل .  .  الكوي ين الش كل ويب ين الش اه  ٢٢ويب ن المي ل م ى آ اد عل ة لالعتم بة المئوي اه   النس ن المي ل م ى آ اد عل ة لالعتم بة المئوي ن   النس رد م ة ونصيب الف طحية والجوفي ن   الس رد م ة ونصيب الف طحية والجوفي  الس
 ..٢٠٢٥٢٠٢٥ و و٢٠١٠٢٠١٠ والمتوقع الوصول إليه في المستقبل في عامي  والمتوقع الوصول إليه في المستقبل في عامي ٢٠٠٠٢٠٠٠الموارد المائية المتاحة في عام الموارد المائية المتاحة في عام 

 
   النسب المئوية لالعتماد على المياه الجوفية والمياه السطحية المتجددة-٢الشكل 

 والمتوقعة           في منطقة اإلسكوا والحصة السنوية للفرد الحالية 
 ٢٠٢٥ و٢٠١٠ و٢٠٠٠            من الموارد المائية في األعوام 

 ..ESCWA calculations: : المصدرالمصدر
 

اه                   ونظرا ونظرًا  اه                    ألنه يصعب إعادة تأهيل الموارد المائية إذا ما تلوثت، وخاصة المياه الجوفية نتيجة تسرب المي  ألنه يصعب إعادة تأهيل الموارد المائية إذا ما تلوثت، وخاصة المياه الجوفية نتيجة تسرب المي
ة    ات الجوفي ة للخزان ة   الملوث ات الجوفي ة للخزان ة     ،،الملوث وارد المائي ب إدارة الم ه يج ة      فإن وارد المائي ب إدارة الم ه يج ائي      فإن ا الم ى مخزونه ًا عل ليمة حفاظ ائي     إدارة س ا الم ى مخزونه ا  عل ليمة حفاظ  إدارة س

ا                اظ عليه دول المتشاطئة للحف ين ال اون ب ا التع تم إدارته ة المشترآة التي تح ات الجوفي ار والخزان ا               وال سيما األنه اظ عليه دول المتشاطئة للحف ين ال اون ب ا التع تم إدارته ة المشترآة التي تح ات الجوفي ار والخزان   . . وال سيما األنه
ة    داف األلفي ًا أله ترآة، تحقيق ة المش وارد المائي تدامة الم ول إدارة واس اون ح ليمة للتع ة س ى آلي ذا للتوصل إل ة   وه داف األلفي ا  أله ترآة، تحقيق ة المش وارد المائي تدامة الم ول إدارة واس اون ح ليمة للتع ة س ى آلي ذا للتوصل إل وه

تدامة وتوصيات موتوصيات م ة المس المي للتنمي ة الع تدامة ؤتمر القم ة المس المي للتنمي ة الع و ((ؤتمر القم و ري ام  ) ) ١٠١٠+ + ري ا ع وب أفريقي برغ، جن ي جوهانس ود ف ام  المعق ا ع وب أفريقي برغ، جن ي جوهانس ود ف المعق
اه       ٢٠٠٢٢٠٠٢ اه       ، وتوصيات المنتدى العالمي الثالث للمي اون اإلقليمي في                .  .  ، وتوصيات المنتدى العالمي الثالث للمي اون اإلقليمي في                ونظرًا لإلنجازات المحدودة في مجال التع ونظرا  لإلنجازات المحدودة في مجال التع

راري              ى الق تنادًا إل راري             إدارة الموارد المائية المشترآة في منطقة اإلسكوا واس ى الق تنادا  إل دورتين      ٢٤٤٢٤٤ و  و ٢٣٣٢٣٣ن  ن  إدارة الموارد المائية المشترآة في منطقة اإلسكوا واس دورتين       الصادرين عن ال  الصادرين عن ال
امين                    روت في الع ة والعشرين لإلسكوا في بي امين                   الوزاريتين الحادية والعشرين والثاني روت في الع ة والعشرين لإلسكوا في بي ادرت     ٢٠٠٣٢٠٠٣ و  و ٢٠٠١٢٠٠١الوزاريتين الحادية والعشرين والثاني د ب ادرت     ، فق د ب ، فق

دة             ام بدراسات عدي دة            اإلسكوا إلى تحسين التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشترآة وذلك من خالل القي ام بدراسات عدي اإلسكوا إلى تحسين التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشترآة وذلك من خالل القي
ادية عن آ ة إرش داد أدل ادية عن آوإع ة إرش داد أدل ًا  وإع ترآة آم ة المش وارد المائي اهم حول إدارة الم اوض والتف ارات التف ة اآتساب مه ا   يفي ترآة آم ة المش وارد المائي اهم حول إدارة الم اوض والتف ارات التف ة اآتساب مه يفي

ين     .  .  ونوعا ونوعًا ين     وفيما يلي عرض لحالتي الدراسة عن الموارد المائية المشترآة وهما النهر الكبير الجنوبي المشترك ب وفيما يلي عرض لحالتي الدراسة عن الموارد المائية المشترآة وهما النهر الكبير الجنوبي المشترك ب
ازلتي الجوفي المش               ة السورية، والخزان الب ازلتي الجوفي المش              الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربي ة السورية، والخزان الب ة       الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربي ة العربي ين الجمهوري ة       ترك ب ة العربي ين الجمهوري ترك ب

وارد    ي الم ترآة ف دول المش ين ال اون ب ه التع ى أوج ز عل تم الترآي ث ي مية، حي ة الهاش ة األردني ورية والمملك وارد   الس ي الم ترآة ف دول المش ين ال اون ب ه التع ى أوج ز عل تم الترآي ث ي مية، حي ة الهاش ة األردني ورية والمملك الس
ة                            ات المبرم ز االتفاقي دول وتعزي ين ال اوض ب ذا اإلطار والموقف الحالي للتف ة                           المائية واالتفاقيات التي تمت في ه ات المبرم ز االتفاقي دول وتعزي ين ال اوض ب ذا اإلطار والموقف الحالي للتف المائية واالتفاقيات التي تمت في ه

 ..دارة المتكاملة للموارد المائية المشترآة من أجل تحقيق التنمية المستدامةدارة المتكاملة للموارد المائية المشترآة من أجل تحقيق التنمية المستدامةوالمقترحات فيما يخص تحقيق اإلوالمقترحات فيما يخص تحقيق اإل
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رامج عمل                        ائز ب ة اإلسكوا أحد رآ رامج عمل                      يشكل موضوع اإلدارة المستدامة للموارد المائية المشترآة في منطق ائز ب ة اإلسكوا أحد رآ يشكل موضوع اإلدارة المستدامة للموارد المائية المشترآة في منطق

امين   ة للع تدامة واإلنتاجي عبة اإلدارة المس امين  ش ة للع تدامة واإلنتاجي عبة اإلدارة المس درات ا   ٢٠٠٥٢٠٠٥ و و٢٠٠٤٢٠٠٤ش اء ق امج لبن وير برن ك تط ي ذل ا ف درات ا   ، بم اء ق امج لبن وير برن ك تط ي ذل ا ف دول ، بم دول ل ل
درات      اء الق ذلك بن ترآة وآ ة المش وارد المائي ة للم إلدارة المتكامل ة ل تراتيجيات الوطني داد اإلس ي إع درات     األعضاء ف اء الق ذلك بن ترآة وآ ة المش وارد المائي ة للم إلدارة المتكامل ة ل تراتيجيات الوطني داد اإلس ي إع األعضاء ف

ية      ة والمؤسس ة والتقني ة القانوني ن الناحي ة م ات المعني ية للجه ية     التفاوض ة والمؤسس ة والتقني ة القانوني ن الناحي ة م ات المعني ية للجه داد    .  .  التفاوض درات إع اء الق امج بن من برن داد    ويتض درات إع اء الق امج بن من برن ويتض
اه المشترآة    دراسات تقييمية حول التعاون بين الدول المعنية في إد        دراسات تقييمية حول التعاون بين الدول المعنية في إد         اه المشترآة    ارة المي التي دراسة          .  .  ارة المي ر ح ذا التقري التي دراسة          ويعرض ه ر ح ذا التقري ويعرض ه

 ::للموارد المائية المشترآة في منطقة اإلسكوا وهماللموارد المائية المشترآة في منطقة اإلسكوا وهما
 

حالة النهر الكبير الجنوبي المشترك بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية،          حالة النهر الكبير الجنوبي المشترك بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية،          : : الجزء األول الجزء األول  
ا            الذي يقي م وضع التعاون بين الدولتين في إدارة الموارد ال         الذي يقّيم وضع التعاون بين الدولتين في إدارة الموارد ال          م توقيعه ا            مائية المشترآة وال سيما وضع االتفاقية التي ت م توقيعه مائية المشترآة وال سيما وضع االتفاقية التي ت

ام  ام ع ية   ٢٠٠٢٢٠٠٢ع ة واالقتصادية والمؤسس ة واالجتماعي ب البيئي ة الجوان وبي، ومناقش ر الجن ر الكبي ية    بخصوص النه ة واالقتصادية والمؤسس ة واالجتماعي ب البيئي ة الجوان وبي، ومناقش ر الجن ر الكبي  بخصوص النه
ر     ر الكبي اه النه تدامة لمي ق اإلدارة المس دف تحقي ة به ذه االتفاقي ى ه ؤثرة عل ر    الم ر الكبي اه النه تدامة لمي ق اإلدارة المس دف تحقي ة به ذه االتفاقي ى ه ؤثرة عل  الم

ادئ اإلدارة ال      ادئ اإلدارة ال     الجنوبي واعتماد مب ة             الجنوبي واعتماد مب ز االتفاقي راح توصيات لتعزي ة في إدارة الحوض واقت وارد المائي ة للم ة             متكامل ز االتفاقي راح توصيات لتعزي ة في إدارة الحوض واقت وارد المائي ة للم متكامل
 ..وتنفيذهاوتنفيذها

 
ة         : : الجزء الثاني الجزء الثاني   ة األردني ة         حالة الخزان البازلتي الجوفي المشترك بين الجمهورية العربية السورية والمملك ة األردني حالة الخزان البازلتي الجوفي المشترك بين الجمهورية العربية السورية والمملك

ازلتي الج               ازلتي الج              الهاشمية، والذي يقّيم وضع التعاون بين الدولتين في إدارة الخزان الب ود         الهاشمية، والذي يقي م وضع التعاون بين الدولتين في إدارة الخزان الب ذلت جه ود         وفي المشترك حيث ب ذلت جه وفي المشترك حيث ب
ة للخزان                      ة لتحقيق اإلدارة المتكامل رام االتفاقي ة للخزان                     عديدة في األعوام السابقة لدعم هذا التعاون تحت مظلة اإلسكوا إلب ة لتحقيق اإلدارة المتكامل رام االتفاقي عديدة في األعوام السابقة لدعم هذا التعاون تحت مظلة اإلسكوا إلب

 ..المشترك واقتراح التوصيات العتماد االتفاقية وتنفيذهاالمشترك واقتراح التوصيات العتماد االتفاقية وتنفيذها
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 بين الجمهورية اللبنانيةحالة النهر الكبير الجنوبي المشترك 
 والجمهورية العربية السورية
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   وضع الموارد المائية في الجمهورية اللبنانية -أوال 
 والجمهورية العربية السورية

 
   الموارد المائية المتاحة واالستخدامات في الدولتين-ألف

 
ون م   ٢١٢١  ٤٧٥٤٧٥رية بحوالي   رية بحوالي   تقدر مصادر المياه المتجددة في الجمهورية العربية السو       تقدر مصادر المياه المتجددة في الجمهورية العربية السو         ون م    ملي ا     ٣٣ ملي تج معظمه ا      وتن تج معظمه  وتن

ابيع                      ٧٠٧٠من مياه األمطار التي تساهم بنسبة           من مياه األمطار التي تساهم بنسبة            ار والين ة والتي تغذي األنه اه المتجددة في الدول ة من المي ابيع                       في المائ ار والين ة والتي تغذي األنه اه المتجددة في الدول ة من المي  في المائ
 من مصادر المياه في      من مصادر المياه في     ٣٣ مليون م   مليون م  ٥٥  ١٠٠١٠٠وتغذي حوالي   وتغذي حوالي   .  .  والمياه الجوفية التـي تشكل المصدر األساسي لمياه الري       والمياه الجوفية التـي تشكل المصدر األساسي لمياه الري       

ة ا ة االجمهوري ا الجمهوري تخدم منه ذي يس ة وال اه الجوفي ورية المي ة الس ا لعربي تخدم منه ذي يس ة وال اه الجوفي ورية المي ة الس ون م٣٣  ٥٠٠٥٠٠لعربي ون م ملي  .  .  ))١١((٣٣ ملي
ام      اه لع ن المي نوي م د الس رد الواح غ نصيب الف ام     وبل اه لع ن المي نوي م د الس رد الواح غ نصيب الف والي ١٩٩٧١٩٩٧وبل والي  ح رد   .  .  ٣٣ م م١١  ٤٣٨٤٣٨ ح ن أن نصيب الف الرغم م رد   وب ن أن نصيب الف الرغم م  وب

ى     ) )  للفرد الواحد في السنة    للفرد الواحد في السنة   ٣٣ م م١١  ٠٠٠٠٠٠وهو وهو ((ما زال فوق خط الفقر للمياه       ما زال فوق خط الفقر للمياه        ع أن يتراجع إل ه يتوق ى     فإن ع أن يتراجع إل ه يتوق رد  ٣٣ م م٧٧٠٧٧٠فإن رد   للف  للف
 .. وذلك بسبب التزايد السكاني المستمر ومحدودية مصادر المياه المتوفرة وذلك بسبب التزايد السكاني المستمر ومحدودية مصادر المياه المتوفرة٢٠٢٥٢٠٢٥في السنة بحلول عام في السنة بحلول عام 

 
ة           ة         وتقع الجمهورية العربية السورية في منطقة شبه جافة تتسم بندرة مواردها المائي و    .  .  وتقع الجمهورية العربية السورية في منطقة شبه جافة تتسم بندرة مواردها المائي د أدت نسبة النم و    وق د أدت نسبة النم وق

و االقتصادي إ    ريع والنم ي الس ور العمران ة والتط كاني المرتفع و االقتصادي إ   الس ريع والنم ي الس ور العمران ة والتط كاني المرتفع اط    الس ادة أنم اه وزي ى المي ب عل ادة الطل ى زي اط    ل ادة أنم اه وزي ى المي ب عل ادة الطل ى زي ل
تخدام           دد صالحيتها لالس اه بشكل يه دهور مستمر لمصادر المي ى حدوث ت ا أدى إل تدام مم ر المس تخدام          االستهالك غي دد صالحيتها لالس اه بشكل يه دهور مستمر لمصادر المي ى حدوث ت ا أدى إل تدام مم ر المس االستهالك غي

د  دى البعي ى الم تدامتها عل د واس دى البعي ى الم تدامتها عل ي   .  .  واس اه ف ادر المي تنزاف مص د أدى اس ذلك، فق ة ل ي   ونتيج اه ف ادر المي تنزاف مص د أدى اس ذلك، فق ة ل  ونتيج
ري             شمال الجمهورية العربية السورية إلى تراجع آميات      شمال الجمهورية العربية السورية إلى تراجع آميات       ري              المياه المتوفرة في الجنوب، آما أدى نقص آفاءة نظم ال  المياه المتوفرة في الجنوب، آما أدى نقص آفاءة نظم ال

 ..المستخدمة وعدم وجود آليات فعالة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية إلى تناقص مصادر المياه المتاحة لهاالمستخدمة وعدم وجود آليات فعالة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية إلى تناقص مصادر المياه المتاحة لها
 

ة، حيث                  ة، حيث                ويلجأ المزارعون إلى استخدام المياه الجوفية إلى جانب المياه السطحية لري المحاصيل الزراعي ويلجأ المزارعون إلى استخدام المياه الجوفية إلى جانب المياه السطحية لري المحاصيل الزراعي
ين   يوجيوج ا ب اه فيه ة المي راوح نوعي ورية تت ة الس ة العربي ي الجمهوري ية ف ة أساس اه جوفي ات مي دة مجمع ين   د ع ا ب اه فيه ة المي راوح نوعي ورية تت ة الس ة العربي ي الجمهوري ية ف ة أساس اه جوفي ات مي دة مجمع   ٥٠٠٥٠٠د ع
ون   ٥٥  ٠٠٠٠٠٠وو ون    جزء من الملي اه       .  .  (ppm) جزء من الملي ادة نسبة الملوحة في المي ى زي ؤدي إل ة ي اه الجوفي اه       وسوء استخدام المي ادة نسبة الملوحة في المي ى زي ؤدي إل ة ي اه الجوفي   ))٢٢((وسوء استخدام المي

األخص في                   اف، وب ى حدوث حاالت جف األخص في                  وتراجع منسوب المياه وبدوره يؤدي إل اف، وب ى حدوث حاالت جف ة الشمالية الشرقية حيث        وتراجع منسوب المياه وبدوره يؤدي إل ة الشمالية الشرقية حيث        المنطق المنطق
اه في            .  .   في المائة   في المائة  ٩١٩١سجلت نسبة العجز المائي فيها حوالي       سجلت نسبة العجز المائي فيها حوالي        نخفض منسوب المي اه في            واستنادًا إلى المسوح الميدانية، ي نخفض منسوب المي واستنادا  إلى المسوح الميدانية، ي

ة من        .  .  ))٣٣(( أمتار في السنة  أمتار في السنة ٣٣ و  و ١١اآلبار بين   اآلبار بين    رة األسد وجود نسبة عالي ة من        آما سجل ارتفاع في التلوث إذ أظهرت بحي رة األسد وجود نسبة عالي آما سجل ارتفاع في التلوث إذ أظهرت بحي
  ٥٠٥٠وقدرت آميات المياه المفقودة في العاصمة دمشق بنسبة          وقدرت آميات المياه المفقودة في العاصمة دمشق بنسبة          .  .  بات األسمدة واألمالح  بات األسمدة واألمالح  تلوث المبيدات وحدوث ترس   تلوث المبيدات وحدوث ترس   

 ..))٤٤((في المائةفي المائة
 

ى دول أخرى حيث أن          ٧٠٧٠وتعتمد الجمهورية العربية السورية بنسبة      وتعتمد الجمهورية العربية السورية بنسبة        ا السطحية عل ى دول أخرى حيث أن           في المائة من مياهه ا السطحية عل  في المائة من مياهه
أتي من نهري دج                  ة السورية ي ة العربي أتي من نهري دج                 المصدر األساسي للمياه السطحية في الجمهوري ة السورية ي ة العربي رات   المصدر األساسي للمياه السطحية في الجمهوري ة والف رات   ل ة والف إن   .  .  ل ذلك، ف إن   ول ذلك، ف ول

ى سبيل                           ا، عل ع، وهي ترآي ة المنب اف إذ أقامت دول ى سبيل                          الجمهورية العربية السورية يمكن أن تتعرض لظروف الجف ا، عل ع، وهي ترآي ة المنب اف إذ أقامت دول الجمهورية العربية السورية يمكن أن تتعرض لظروف الجف
المثال، مشاريع مائية مثل مشروع جنوبي األنتول اإلنمائي الذي يؤثر على منسوب المياه المتدفق إلى الجمهورية                المثال، مشاريع مائية مثل مشروع جنوبي األنتول اإلنمائي الذي يؤثر على منسوب المياه المتدفق إلى الجمهورية                

                                                      
))١١((    Syrian Arab Republic. Ministry of Irrigation, Initial Assessment Study of Water Sector Management in the Syrian 

Arab Republic, 16 May 2004.                                                                                                                                                                       

))٢٢((    ESCWA, ESCWA Water Development Report 2005, p. 37) ) سيصدرسيصدر.(.( 

))٣٣((    Syrian Arab Republic. Ministry of Irrigation, Initial Assessment Study of Water Sector Management in the Syrian 
Arab Republic, 16 May 2004, p. 4.                                                                                                                                                               

))٤٤((    ESCWA, BGR & GTZ, Enhancing Negotiation Skills on International Water issues in the ESCWA Region,  
2003, p. 3.                                                                                                                                                                                                      
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ر                 وتقسم الجمهورية   وتقسم الجمهورية   .  .  العربية السورية العربية السورية  رات هو النهر األآب ر الف ة، ويعتب ر                 العربية السورية إلى سبعة أحواض مائي رات هو النهر األآب ر الف ة، ويعتب العربية السورية إلى سبعة أحواض مائي
ا       //٣٣ م  م ٥٠٠٥٠٠وقد تعهدت ترآيا بضمان تدفق      وقد تعهدت ترآيا بضمان تدفق      .  .  الذي يجري فيها  الذي يجري فيها   ة السورية حيث يصل منه ا       ث إلى الجمهورية العربي ة السورية حيث يصل منه ث إلى الجمهورية العربي

اً          ٤٢٤٢ ا            في المائة فقط وهي حصة الجمهورية العربية السورية حالي ال طوروس الش             .  .   في المائة فقط وهي حصة الجمهورية العربية السورية حالي ة من جب ع نهر دجل ال طوروس الش             وينب ة من جب ع نهر دجل رقية رقية وينب
اه             تغالل المي ورية الس وق الس أن الحق ة بش ة نهائي ى اتفاقي د إل ل بع تم التوص م ي ا ول ي ترآي اه            ف تغالل المي ورية الس وق الس أن الحق ة بش ة نهائي ى اتفاقي د إل ل بع تم التوص م ي ا ول ي ترآي  ف

 . . من نهري دجلة والفرات حيث يتم العمل اآلن وفقا  التفاقية مؤقتةمن نهري دجلة والفرات حيث يتم العمل اآلن وفقًا التفاقية مؤقتة
 

ة السورية                               ة العربي رورًا بالجمهوري ا م ان ويصب في ترآي ع من لبن و ينب ة السورية                             أما بالنسبة لنهر العاصي، فه ة العربي رورا  بالجمهوري ا م ان ويصب في ترآي ع من لبن و ينب أما بالنسبة لنهر العاصي، فه
ه     ويبلغ تسرب   ويبلغ تسرب    ه     المياه الجوفية في وبي المشترك                   //٣٣ م  م ٨٠٨٠المياه الجوفية في ر الجن ان السطحي للنهر الكبي دل الجري ا يصل مع وبي المشترك                   ث، بينم ر الجن ان السطحي للنهر الكبي دل الجري ا يصل مع ث، بينم

اه حوض اليرموك      //٣٣ م م٨٨بين لبنان والجمهورية العربية السورية في المنطقة الساحلية إلى        بين لبنان والجمهورية العربية السورية في المنطقة الساحلية إلى         اه حوض اليرموك      ث، وتصل مصادر مي ث، وتصل مصادر مي
يستهلك قطاع الزراعة حوالي        يستهلك قطاع الزراعة حوالي        وو.  .  ))٥٥((ثث//٣٣ م  م ١٥١٥المشترك بين األردن والجمهورية العربية السورية وفلسطين إلى         المشترك بين األردن والجمهورية العربية السورية وفلسطين إلى         

غ استخدام قطاع الصناعة                             ٨٧٫٩٨٧٫٩ ا يبل ة السورية، بينم ة العربي وفرة في الجمهوري اه المت غ استخدام قطاع الصناعة                              في المائة من نسبة المي ا يبل ة السورية، بينم ة العربي وفرة في الجمهوري اه المت  في المائة من نسبة المي
ة و     ٣٫٦٣٫٦ومياه الشرب حوالي      ومياه الشرب حوالي       ة و      في المائ اه                    ٨٫٥٨٫٥ في المائ الي االستخدامات من المي والي من إجم ى الت ة عل اه                     في المائ الي االستخدامات من المي والي من إجم ى الت ة عل انظر  انظر  (( في المائ

 ).).٣٣الشكل الشكل 
 

 لمياه في الجمهورية العربية السورية  استخدامات ا-٣الشكل 
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ع   ١٦١٦أما في لبنان، فتعتبر األنهار أحد أهم مصادر المياه السطحية فيها حيث يوجد              أما في لبنان، فتعتبر األنهار أحد أهم مصادر المياه السطحية فيها حيث يوجد                ع    نهر يق ى   ١٣١٣ نهر يق ا عل ى    منه ا عل  منه
ر   : : وتشترك ثالثة من هذه األنهار مع الدول المجاورة وهي      وتشترك ثالثة من هذه األنهار مع الدول المجاورة وهي      .  .  الساحل وثالثة في الداخل   الساحل وثالثة في الداخل    ر   النهر الكبي وبي ونهر   النهر الكبي وبي ونهر   الجن الجن

ة   .  .  ))٦٦((العاصي وهما مشترآان مع الجمهورية العربية السورية، ونهر الحصباني المشترك مع فلسطين        العاصي وهما مشترآان مع الجمهورية العربية السورية، ونهر الحصباني المشترك مع فلسطين         در آمي ة   وتق در آمي وتق
والي   ار بح ول األمط والي  هط ار بح ول األمط ون م٨٨  ٦٠٠٦٠٠هط ون م ملي ار   ٣٣ ملي ابيع واألنه اه الين ات مي ادة آمي ي زي ك ف اهم ذل ث يس ار    حي ابيع واألنه اه الين ات مي ادة آمي ي زي ك ف اهم ذل ث يس در .  .   حي در ويق ويق

والي     وفرة بح ة المت طحية والجوفي اه الس وع المي والي    مجم وفرة بح ة المت طحية والجوفي اه الس وع المي ون م٢٢  ٦٠٠٦٠٠مجم ون م ملي نة  ٣٣ ملي ي الس نة   ف ي الس   ف
ون   ١١  ٠٠٠٠٠٠ فقط قابلة لالستعمال، وتبلغ آمية المياه الجوفية المتوفرة لالستخدام حوالي              فقط قابلة لالستعمال، وتبلغ آمية المياه الجوفية المتوفرة لالستخدام حوالي             ٣٣ مليون م   مليون م  ٢٢  ٠٠٠٠٠٠منها  منها   ون    ملي  ملي

وج            .  .  ))٧٧((مم ان الثل ة من ذوب اه الجوفي رة التشققات تسرب المي وج            وسهلت طبيعة األرض اللبنانية الكلسية والمتميزة بكث ان الثل ة من ذوب اه الجوفي رة التشققات تسرب المي وسهلت طبيعة األرض اللبنانية الكلسية والمتميزة بكث
ين الجدول     .  .  جوفيةجوفيةومياه األمطار إلى الطبقة ال    ومياه األمطار إلى الطبقة ال     ين الجدول     ويب ار               ١١ويب اه السطحية لألنه دفقات المي ات األمطار والتبخر وت ار                آمي اه السطحية لألنه دفقات المي ات األمطار والتبخر وت  آمي

 ..نحو البلدان المجاورة وآميات المياه الجوفية المتاحة والمستخدمة في لبناننحو البلدان المجاورة وآميات المياه الجوفية المتاحة والمستخدمة في لبنان
اه         ريف المي بب تص تمر بس دهور المس ن الت ان م ي لبن ة ف طحية والجوفي اه الس ة المي اني نوعي اه       وتع ريف المي بب تص تمر بس دهور المس ن الت ان م ي لبن ة ف طحية والجوفي اه الس ة المي اني نوعي  وتع

ات ضخمة                     المبتذلة مباشرة دون معا   المبتذلة مباشرة دون معا    دار آمي ا ساهم في إه ري مم ات ضخمة                     لجة واعتماد طرق تقليدية وغير مستدامة في ال دار آمي ا ساهم في إه ري مم لجة واعتماد طرق تقليدية وغير مستدامة في ال
                                                      

))٥٥((    Syrian Arab Republic.  Ministry of Irrigation, Initial Assessment Study of Water Sector Management in the Syrian 
Arab Republic, 16 May 2004, p. 1.                                                                                                                                                               

))٦٦((    Lebanese Republic.  Ministry of Environment, State of the Environment Report, 2001.. 

))٧٧((    Ibid., pp. 109 and 112.. 

استخدامات مياه الصناعة من    استخدامات مياه الصناعة من    % % 
 إجمالي االستخداماتإجمالي االستخدامات

استخدامات مياه الزراعة من    استخدامات مياه الزراعة من    % % 
 إجمالي االستخداماتإجمالي االستخدامات

استخدامات مياه الشرب من    استخدامات مياه الشرب من    % % 
 إجمالي االستخداماتإجمالي االستخدامات

٨،٥ ٣،٦ 

٨٧،٩ 
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اه اهمن المي ات الصلبة  .  .  من المي ن النفاي تخلص العشوائي م مدة وال دات واألس تعمال المكثف للمبي ى االس ذا باإلضافة إل ات الصلبة  ه ن النفاي تخلص العشوائي م مدة وال دات واألس تعمال المكثف للمبي ى االس ذا باإلضافة إل ه
وث       دة التل ن ح ي زادت م ائلة والت انع الس ات المص وث      ونفاي دة التل ن ح ي زادت م ائلة والت انع الس ات المص تغ    .  .  ونفاي رة اس ك، أدت آث ى ذل افة إل تغ    باإلض رة اس ك، أدت آث ى ذل افة إل  الل الل باإلض

 ..))٨٨((المياه الجوفية إلى تلوثها وزيادة نسبة الملوحة فيها وبالتالي انخفاض منسوبهاالمياه الجوفية إلى تلوثها وزيادة نسبة الملوحة فيها وبالتالي انخفاض منسوبها
 

ذا      ) )  في المائة   في المائة  ٥٨٫١٥٨٫١((ويستهلك قطاع الزراعة الحصة األآبر من المياه المتوفرة         ويستهلك قطاع الزراعة الحصة األآبر من المياه المتوفرة           ذا      على الرغم من ضعف ه على الرغم من ضعف ه
ي بنس                     اه لالستعمال المنزل ه قطاع المي ة، ويلي ي بنس                    القطاع مقارنة بالدول األخرى في المنطق اه لالستعمال المنزل ه قطاع المي ة، ويلي ة وقطاع    ٣٢٣٢بة بة القطاع مقارنة بالدول األخرى في المنطق ة وقطاع     في المائ  في المائ

 ..٤٤ في المائة آما يبين الشكل  في المائة آما يبين الشكل ٩٫٧٩٫٧الصناعة بنسبة الصناعة بنسبة 
 

 )٩(  معدل المياه المتوفرة في السنة في لبنان-١الجدول 
 

 المواصفاتالمواصفات )٣مليون م(الكمية في السنة 
 هطول األمطارهطول األمطار ٨ ٦٠٠
 التبخرالتبخر ٤ ٣٠٠
 ::تدفق المياه السطحية نحو البلدان المجاورةتدفق المياه السطحية نحو البلدان المجاورة 
 ية العربية السوريةية العربية السوريةتدفق نحو الجمهورتدفق نحو الجمهور 
  نهر العاصي نهر العاصي-     ٤١٥
  النهر الكبير الجنوبي النهر الكبير الجنوبي-     ٩٥
 تدفق نحو األراضي المحتلةتدفق نحو األراضي المحتلة ١٦٠

  نهر الحصباني نهر الحصباني-     )٦٧٠(
 تسرب نحو المياه الجوفيةتسرب نحو المياه الجوفية )١ ٠٣٠(

 صافي المياه الجوفية والسطحية المتوفرةصافي المياه الجوفية والسطحية المتوفرة ٢ ٥٠٠
 صافي المياه السطحية والجوفية القابلة لالستغاللصافي المياه السطحية والجوفية القابلة لالستغالل ٢ ٠٠٠

 ..Various including Jaber, 1996; Al Hajjar, 1997; ESCWA, 1997; Comair, 1998; El-Fadel and Zeinati, 2000: : لمصدرلمصدراا

 ..Precipitation estimated from isohyetal maps and flows to Syria from National Litani Organization: : مالحظةمالحظة
 

  اللبنانية  استخدامات المياه في الجمهورية-٤الشكل 
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اه                               غ المي ًا حيث تبل زًا مائي دان التي تواجه عج ة البل ى فئ ان ينتمي إل اه                             وبناًء على دراسات اإلسكوا، فإن لبن غ المي ا  حيث تبل دان التي تواجه عجزا  مائي ة البل ى فئ ان ينتمي إل وبناء  على دراسات اإلسكوا، فإن لبن

دان التي تواجه                 //للفرد الواحد للفرد الواحد //٣٣ م  م ١١  ٠٠٠٠٠٠المتجددة أقل من    المتجددة أقل من     ة البل ى فئ ة السورية إل ة العربي دان التي تواجه                 السنة وتنتمي الجمهوري ة البل ى فئ ة السورية إل ة العربي السنة وتنتمي الجمهوري
ة               " " مائيا مائيًاجهدا   جهدًا  "" ة               ولكن من المتوقع أن يسوء الوضع لتصبح في فئ ائي   ""ولكن من المتوقع أن يسوء الوضع لتصبح في فئ ائي   العجز الم ام     " " العجز الم ام     في ع ك بسبب    ٢٠١٥٢٠١٥في ع ك بسبب    ، وذل ، وذل

                                                      
))٨٨((    Ibid.. 

))٩٩((    Ibid., p. 110.. 

استخدامات مياه الصناعة   استخدامات مياه الصناعة   % % 
 من إجمالي االستخداماتمن إجمالي االستخدامات

استخدامات مياه الزراعة   استخدامات مياه الزراعة   % % 
 من إجمالي االستخداماتمن إجمالي االستخدامات

لشرب لشرب استخدامات مياه ا  استخدامات مياه ا  % % 
 من إجمالي االستخداماتمن إجمالي االستخدامات

 ٥٨،١ 
٣٢،٣

٩،٧٩،٧ 
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 ).).٥٥انظر الشكل انظر الشكل ((التزايد السكاني المتوقع التزايد السكاني المتوقع 
 

   مصادر المياه المتجددة في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية-٥الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..Adapted from ESCWA 2003: : المصدرالمصدر
 

   مصادر المياه السطحية المشترآة بين الجمهورية اللبنانية -باء
 والجمهورية العربية السورية

 
ر                           ا نهر العاصي والنهر الكبي رين هم ة السورية في نه ة العربي ة والجمهوري ة اللبناني ر                         تتشارك الجمهوري ا نهر العاصي والنهر الكبي رين هم ة السورية في نه ة العربي ة والجمهوري ة اللبناني تتشارك الجمهوري

ي  ك ف ة بعلب مال مدين ان ش ن لبن ي م ر العاص ع نه ث ينب وبي حي ي الجن ك ف ة بعلب مال مدين ان ش ن لبن ي م ر العاص ع نه ث ينب وبي حي ة الجن احته اإلجمالي غ مس اع وتبل هل البق ة س احته اإلجمالي غ مس اع وتبل هل البق  س
م٣٧٣٧  ٩٠٠٩٠٠ م آ ًا  .  .  ٢٢ آ ه غرب م يتج اه ث ص وحم رورًا بحم ورية م ة الس ة العربي و الجمهوري دفق نح و يت ا   وه ه غرب م يتج اه ث ص وحم رورا  بحم ورية م ة الس ة العربي و الجمهوري دفق نح و يت  وه

ه السنوي   .  .  إلى وادي غاب ليدخل لوء اإلسكندرون في ترآيا قبل أن يصب في البحر األبيض المتوسط     إلى وادي غاب ليدخل لوء اإلسكندرون في ترآيا قبل أن يصب في البحر األبيض المتوسط      ه السنوي   ويبلغ تدفق ويبلغ تدفق
 ..٣٣ مليون م مليون م٨٠٨٠   حيث حصة لبنان منها تبلغ حيث حصة لبنان منها تبلغ٣٣ مليون م مليون م٤٠٠٤٠٠

 
ان            ان          أما النهر الكبير الجنوبي، فيشكل الحدود بين لبن ة السورية بمساحة        ) ) من الشمال   من الشمال   ((أما النهر الكبير الجنوبي، فيشكل الحدود بين لبن ة العربي ة السورية بمساحة        والجمهوري ة العربي والجمهوري
ى                      .  .  ٢٢ آم  آم ١١  ٣٠٠٣٠٠ ى أعل رار السياسي عل ى الق ى الوصول إل ة أدت إل ى                      وهناك أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعي ى أعل رار السياسي عل ى الق ى الوصول إل ة أدت إل وهناك أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعي

ر     ترآة، غي ة مش ى اتفاقي وًال إل اون وص ز التع توى لتعزي ر    مس ترآة، غي ة مش ى اتفاقي وال  إل اون وص ز التع توى لتعزي ة   مس ة وقابلي ذه االتفاقي تدامة ه دى اس ة    أن م ة وقابلي ذه االتفاقي تدامة ه دى اس   أن م
ة                   .  .  تنفيذها ستناقش في الفقرات الالحقة    تنفيذها ستناقش في الفقرات الالحقة     ذه المنطق ار المشترآة في ه ددًا من األنه اك ع ة                   باإلضافة إلى ذلك، فإن هن ذه المنطق ار المشترآة في ه ددا  من األنه اك ع باإلضافة إلى ذلك، فإن هن

م  ٤٢٤٢  ٨٠٠٨٠٠حوض نهر األردن بمساحة        حوض نهر األردن بمساحة        : : وهيوهي م   آ ة السورية وفلسطين               ٢٢ آ ة العربي ان والجمهوري ين لبن ة السورية وفلسطين                المشترك ب ة العربي ان والجمهوري ين لبن  المشترك ب
رائيل وحوض  رائيل وحوض واألردن وإس طين وحوض    واألردن وإس ورية واألردن وفلس ة الس ة العربي ين الجمهوري ترك ب وك المش طين وحوض    اليرم ورية واألردن وفلس ة الس ة العربي ين الجمهوري ترك ب وك المش اليرم

رائيل   ان واألردن وإس ين لبن ترك ب وزاني المش ده ال باني وراف رائيل  الحص ان واألردن وإس ين لبن ترك ب وزاني المش ده ال باني وراف ام .  .  الحص ي ع ام وف ي ع تون  ١٩٥٣١٩٥٣وف ة جونس ت خط تون   بحث ة جونس ت خط  بحث
ى                     ة واإلسرائيلية عل ة العربي ا اللجان التقني ى                    الموحدة لوضع اقتراح شامل لتقسيم نهر األردن حيث وافقت عليه ة واإلسرائيلية عل ة العربي ا اللجان التقني  حد    حد   الموحدة لوضع اقتراح شامل لتقسيم نهر األردن حيث وافقت عليه

ية   باب سياس ة ألس ى الخط ة المصادقة عل ة العربي ن رفضت الجامع واء ولك ية  س باب سياس ة ألس ى الخط ة المصادقة عل ة العربي ن رفضت الجامع واء ولك ى  .  .  س اطئة إل دول المتش دت ال ى  وعم اطئة إل دول المتش دت ال وعم
ذه           ى ه ة عل رى للموافق دول األخ ى ال وء إل دودها دون اللج من ح د ض رف واح ن ط ة م اريع إنمائي اد مش ذه          اعتم ى ه ة عل رى للموافق دول األخ ى ال وء إل دودها دون اللج من ح د ض رف واح ن ط ة م اريع إنمائي اد مش اعتم

مساحة  مساحة  (( آم  آم ٢٢  ٧٣٥٧٣٥ الفرات بطول    الفرات بطول   آما تشترك الجمهورية العربية السورية مع العراق وترآيا في نهر         آما تشترك الجمهورية العربية السورية مع العراق وترآيا في نهر         .  .  المشاريعالمشاريع
راق، حيث يشكل مع            ) ) ٢٢ آم  آم ٤٥٠٤٥٠  ٠٠٠٠٠٠ راق، حيث يشكل مع            والذي ينبع من ترآيا ويمر في الجمهورية العربية السورية ليصب في الع والذي ينبع من ترآيا ويمر في الجمهورية العربية السورية ليصب في الع

ذي يشكل              ".  ".  شط العرب  شط العرب  ""نهر دجلة منطقة    نهر دجلة منطقة     ران، والعراق وال ا، وإي ين ترآي ة المشترك ب ى نهر دجل ذي يشكل              باإلضافة إل ران، والعراق وال ا، وإي ين ترآي ة المشترك ب ى نهر دجل باإلضافة إل
 .. وترآيا وبين الجمهورية العربية السورية والعراق لمسافة قصيرة وترآيا وبين الجمهورية العربية السورية والعراق لمسافة قصيرةالحدود بين الجمهورية العربية السوريةالحدود بين الجمهورية العربية السورية

 

         لبنان       الجمهورية العربية السورية
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   السياسات والخطط المائية في الدولتين-جيم

 
وطني                    ى الصعيد ال ة عل وطني                  تتولى وزارة الري في الجمهورية العربية السورية مسؤولية إدارة الموارد المائي ى الصعيد ال ة عل تتولى وزارة الري في الجمهورية العربية السورية مسؤولية إدارة الموارد المائي

 ::))١٠١٠((وأبرز مهام الوزارة هي التاليةوأبرز مهام الوزارة هي التالية.  .  وانين الموضوعةوانين الموضوعةويتم العمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفقا  للقويتم العمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفقًا للق
 
د   -١١ وث وتحدي ن التل ا م ا وحمايته ة تنميته ا وآيفي ا ونوعيته اس آميته ة وقي وارد المائي ة الم د  دراس وث وتحدي ن التل ا م ا وحمايته ة تنميته ا وآيفي ا ونوعيته اس آميته ة وقي وارد المائي ة الم  دراس

 ..أوجه االستفادة منهاأوجه االستفادة منها
 
ا بشكل                -٢٢ ا بشكل               دراسة وتصميم مشاريع الري واستصالح األراضي، وآذلك تنفيذ هذه المشاريع واإلشراف عليه دراسة وتصميم مشاريع الري واستصالح األراضي، وآذلك تنفيذ هذه المشاريع واإلشراف عليه
 ..باشر أو غير مباشرباشر أو غير مباشرمم
 
ي          -٣٣ ترآة ف الح المش ري واالستص اريع ال ة لمش ة واجتماعي ادية وزراعي ات اقتص ط وسياس راح خط ي         إقت ترآة ف الح المش ري واالستص اريع ال ة لمش ة واجتماعي ادية وزراعي ات اقتص ط وسياس راح خط إقت

 ..تنفيذهاتنفيذها
 
 ..إعداد وتأهيل مساعدي المهندسين والفنيين في مجال اختصاص الوزارةإعداد وتأهيل مساعدي المهندسين والفنيين في مجال اختصاص الوزارة -٤٤
 

د ال    اءة وتحدي ين الكف ى تحس ؤدي إل كل ي ي بش ل التنظيم اء الهيك ادة بن تم اآلن إع د ال  ي اءة وتحدي ين الكف ى تحس ؤدي إل كل ي ي بش ل التنظيم اء الهيك ادة بن تم اآلن إع ي ي تويات ف ام والمس ي مه تويات ف ام والمس مه
اه                    .  .  القطاع المائي القطاع المائي  يم مصادر المي ة وتقي اه                    فمن المقترح إنشاء وآالة مستقلة لمصادر المياه تكون مسؤولة عن مراقب يم مصادر المي ة وتقي فمن المقترح إنشاء وآالة مستقلة لمصادر المياه تكون مسؤولة عن مراقب
ًا ًا ونوع ا آم ا  ونوع اء .  .  آم ادة البن ي إلع اون الفن ي مجاالت التع ا، ف ل ألماني ة، مث دول األوروبي ع ال اون م اك توجه للتع اء وهن ادة البن ي إلع اون الفن ي مجاالت التع ا، ف ل ألماني ة، مث دول األوروبي ع ال اون م اك توجه للتع وهن

ذ وتشغيل              المؤسسي والتعاون المالي لتحديث   المؤسسي والتعاون المالي لتحديث    ة بتخطيط وتنفي ذ وتشغيل               البنية التحتية الهيدرولوجية وتدعيم العمليات المتعلق ة بتخطيط وتنفي  البنية التحتية الهيدرولوجية وتدعيم العمليات المتعلق
ادئ                               ى أساس مب اه عل ة لمصادر المي ة عام داد خطة وطني دء بإع ى المساعدة في الب ة، إضافة إل ادئ                              المشاريع المعني ى أساس مب اه عل ة لمصادر المي ة عام داد خطة وطني دء بإع ى المساعدة في الب ة، إضافة إل المشاريع المعني

وز              .  .  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية   اإلدارة المتكاملة للموارد المائية    تقبلي لخدمات استشارية ل يتم تصميم مشروع مس وز              آما س تقبلي لخدمات استشارية ل يتم تصميم مشروع مس ري للتطوير     آما س ري للتطوير     ارة ال ارة ال
ة        ات هيدرولوجي دة بيان يس قاع ة وتأس ات المعني ا بالمؤسس اه وربطه ة للمي ة عام ة وطني ي ووضع خط ة       التنظيم ات هيدرولوجي دة بيان يس قاع ة وتأس ات المعني ا بالمؤسس اه وربطه ة للمي ة عام ة وطني ي ووضع خط التنظيم

 ..))١١١١((متكاملةمتكاملة
 

ة            ن جه اه م ة والمي ين وزارة الطاق ه ب اه في اع المي يم اإلداري لقط ًا التنظ ور حالي ان، فيتمح ي لبن ا ف ة          أم ن جه اه م ة والمي ين وزارة الطاق ه ب اه في اع المي يم اإلداري لقط ا  التنظ ور حالي ان، فيتمح ي لبن ا ف أم
م                   والمؤسسات العامة االستثمارية للمياه وا    والمؤسسات العامة االستثمارية للمياه وا     انون رق ا تضمنه الق ًا لم ك وفق ة أخرى وذل ة من جه اه المبتذل م                   لمي انون رق ا تضمنه الق ا  لم ك وفق ة أخرى وذل ة من جه اه المبتذل   ٢٢١٢٢١لمي

ار٢٩٢٩المؤرخ المؤرخ  ار أي ايو // أي ايو م م ٢٠٠٠٢٠٠٠م انون رق اه والق يم قطاع المي ق بتنظ م  المتعل انون رق اه والق يم قطاع المي ق بتنظ ؤرخ ٢٤١٢٤١ المتعل ؤرخ  الم   ٢٠٠٠٢٠٠٠أغسطس أغسطس // آب آب٧٧ الم
ه  دل ل ه المع دل ل اه       .  .  المع ة والمي ن وزارة الطاق ل م ًا لصالحيات آ اه وفق اع المي ي إلدارة قط ار المؤسس د وضع اإلط اه       وق ة والمي ن وزارة الطاق ل م ا  لصالحيات آ اه وفق اع المي ي إلدارة قط ار المؤسس د وضع اإلط وق

 ..ؤسسات العامة االستثمارية األربع للمياه والمياه المبتذلةؤسسات العامة االستثمارية األربع للمياه والمياه المبتذلةوالموالم
ر           ر الكبي وض النه ا ح ان، ومنه مال لبن ة ش ي منطق ة ف الموارد المائي ة ب ور المتعلق ع األم رتبط جمي ر         وت ر الكبي وض النه ا ح ان، ومنه مال لبن ة ش ي منطق ة ف الموارد المائي ة ب ور المتعلق ع األم رتبط جمي وت

 ::))١٢١٢((وتقوم المؤسسة بالمهام التاليةوتقوم المؤسسة بالمهام التالية.  .  الجنوبي، بالمؤسسة العامة االستثمارية لمنطقة الشمال في مدينة طرابلسالجنوبي، بالمؤسسة العامة االستثمارية لمنطقة الشمال في مدينة طرابلس
 
ي  رر -١١ ة ف دير الحاجات المائي وبي وتق ر الجن ر الكبي ة عن مجرى النه ة الناجم وارد المائي ة الم ي  صد ومراقب ة ف دير الحاجات المائي وبي وتق ر الجن ر الكبي ة عن مجرى النه ة الناجم وارد المائي ة الم صد ومراقب

                                                      
))١٠١٠((    International Development and Research Center (IDRC), Final Technical Report.  Institutions for Transboundary 

Rivers: The Akkar Watershed in Syria and Lebanon, August 2003, p. 67.                                                                                                  

))١١١١((    Syrian Arab Republic.  Ministry of Irrigation, Initial Assessment Study of Water Sector Management in the Syrian 
Arab Republic, 16 May 2004.                                                                                                                                                                       

))١٢١٢((    International Development and Research Center (IDRC), Final Technical Report.  Institutions for Transboundary 
Rivers: The Akkar Watershed in Syria and Lebanon, August 2003, p. 63.                                                                                                  
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 ..المنطقة المجاورة ومجاالت االستعمالالمنطقة المجاورة ومجاالت االستعمال
 
ر إذا       -٢٢ رى النه ويم مج وبي وتق ر الجن ر الكبي ى النه دود عل رى آالس ة الكب آت المائي ذ المنش ميم وتنفي ر إذا      تص رى النه ويم مج وبي وتق ر الجن ر الكبي ى النه دود عل رى آالس ة الكب آت المائي ذ المنش ميم وتنفي تص

 ..لمياه بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السوريةلمياه بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السوريةاقتضى األمر وفقا  التفاقيات توزيع ااقتضى األمر وفقًا التفاقيات توزيع ا
 
اه                   -٣٣ راخيص للتنقيب عن المي اه                  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصفية الحقوق المكتسبة على طول النهر ومنح الت راخيص للتنقيب عن المي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصفية الحقوق المكتسبة على طول النهر ومنح الت

 ..واستعمال األمالك العامة النهريةواستعمال األمالك العامة النهرية
 
ة ال  -٤٤ ة والهدروجيولوجي ة والجيولوجي اث المائي ات واألبح ام بالدراس ة ال القي ة والهدروجيولوجي ة والجيولوجي اث المائي ات واألبح ام بالدراس يات القي د المقتض ة لتحدي يات الزم د المقتض ة لتحدي الزم

 ..االستثماريةاالستثمارية
 

وزارة                 وزارة               وبسبب شح المياه المرتقب في السنوات القادمة، أصدرت وزارة الزراعة والمياه الخطة العشرية ل وبسبب شح المياه المرتقب في السنوات القادمة، أصدرت وزارة الزراعة والمياه الخطة العشرية ل
اه   ة والمي اه  الطاق ة والمي ده   ) ) ٢٠١١٢٠١١-٢٠٠١٢٠٠١((الطاق ذي أي ة وال ة الياباني ع الحكوم ي م اون التقن واض بالتع اه واألح ده   إلدارة المي ذي أي ة وال ة الياباني ع الحكوم ي م اون التقن واض بالتع اه واألح إلدارة المي

نة    ان س دره البرلم نة   وأص ان س دره البرلم ة  بق بق٢٠٠٠٢٠٠٠وأص ة يم ي ٨٥٠٨٥٠يم ون دوالر أمريك ي  ملي ون دوالر أمريك تة     .  .   ملي ى س ط إل ذا المخط رق ه تة     وتط ى س ط إل ذا المخط رق ه  وتط
ا        اه وأهمه ا       أجزاء، يتناول خمسة منها قضايا المي اه وأهمه اه إضافية بنسبة      : : أجزاء، يتناول خمسة منها قضايا المي أمين مصادر مي اه إضافية بنسبة      ت أمين مصادر مي ة، ومشروع    ٦٦٫٧٦٦٫٧ت ة، ومشروع     في المائ  في المائ

رًا مشاريع                            ار، وأخي ة، ومشاريع صيانة األنه اه المبتذل ري، ومشروع المي اه ال اه الشرب، ومشاريع مي را  مشاريع                           تأمين مي ار، وأخي ة، ومشاريع صيانة األنه اه المبتذل ري، ومشروع المي اه ال اه الشرب، ومشاريع مي تأمين مي
ؤون تخدام  شؤونش اءة اس ادة آف تراتيجية لزي ه نحو الخصخصة آاس ى التوج ة باإلضافة إل دات الكهربائي تخدام   المع اءة اس ادة آف تراتيجية لزي ه نحو الخصخصة آاس ى التوج ة باإلضافة إل دات الكهربائي وارد  المع وارد الم الم
 ..))١٣١٣((المائيةالمائية

 

   توقعات اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه-دال
 

ة            راءات التنظيمي ن اإلج لة م ورية سلس ة الس ة العربي ة والجمهوري ة اللبناني ن الجمهوري ل م ذت آ ة          اتخ راءات التنظيمي ن اإلج لة م ورية سلس ة الس ة العربي ة والجمهوري ة اللبناني ن الجمهوري ل م ذت آ اتخ
 دعم سياسات إدارة       دعم سياسات إدارة      دارية بما فيها إعادة هيكلية قطاع المياه بغية ترشيد استهالك المياه من خالل              دارية بما فيها إعادة هيكلية قطاع المياه بغية ترشيد استهالك المياه من خالل              والتشريعية واإل والتشريعية واإل 

ذا الهدف        ة لتحقيق ه ذا الهدف       الطلب على المياه وإعادة الضوابط االقتصادية والقانوني ة لتحقيق ه داد       .  .  الطلب على المياه وإعادة الضوابط االقتصادية والقانوني ة إع ا زالت في مرحل ا م داد       لكنه ة إع ا زالت في مرحل ا م لكنه
ة والم  ات المعني وزارات والجه ع ال اورات م ات التفصيلية والمش ة والم الدراس ات المعني وزارات والجه ع ال اورات م ات التفصيلية والمش ث أن  الدراس ي الحوض حي ة ف ات المحلي ث أن  جتمع ي الحوض حي ة ف ات المحلي جتمع

ى                           ة إل دول في المنطق ر معظم ال ى                          المشارآة الفعالة لتلك الفئات شرط أساسي لضمان تنفيذ هذه المشاريع حيث تفتق ة إل دول في المنطق ر معظم ال المشارآة الفعالة لتلك الفئات شرط أساسي لضمان تنفيذ هذه المشاريع حيث تفتق
وطني      ى المستوى ال وطني     التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية إلتمام االستراتيجيات عل ى المستوى ال ًا     .  .  التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية إلتمام االستراتيجيات عل دمًا ملحوظ اك تق ا      لكن هن دما  ملحوظ اك تق لكن هن

ين      ين     في اعتماد الشراآة ب ل إدارة               في اعتماد الشراآة ب ة وتفعي ة اللبناني اه في الجمهوري ذ مشاريع المي ام في تنفي ل إدارة                القطاعين الخاص والع ة وتفعي ة اللبناني اه في الجمهوري ذ مشاريع المي ام في تنفي  القطاعين الخاص والع
ادة ترتيب وتنظيم األدوار           .  .  األحواض من خالل لجان مستقلة في الجمهورية العربية السورية        األحواض من خالل لجان مستقلة في الجمهورية العربية السورية         ادة ترتيب وتنظيم األدوار           أما على صعيد إع أما على صعيد إع

تقلة     ٦٦ية باستحداث    ية باستحداث    المؤسسية لرفع آفاءة إدارة الموارد المائية، فقد قامت الجمهورية العربية السور          المؤسسية لرفع آفاءة إدارة الموارد المائية، فقد قامت الجمهورية العربية السور           ديريات مس تقلة      م ديريات مس  م
دعيم دور   ة وت ز الالمرآزي اه تعزي رات آخطوة تج ة حوض الف تثمار وتنمي ة الس ة عام ري األحواض ومؤسس دعيم دور  ل ة وت ز الالمرآزي اه تعزي رات آخطوة تج ة حوض الف تثمار وتنمي ة الس ة عام ري األحواض ومؤسس ل

توى الحوض    ى مس ة عل ؤون المائي ي إدارة الش ة ف لطات المحلي توى الحوض   الس ى مس ة عل ؤون المائي ي إدارة الش ة ف لطات المحلي ت   .  .  الس د أعطي ة، فق ة اللبناني ي الجمهوري ا ف ت   أم د أعطي ة، فق ة اللبناني ي الجمهوري ا ف أم
ذ          صالحيات جديدة لوزارة الطاقة والموارد الما     صالحيات جديدة لوزارة الطاقة والموارد الما      ام وتنفي وجيهي الع ة والمخطط الت ة المائي ذ          ئية لوضع السياسة العام ام وتنفي وجيهي الع ة والمخطط الت ة المائي ئية لوضع السياسة العام

رى اريع الكب رىالمش اريع الكب ام  .  .  المش ك، دمجت المصالح والمه ى ذل ام  إضافة إل ك، دمجت المصالح والمه ى ذل ددها ((إضافة إل ددها ع ى  ) ) ٢١٢١ع ة عل ات موزع ع مؤسس ي أرب ى  ف ة عل ات موزع ع مؤسس ي أرب ف
 ..))١٤١٤((مستوى المناطق والمحافظات باإلضافة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطانيمستوى المناطق والمحافظات باإلضافة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

 

                                                      
))١٣١٣((    Lebanese Republic.  Ministry of Environment,  State of the Environment Report, 2001, p. 128.. 

تطوير أطر لتطبيق اإلستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة          تطوير أطر لتطبيق اإلستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة          اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،          ))١٤١٤((
 ..٣٧٣٧، ص ، ص ))قيد اإلصدارقيد اإلصدار((، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥، ، في بلدان اإلسكوافي بلدان اإلسكوا



 -١٣١٣-

ا          أما فيما يتعلق باألدوات االقت    أما فيما يتعلق باألدوات االقت      ذا الموضوع م ا          صادية وال سيما وضع رسوم التلوث وتسعيرة المياه، فإن ه ذا الموضوع م صادية وال سيما وضع رسوم التلوث وتسعيرة المياه، فإن ه
ائد             .  .  زال خارج البحث الجدي في الجمهورية العربية السورية       زال خارج البحث الجدي في الجمهورية العربية السورية        ة، فنظام السوق الس ة اللبناني ائد             أما بالنسبة للجمهوري ة، فنظام السوق الس ة اللبناني أما بالنسبة للجمهوري

دادات   وعلى عدة نماوعلى عدة نما  (BOT - build-operate-transfer)اآلن يعتمد على آلية البناء والتشغيل والنقل اآلن يعتمد على آلية البناء والتشغيل والنقل  دادات   ذج شراآة في إم ذج شراآة في إم
اون                  دينتي صيدا وطرابلس بالتع دادات في آل من م اون                 الخدمات والصرف الصحي باإلضافة إلى تجربة إدخال الع دينتي صيدا وطرابلس بالتع دادات في آل من م الخدمات والصرف الصحي باإلضافة إلى تجربة إدخال الع

تفيدين ة الرسوم من المس ع شرآة خاصة لتنظيم الخدمات وجباي تفيدينم ة الرسوم من المس ع شرآة خاصة لتنظيم الخدمات وجباي رز دور .  .  م ق بحل النزعات، فيب ا يتعل ا فيم رز دور أم ق بحل النزعات، فيب ا يتعل ا فيم أم
ام          المفاوضات المائية بين الجمهورية اللبنانية والجم   المفاوضات المائية بين الجمهورية اللبنانية والجم    اق ع رام اتف ى إب م التوصل إل ة السورية حيث ت ام          هورية العربي اق ع رام اتف ى إب م التوصل إل ة السورية حيث ت هورية العربي

ا          ٢٠٠٢٢٠٠٢ يتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي واتفاقية عام          يتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي واتفاقية عام         ١٩٩٤١٩٩٤ وبي بينهم ر الجن اه حوض النهر الكبي ام مي ا           من اقتس وبي بينهم ر الجن اه حوض النهر الكبي ام مي  من اقتس
ة   ادئ اإلدارة المتكامل ق مب ر وف ذا النه ر ووضع أسس اإلدارة له ى المجرى الرئيسي للنه ترك عل د مش اء س ة  وبن ادئ اإلدارة المتكامل ق مب ر وف ذا النه ر ووضع أسس اإلدارة له ى المجرى الرئيسي للنه ترك عل د مش اء س وبن

 ..ر المياه والذي سوف يتم عرضها الحقا  في هذا التقريرر المياه والذي سوف يتم عرضها الحقًا في هذا التقريرلمصادلمصاد
 

   حوض النهر الكبير الجنوبي-ثانيا 
 

   البيانات الجغرافية والمائية-ألف
 

ى طول       ) ) العريضة العريضة ((ينبع النهر الكبير الجنوبي من بلدة صغيرة        ينبع النهر الكبير الجنوبي من بلدة صغيرة          د عل ى طول       ويمت د عل ة         ٥٦٥٦ويمت ين حدود الجمهوري م ب ة          آل ين حدود الجمهوري م ب  آل
ة السورية، وتبل         ة العربي ة السورية، وتبل        اللبنانية والجمهوري ة العربي م  ٩٩١٩٩١غ مساحته    غ مساحته    اللبنانية والجمهوري م   آ د      ٢٢ آ د      ، حيث يمت م  ٢٩٥٢٩٥، حيث يمت م   آ ة       ٢٢ آ ة اللبناني ة        في الجمهوري ة اللبناني  في الجمهوري

ويعتبر مستوى تدفق المياه بالنهر ضعيف لكنه شهد في بعض السنين تدفقا  أدى إلى حدوث  ويعتبر مستوى تدفق المياه بالنهر ضعيف لكنه شهد في بعض السنين تدفقًا أدى إلى حدوث  .  .  ))١٥١٥(())٦٦انظر الشكل  انظر الشكل  ((
ة العريضة     ١٩٧٩١٩٧٩أضرار وآوارث مثلما حدث في عام    أضرار وآوارث مثلما حدث في عام     دي في منطق ة العريضة      أدت إلى تحطم الجسر الحدي دي في منطق وارد   .  .   أدت إلى تحطم الجسر الحدي در ال وارد   يق در ال يق

ا االم والي الم نوي المتوسط بح والي ئي الس نوي المتوسط بح ون ١٥٠١٥٠ئي الس ون  ملي ار٣٣مم ملي دل األمط راوح مع ار ويت دل األمط راوح مع ين  ويت وبي ب ر الجن ر الكبي ي النه ين  ف وبي ب ر الجن ر الكبي ي النه   ٦٠٠٦٠٠ ف
نخفض في فصل الصيف                   ١١  ٠٠٠٠٠٠وو نخفض في فصل الصيف                    مم في السنة حيث يتمتع بهطول أمطار مرتفع في فصل الشتاء وم ويجري  ويجري  .  .   مم في السنة حيث يتمتع بهطول أمطار مرتفع في فصل الشتاء وم

د ووادي العطشان                د ووادي العطشان               النهر من الشرق إلى الغرب قبل أن يصب في وادي خال اطق       ويتكون الحو   ويتكون الحو   .  .  النهر من الشرق إلى الغرب قبل أن يصب في وادي خال ع من اطق       ض من أرب ع من ض من أرب
 ::مختلفة من الغرب إلى الشرق وهيمختلفة من الغرب إلى الشرق وهي

 
 ..سهل عكار الساحلي، وهي منطقة زراعيةسهل عكار الساحلي، وهي منطقة زراعية -١١
 
اتين                                -٢٢ ة وبس دة ومحاط بأشجار فاآه ة الجي ى الترب ر إل ى سهل حيث يفتق اح النهر عل د انفت اتين                               ممر ضيق عن ة وبس دة ومحاط بأشجار فاآه ة الجي ى الترب ر إل ى سهل حيث يفتق اح النهر عل د انفت ممر ضيق عن

 ..الزيتون، لكن معظم األحيان يستعمل للرعيالزيتون، لكن معظم األحيان يستعمل للرعي
 
 .. تربة ذات جودة عالية للزراعة تربة ذات جودة عالية للزراعةسهل البقاع، وهي منطقة تمتلك نوعيةسهل البقاع، وهي منطقة تمتلك نوعية -٣٣
 
 ..وادي خالد في الجمهورية اللبنانية ووادي عطشان في الجمهورية العربية السوريةوادي خالد في الجمهورية اللبنانية ووادي عطشان في الجمهورية العربية السورية -٤٤
 

   حوض النهر الكبير الجنوبي في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية-٦الشكل 
 
 
 
 
 

                                                      
))١٥١٥((  Mercier, J., Mémoire de Stage de Diplôme d’Etudes Approfondies de Sciences et Techniques de L’Environnement.  

Usages politiques de la notion de gestion intégrée des ressources en eau aux niveaux libanais et syro-libanais: La réforme du secteur 
de l’eau au Liban et le partage des ressources en eaux du Nahr el-Kébir avec la Syrie.  Université Paris XII – Val de Marne.  Ecole 
Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forets, June 2005, p. 40.                                                                                                            
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   السكان واألنشطة-باء

 
ل           ))١٦١٦(( شخص على ضفة النهر الكبير الجنوبي       شخص على ضفة النهر الكبير الجنوبي      ٤٠٠٤٠٠  ٠٠٠٠٠٠يعيش حوالي   يعيش حوالي     وع مجتمعات سكانه مث ل            حيث تتن وع مجتمعات سكانه مث  حيث تتن

ة السورية                             ى الحوض من الجه د أيضًا عل دو التي تمت ى وجود جماعة الب ة، باإلضافة إل ة السورية                            باقي األراضي اللبناني ى الحوض من الجه د أيضا  عل دو التي تمت ى وجود جماعة الب ة، باإلضافة إل .  .  باقي األراضي اللبناني
وطني            وطني           ويتميز سكان الحوض اللبناني بنسبة إنجاب مرتفعة بالمقارنة مع المعدل ال ي   ويتجانس السكا  ويتجانس السكا  .  .  ويتميز سكان الحوض اللبناني بنسبة إنجاب مرتفعة بالمقارنة مع المعدل ال ى جهت ي   ن عل ى جهت ن عل

 ..))١٧١٧((الحوض حيث أن هناك سكانا  من الجهة اللبنانية لهم أقرباء في الجهة السورية والعكس صحيحالحوض حيث أن هناك سكانًا من الجهة اللبنانية لهم أقرباء في الجهة السورية والعكس صحيح
 

وفير      ربح ال ؤمن ال ا ال ت ن أنه رغم م ى ال ة عل ي المنطق ة ف ة المصدر األساسي للمعيش ر الزراع وفير    وتعتب ربح ال ؤمن ال ا ال ت ن أنه رغم م ى ال ة عل ي المنطق ة ف ة المصدر األساسي للمعيش ر الزراع .  .  وتعتب
ا   وتتنوع المحاصيل الزراعية بين الحمضيات والزيتون باإلضافة إلى الفا    وتتنوع المحاصيل الزراعية بين الحمضيات والزيتون باإلضافة إلى الفا     ة والقمح والبطاط ا   آه ة والقمح والبطاط ة    .  .  آه ر تربي ا تعتب ة    آم ر تربي ا تعتب آم

ة       ة      الدواجن من أهم نشاطات هذه المنطق دة آفيضان                    .  .  الدواجن من أهم نشاطات هذه المنطق اني ألسباب عدي ذا القطاع في الحوض اللبن ردي ه ود ت دة آفيضان                    ويع اني ألسباب عدي ذا القطاع في الحوض اللبن ردي ه ود ت ويع
ارات          ات الهكت ا يسبب تلف مئ ارات         النهر الكبير الجنوبي الذي يسبب خسائر فادحة، باألخص في القطاع الزراعي مم ات الهكت ا يسبب تلف مئ النهر الكبير الجنوبي الذي يسبب خسائر فادحة، باألخص في القطاع الزراعي مم

وت ال دمير البي ة وت وت الالمزروع دمير البي ة وت ة، باالمزروع ات المحمي تيكية والزراع ة، بابالس ات المحمي تيكية والزراع ة بالس اب السياس ى غي افة إل ة إلض اب السياس ى غي افة إل  إلض
ة وضعف      ة الزراعي ة التحتي وء البني ي وس افس األجنب ن التن اني م زارع اللبن ي الم ي تحم مية الت ة الرس ة وضعف     الزراعي ة الزراعي ة التحتي وء البني ي وس افس األجنب ن التن اني م زارع اللبن ي الم ي تحم مية الت ة الرس الزراعي

ري                وفيرة لل اه ال ري               تسويق اإلنتاج وغياب السدود التي تحد من أخطار الفيضانات وتؤمن المي وفيرة لل اه ال ى الجانب      .  .  ))١٨١٨((تسويق اإلنتاج وغياب السدود التي تحد من أخطار الفيضانات وتؤمن المي ا عل ى الجانب      أم ا عل أم
اه،                       اا رة من المي ة آبي ر لإلحصاءات ولكن من الواضح أن قطاع الزراعة يستهلك آمي اه،                       لسوري، فإن المنطقة تفتق رة من المي ة آبي ر لإلحصاءات ولكن من الواضح أن قطاع الزراعة يستهلك آمي لسوري، فإن المنطقة تفتق

ا     بل إدارته بب ضعف س ة بس وارد المائي ر للم در آبي اك ه ا    وهن بل إدارته بب ضعف س ة بس وارد المائي ر للم در آبي اك ه ر    .  .  وهن ر الكبي ي حوض النه ناعة ف اع الص ا قط ر    أم ر الكبي ي حوض النه ناعة ف اع الص ا قط أم
فة        ى ض يارات عل ليح الس ن ورش تص د م اك العدي ن هن دًا، لك عيف ج و ض وبي، فه فة       الجن ى ض يارات عل ليح الس ن ورش تص د م اك العدي ن هن دا ، لك عيف ج و ض وبي، فه افة  الجن ر باإلض افة  النه ر باإلض  النه

ة األخرى        ال الحرفي ة األخرى       إلى بعض األعم ال الحرفي ا                      .  .  إلى بعض األعم روت، إال أنه رًا عن بي ة طرابلس آثي ار شمال مدين ة عك د منطق ا                      وال تبع روت، إال أنه را  عن بي ة طرابلس آثي ار شمال مدين ة عك د منطق وال تبع
ر                  ا تفتق ر إنه ياحية غي ة للنشاطات الس ر                 تتميز بكونها إحدى أفقر المناطق في لبنان على الرغم من آونها منطقة قابل ا تفتق ر إنه ياحية غي ة للنشاطات الس تتميز بكونها إحدى أفقر المناطق في لبنان على الرغم من آونها منطقة قابل

ا ل الطرق والخدمات والفن ة مث ى التحتي اللبن ل الطرق والخدمات والفن ة مث ى التحتي ياحةللبن ة لتطوير الس ياحةدق الالزم ة لتطوير الس ة .  .  دق الالزم ذه المنطق إن ه ق، ف ذا المنطل ة ومن ه ذه المنطق إن ه ق، ف ذا المنطل ومن ه

                                                      
))١٦١٦((    International Development and Research Center (IDRC), Final Technical Report.  Institutions for Transboundary 

Rivers: The Akkar Watershed in Syria and Lebanon, August 2003, p. 3.                                                                                                    

))١٧١٧((    Mercier, J. op. cit. (see footnote 15 above), p. 40.. 

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤أبريل أبريل // نيسان نيسان٤٤، النهار، ، النهار، بقلق غضب النهر الكبير الجنوبيبقلق غضب النهر الكبير الجنوبي" " تنتظرتنتظر""قرى في سهل عكار قرى في سهل عكار األشقر، مخيبر، األشقر، مخيبر،     ))١٨١٨((
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آما أن بناء مشروع على النهر الكبير الجنوبي يمكن          آما أن بناء مشروع على النهر الكبير الجنوبي يمكن          .  .  بحاجة إلى خطة إنمائية إلنعاشها ودعم قطاع السياحة فيها        بحاجة إلى خطة إنمائية إلنعاشها ودعم قطاع السياحة فيها        
رة من جراء                رة من جراء               أن يعطي آل منطقة حوض النهر طابعًا سياحيًا ألن هكذا مشروع يمكن أن يتضمن إنشاء بحي اء  أن يعطي آل منطقة حوض النهر طابعا  سياحيا  ألن هكذا مشروع يمكن أن يتضمن إنشاء بحي اء  بن بن

 ..السدالسد
 

   العوامل االقتصادية واالجتماعية-جيم
 

ة، إذ إن         ة للمنطق ًا قليل در أرباح ة، إذ إن       تعتمد منطقة حوض النهر الكبير الجنوبي على الزراعة التي ت ة للمنطق ا  قليل در أرباح  في   في  ٦٣٫٣٦٣٫٣تعتمد منطقة حوض النهر الكبير الجنوبي على الزراعة التي ت
ة ةالمائ ر  المائ ان يعيشون تحت خط الفق ي لبن ار ف ي قضاء عك كان ف ن الس ر   م ان يعيشون تحت خط الفق ي لبن ار ف ي قضاء عك كان ف ن الس ع (( م ة م ع بالمقارن ة م ة٣٢٫١٣٢٫١بالمقارن ي المائ ة ف ي المائ دل  ف دل  آمع  آمع
ى    في المائة   في المائة  ١٣٫٦١٣٫٦ لألشخاص فوق عشر سنوات بالمقارنة بنسبة         لألشخاص فوق عشر سنوات بالمقارنة بنسبة         في المائة   في المائة  ٣٠٫٥٣٠٫٥دل األمية   دل األمية   ويبلغ مع ويبلغ مع   ). ). وطنيوطني ى    عل  عل

ة               . . المستوى الوطني المستوى الوطني  ة في المنطق ى العامل وى األول ة             ويعتبر الجيش الق ة في المنطق ى العامل وى األول ة  ١٣٫٤١٣٫٤حوالي   حوالي   ((ويعتبر الجيش الق ة   في المائ ذه    ) )  في المائ ود ه ذه    حيث تع ود ه حيث تع
راط     تينات لالنخ ذ الس ة من كان المنطق جيع س ى تش اهرة إل راط    الظ تينات لالنخ ذ الس ة من كان المنطق جيع س ى تش اهرة إل تراتيجية لم الظ يش آاس ي الج تراتيجية لم  ف يش آاس ي الج ة   ف و األمي ة  ح و األمي  ح

 ..))١٩١٩((والقضاء على الفقروالقضاء على الفقر
 

اشتهرت التجارة غير القانونية بين الحوضين بسبب صعوبة مراقبة الحدود بين البلدين، وخاصة التجارة               اشتهرت التجارة غير القانونية بين الحوضين بسبب صعوبة مراقبة الحدود بين البلدين، وخاصة التجارة                
راء تسرب      ن ج اه م وظ للمي وث ملح ى تل ازوت إل ارة الم ث أدت تج ا حي ازوت وغيره ة والم ات الغربي راء تسرب     بالمنتج ن ج اه م وظ للمي وث ملح ى تل ازوت إل ارة الم ث أدت تج ا حي ازوت وغيره ة والم ات الغربي بالمنتج

ة              ومن ا ومن ا   . . المازوت أثناء نقله عبر النهر    المازوت أثناء نقله عبر النهر     ة في األراضي اللبناني وى العامل ة السورية هي الق د العامل ة              لمالحظ أن الي ة في األراضي اللبناني وى العامل ة السورية هي الق د العامل لمالحظ أن الي
انيين في                          زارعين اللبن ر الم دة فق د من ح ذا يزي ة، وه ة اللبناني د العامل ة مع الي انيين في                         الزراعية بسبب قلة األجر بالمقارن زارعين اللبن ر الم دة فق د من ح ذا يزي ة، وه ة اللبناني د العامل ة مع الي الزراعية بسبب قلة األجر بالمقارن

 ..المنطقةالمنطقة
  

 اتفاقية إدارة الموارد المائية السطحية المشترآة  -ا ثالث
 

 امة عن المفاوضاتخلفية ع  -ألف
 

ة  ) ) من الشمال   من الشمال   ((تكمن أهمية النهر الكبير الجنوبي آونه يفصل الحدود بين الجمهورية اللبنانية            تكمن أهمية النهر الكبير الجنوبي آونه يفصل الحدود بين الجمهورية اللبنانية              ة  والجمهوري والجمهوري
اك   ذلك آانت هن ة المصب ول ع ودول ة المنب دد دول ي تح ترآة الت ار األخرى المش ورية، عكس األنه ة الس اك  العربي ذلك آانت هن ة المصب ول ع ودول ة المنب دد دول ي تح ترآة الت ار األخرى المش ورية، عكس األنه ة الس العربي

ادل             الحاجة لبناء سد لتقسيم المياه بين البلدين في إ        الحاجة لبناء سد لتقسيم المياه بين البلدين في إ         اون متب ى تع ة عل ات مشترآة مبني ادل             طار اتفاقي اون متب ى تع ة عل ات مشترآة مبني ارة      . . طار اتفاقي ارة    وتجدر اإلش وتجدر اإلش
ين سنة         داب ب د االنت ين سنة        إلى أن قرار اعتبار النهر الكبير الجنوبي يمثل الحدود بين الدولتين آان قرارًا فرنسيًا في عه داب ب د االنت إلى أن قرار اعتبار النهر الكبير الجنوبي يمثل الحدود بين الدولتين آان قرارا  فرنسيا  في عه

ة                        . . ١٩٤٣١٩٤٣ و  و ١٩٢٠١٩٢٠ دبين الفرنسيين لضم األراضي الزراعي اروني المنت ا المطران الم د، دع ك العه ة                      في ذل دبين الفرنسيين لضم األراضي الزراعي اروني المنت ا المطران الم د، دع ك العه ان  في ذل ان  للبن للبن
ى                 ة األول ى                والتي آان يفتقر إليها مسيحيو جبل لبنان وآانت السبب األساسي لحدوث المجاعة خالل الحرب العالمي ة األول والتي آان يفتقر إليها مسيحيو جبل لبنان وآانت السبب األساسي لحدوث المجاعة خالل الحرب العالمي

التي ضمت سهل     التي ضمت سهل     " " دولة لبنان الكبير  دولة لبنان الكبير  "" قيام    قيام   ١٩٢٠١٩٢٠وعلى أثر ذلك، أعلنت فرنسا في سنة        وعلى أثر ذلك، أعلنت فرنسا في سنة          . . تحت السلطنة العثمانية  تحت السلطنة العثمانية  
ار      البقاع وجزءا   البقاع وجزءاً   ار       من سهل عك دة         . .  من سهل عك دأت مناقشات معاه دة       وب دأت مناقشات معاه وبي مع تطور مناقشات             وب ر الجن اه النهر الكبي ام مي وبي مع تطور مناقشات             اقتس ر الجن اه النهر الكبي ام مي اقتس

دأت سنة                      ة السورية التي ب ة العربي ة والجمهوري دأت سنة                     اقتسام مياه نهر العاصي بين الجمهورية اللبناني ة السورية التي ب ة العربي ة والجمهوري  وتميزت    وتميزت   ١٩٩٤١٩٩٤اقتسام مياه نهر العاصي بين الجمهورية اللبناني
عوبة عوبةبالص ي          . . بالص ر العاص اه نه ام مي اق القتس روع اتف ع مش م توقي ي        وت ر العاص اه نه ام مي اق القتس روع اتف ع مش م توقي  وت

ام     يح  يح ، وتضمن االتفاق ملحقا    ، وتضمن االتفاق ملحقاً   ١٩٩٤١٩٩٤بين الدولتين في عام     بين الدولتين في عام      ام    دد بعض الشروط على المعاهدة إلضافته في ع   . . ١٩٩٧١٩٩٧دد بعض الشروط على المعاهدة إلضافته في ع
وري    ى الس س األعل ل المجل ن قب د م م يعتم ذا الملحق ل ن ه وري   لك ى الس س األعل ل المجل ن قب د م م يعتم ذا الملحق ل ن ه ام  -لك ى ع اني حت ام  اللبن ى ع اني حت ام  .  .  ))٢٠٢٠((٢٠٠١٢٠٠١اللبن ي ع رًا ف ام  وأخي ي ع را  ف وأخي

ى نهر العاصي رغم وصف                      -، وافق المجلس األعلى السوري     ، وافق المجلس األعلى السوري     ٢٠٠٢٢٠٠٢ اء سد عل اني لبن ى مشروع لبن اني عل ى نهر العاصي رغم وصف                      اللبن اء سد عل اني لبن ى مشروع لبن اني عل اللبن
داد                     البعض أن هذا المشروع غ    البعض أن هذا المشروع غ     ة للتوسيع ولالمت ر آافي ان غي اه المخصصة للبن ة المي داد                     ير عادل للبنانيين، إذ إن آمي ة للتوسيع ولالمت ر آافي ان غي اه المخصصة للبن ة المي ير عادل للبنانيين، إذ إن آمي

                                                      
))١٩١٩((    Mercier, J. op. cit. (see footnote 15 above), p. 38.. 

))٢٠٢٠((    Comair, F. 2003.  Hydro diplomacy of Middle Eastern Countries Along with the UN Convention on  
Non-Navigational Uses of International Watercourses: Case study Orontus and Nahr El Kabir.  Preparatory Workshop  
on Enhancing Negotiation Skills on Shared Water issues for Palestine, 5-6 December 2003, Dead Sea, Jordan.                                      
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اع     اع    الزراعي في منطقة البق انون األول            .  .  الزراعي في منطقة البق د في آ اق جدي ذلك سمح اتف انون األول            ول د في آ اق جدي ذلك سمح اتف ري    ٢٠٠٢٢٠٠٢ديسمبر   ديسمبر   //ول ري     ب ار من     ٦٦  ٦٠٠٦٠٠ ب ار من      هكت  هكت
ى نهر العا    .  .  األراضي الزراعية في منطقتي الهرمل والبقاع في لبنان   األراضي الزراعية في منطقتي الهرمل والبقاع في لبنان    ًا السد عل ى نهر العا    ويعمل حالي ا  السد عل تيعابية    ويعمل حالي درة اس تيعابية    صي بق درة اس صي بق

 ..٣٣ مليون م مليون م٣٧٣٧قدرها قدرها 
 

ة       هولة والني وبي بالس ر الجن ر الكبي اورات النه د اتصفت مش ر العاصي، فق ى عكس مفاوضات نه ة     وعل هولة والني وبي بالس ر الجن ر الكبي اورات النه د اتصفت مش ر العاصي، فق ى عكس مفاوضات نه وعل
دة نهر العاصي        ))٢١٢١(( بالتحديد  بالتحديد ١٩٩٨١٩٩٨الحسنة من الطرفين حيث بدأت في عام        الحسنة من الطرفين حيث بدأت في عام         دة نهر العاصي         وبعد إضافة الملحق لمعاه وجرت  وجرت  .  .   وبعد إضافة الملحق لمعاه

اه    المشاورات بين وفد سوري عين من قبل وز    المشاورات بين وفد سوري عين من قبل وز     ة والمي ل وزارة الطاق اه    ارة الري وبين وفد لبناني عين من قب ة والمي ل وزارة الطاق د  .  .  ارة الري وبين وفد لبناني عين من قب د  وأآ وأآ
ائج مناقشات                          د رضاه عن نت دى الوف رة حيث أب ائج مناقشات                         العديد من أعضاء الوفد اللبناني أن المشاورات تمت بسهولة آبي د رضاه عن نت دى الوف رة حيث أب العديد من أعضاء الوفد اللبناني أن المشاورات تمت بسهولة آبي

السياسية  السياسية  اللبنانية دون الحاجة إلى طرف محايد بسبب العالقات التاريخية و         اللبنانية دون الحاجة إلى طرف محايد بسبب العالقات التاريخية و         -وجرت المناقشات السورية  وجرت المناقشات السورية  .  .  المعاهدةالمعاهدة
ت   ك الوق ي ذل دين ف ربط البل ي ت ت  الت ك الوق ي ذل دين ف ربط البل ي ت ل     .  .  الت د قب ير الجي ط للتحض ود فق ة ال يع اح االتفاقي إن نج كوا، ف تنادًا لإلس ل     واس د قب ير الجي ط للتحض ود فق ة ال يع اح االتفاقي إن نج كوا، ف تنادا  لإلس واس

تراتيجية        فت باس ك واتص د ذل ا بع ت م ي أتبع تراتيجية الت ن لالس ات لك تراتيجية       المناقش فت باس ك واتص د ذل ا بع ت م ي أتبع تراتيجية الت ن لالس ات لك دة   ”win-win“المناقش ق الفائ ي تحقي دة    وه ق الفائ ي تحقي  وه
دء المشاورات      ويعود نجاح االتفاقية إلى سلسلة      ويعود نجاح االتفاقية إلى سلسلة      .  .  المشترآة للطرفين المشترآة للطرفين  ل ب ى قب دء المشاورات      معايير اتبعت لدعم الثقة المتبادلة حت ل ب ى قب معايير اتبعت لدعم الثقة المتبادلة حت

 ..))٢٢٢٢(())٢٢انظر الجدول انظر الجدول ((
 

   مقارنة بين اتفاقية األمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية واالتفاقيات-٢الجدول 
 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

 
 اتفاقية نهر العاصي هر الكبير الجنوبياتفاقية الن اتفاقية األمم المتحدة

العوامل : ٦، ٥المادة 
المناسبة لالستخدام العادل 

 والرشيد

 في المائة للبنان ٤٠تحديد حصة 
 في المائة للجمهورية العربية ٦٠و

السورية من مجموع واردات 
 الحوض المائية السنوية

 في السنة، ٣ مليون م٨٠تحدد حصة لبنان بحوالي 
 ٤٠٠موارد النهر ضمن األراضي اللبنانية عندما تبلغ 
 ٤٠٠> أو أآثر وإذا آانت الموارد المائية ٣مليون م

 في المائة من مجموع ٢٠تحتسب حصة لبنان بنسبة 
 الموارد

 :المشروع 
سد تخزين مشترك بتخزين  -

 لري ٣ مليون م٧٠إجمالي حوالي 
 هكتار من األراضي ١٠ ٠٠٠

 الزراعية

 :المشروع
 ٣ مليون م٢٧درة استيعابية سد تحويل ق -

 ٣ مليون م٣٧سد تخزين مشترك لتخزين إجمالي  -
  هكتار من األراضي الزراعية٦ ٠٠٠لري 

 )تابع (٢الجدول 
 

 اتفاقية نهر العاصي اتفاقية النهر الكبير الجنوبي اتفاقية األمم المتحدة

االلتزام بعدم وجود : ٧المادة 
 ضرر ذي أهمية

اه الحوض يجب استغالل مي: ١المادة 
 أال يعيق مجرى المياه

يعتبر مشروع نهر العاصي ذا منفعة مشترآة بين 
 الدولتين

االلتزام بالتعاون : ٩، ٨المادة 
 وتبادل البيانات والمعلومات

تقوم لجنة مشترآة بصيانة : ٢المرفق 
السد ومنشآته وتسجيل البيانات 

المناخية وحجم المياه الواردة 
 والخارجة من السد

تقوم لجنة مشترآة بعملية اإلشراف على : ٥مادة ال
آميات المياه المنصرفة وتطبيق التوزيع المحدد في 

 االتفاق

الحفاظ : ٢٣، ٢١، ٢٠المادة 
على النظام البيئي وحمايته 

 والحد من التلوث

المحافظة على النظام البيئي : ٥المادة 
 وحمايته

لى حماية النهر من التلوث والمحافظة ع: ٦المادة 
 النظام البيئي

                                                      
))٢١٢١((    Jaber, B., The Lebanese-Syrian Agreement of Nahr el Kebir Al Janoubi, 2002, (Southern Great River).. 

))٢٢٢٢((    Comair, F. op. cit. (see footnote 20 above).. 
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اإلدارة : ٢٦، ٢٥، ٢٤المادة 
 والتنظيم

آلية دراسة وتنفيذ السد : ١المرفق 
 المشترك على النهر الكبير

آلية إدارة الحوض واقتسام : ٢المرفق 
 )السد ومنشآته(المياه والصيانة 

إدارة آميات المياه المنصرفة والكمية : ٦، ٥المادة 
 وضالمحددة في االتفاق وإدارة الح

لجنة فنية مشترآة : ٧، ٨، ٩المادة  تسوية النزاعات: ٣٣المادة 
للمياه من الوزارات والهيئات في 

 البلدين

 لجنة تحكيمية مشترآة

 
انون استخدام المجاري                م المتحدة بشأن ق ة األم انون استخدام المجاري              وهذه االتفاقية مستوحاة من القانون الدولي وخاصًة اتفاقي م المتحدة بشأن ق ة األم وهذه االتفاقية مستوحاة من القانون الدولي وخاصة  اتفاقي

ر الم راض غي ي األغ ة ف ة الدولي ر المالمائي راض غي ي األغ ة ف ة الدولي ام المائي ة لع ام الحي ة لع ة  ١٩٩٧١٩٩٧الحي ة اللبناني ن الجمهوري ل م ا آ دقت عليه ي ص ة   الت ة اللبناني ن الجمهوري ل م ا آ دقت عليه ي ص  الت
ة السورية    ة العربي ة السورية   والجمهوري ة العربي دأ         ))٢٣٢٣((والجمهوري ى مب اق عل ة واالتف ائج المفاوضات التقني ات المشترآة، ونت اء العالق دأ          ومع بن ى مب اق عل ة واالتف ائج المفاوضات التقني ات المشترآة، ونت اء العالق  ومع بن

ادل       يد وع كل رش وبي بش ر الجن ر الكبي اه حوض النه ارآة بمي ى المش ة عل زت االتفاقي اون، رآ ادل      التع يد وع كل رش وبي بش ر الجن ر الكبي اه حوض النه ارآة بمي ى المش ة عل زت االتفاقي اون، رآ ت .  .  التع ت وتكون وتكون
 ::، وتضمنت التالي، وتضمنت التالي))٢٤٢٤(( بندا  بندًا١٥١٥تفاقية من تفاقية من االاال
 

 االنتفاع والمشارآة المنصفان والمعقوالناالنتفاع والمشارآة المنصفان والمعقوالن: : ٥٥المادة المادة  
 

ين                       وبي ب ر الجن ين                     تتوافق اتفاقية النهر الكبير الجنوبي مع هذه المادة عندما تم تقسيم مصادر مياه النهر الكبي وبي ب ر الجن تتوافق اتفاقية النهر الكبير الجنوبي مع هذه المادة عندما تم تقسيم مصادر مياه النهر الكبي
ذي سيخدم             باإلضافة إلى ذلك، تضمنت االتفاقي    باإلضافة إلى ذلك، تضمنت االتفاقي    .  .  البلدين على أساس احتياجاتهما   البلدين على أساس احتياجاتهما    دين، ال ين البل ذي سيخدم             ة بناء سد مشترك ب دين، ال ين البل ة بناء سد مشترك ب

ي  ذا النهر ف ى ه اء سدين عل ل ببن تفادت من قب ة السورية اس ة العربي ة إذ أن الجمهوري ة اللبناني دئيًا الجمهوري ي مب ذا النهر ف ى ه اء سدين عل ل ببن تفادت من قب ة السورية اس ة العربي ة إذ أن الجمهوري ة اللبناني دئيا  الجمهوري مب
 ..وأخيرا ، تعهدت الجمهورية العربية السورية بمشارآة تكلفة إنشاء السد بالمساواةوأخيرًا، تعهدت الجمهورية العربية السورية بمشارآة تكلفة إنشاء السد بالمساواة.  .  أراضيهاأراضيها

 
 صلة باالنتفاع المنصف والمعقولصلة باالنتفاع المنصف والمعقولالعوامل ذات الالعوامل ذات ال: : ٦٦المادة المادة  

 
 ::تضمنت اتفاقية النهر الكبير الجنوبي الجوانب اآلتيةتضمنت اتفاقية النهر الكبير الجنوبي الجوانب اآلتية 

 
 العوامل الهيدروغرافية والهيدرولوجية وغيرها من العوامل الطبيعية؛العوامل الهيدروغرافية والهيدرولوجية وغيرها من العوامل الطبيعية؛ •
 االحتياجات االقتصادية واالجتماعية؛االحتياجات االقتصادية واالجتماعية؛ •
 االحتياجات السكانية؛االحتياجات السكانية؛ •
 سهولة الوصول إلى المصدر المائي؛سهولة الوصول إلى المصدر المائي؛ •
 ائي من التلوث؛ائي من التلوث؛سبل حماية المصدر المسبل حماية المصدر الم •
 . . وجود بديل للمصدر المائي لالستخدامات المختلفة من عدمهوجود بديل للمصدر المائي لالستخدامات المختلفة من عدمه •

 
اه حوض                 اه حوض               وتم اعتماد معظم هذه العوامل وترجمتها إلى حصص مائية مما أدى إلى االتفاق على اقتسام مي وتم اعتماد معظم هذه العوامل وترجمتها إلى حصص مائية مما أدى إلى االتفاق على اقتسام مي

ة السورية و           ٦٠٦٠النهر الكبير الجنوبي بنسبة      النهر الكبير الجنوبي بنسبة       ة العربي ة للجمهوري ة السورية و            في المائ ة العربي ة للجمهوري ة الل       ٤٠٤٠ في المائ ة للجمهوري ة الل        في المائ ة للجمهوري ة من     في المائ ة من    بناني بناني
رة     طة أو غزي ة أو متوس ة جاف نة المطري ت الس واء آان ك س نوية، وذل ة الس ه المائي ع واردات رة    جمي طة أو غزي ة أو متوس ة جاف نة المطري ت الس واء آان ك س نوية، وذل ة الس ه المائي ع واردات ا تضمنت .  .  جمي ا تضمنت آم آم

د         ل بل ى حصة آ ا عل دى تأثيره ة للحوض وم اطق العلوي ي المن طحية ف وارد الس تثمار الم روط اس ة ش د        االتفاقي ل بل ى حصة آ ا عل دى تأثيره ة للحوض وم اطق العلوي ي المن طحية ف وارد الس تثمار الم روط اس ة ش االتفاقي
واجب اتباعها في إدارة مياه الحوض وفي دراسة          واجب اتباعها في إدارة مياه الحوض وفي دراسة          وشروط االستثمار السنوي لمياه النهر باإلضافة إلى المنهجية ال        وشروط االستثمار السنوي لمياه النهر باإلضافة إلى المنهجية ال        

ري                    ة ل ري                   وتنفيذ السد المشترك، على أن يتم توزيع المياه المخزنة بالتساوي بين البلدين حيث ستستخدم المياه المخزن ة ل وتنفيذ السد المشترك، على أن يتم توزيع المياه المخزنة بالتساوي بين البلدين حيث ستستخدم المياه المخزن

                                                      
))٢٣٢٣((    B. Jaber, 2002, op. cit. (see footnote 21 above).. 

))٢٤٢٤((    Al-Masri, A., 2002. ”An Agreement between the Syrian Arab Republic and the Lebanese Republic for sharing the 
great southern river basin waters, and for building a joint dam upon them” in From conflict to Co-operation in International Water 
Resources Management: Challenges and Opportunities.  UNESCO-IHE. Delft.  The Netherlands 20-22 November 2002.  Technical 
Document in Hydrology, No. 31, pp. 368-373.                                                                                                                                            
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اه الشرب والصناعة في آل من               ٤٤  ٩٦٠٩٦٠األراضي الزراعية،   األراضي الزراعية،    أمين مي ة وحدها، وت اه الشرب والصناعة في آل من                هكتار في الجمهورية اللبناني أمين مي ة وحدها، وت  هكتار في الجمهورية اللبناني
 ..البلدينالبلدين

 
 االلتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأنااللتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن: : ٧٧لمادة لمادة اا 

 
ا أنشأت                     ك ألنه ا أنشأت                   وافقت الجمهورية العربية السورية على بناء هذا السد على الرغم من قلة حاجتها إليه وذل ك ألنه وافقت الجمهورية العربية السورية على بناء هذا السد على الرغم من قلة حاجتها إليه وذل

 . . سدين من قبل على أعلى النهر مما قد يؤثر على تدفقهسدين من قبل على أعلى النهر مما قد يؤثر على تدفقه
 

 االلتزام العام بالتعاونااللتزام العام بالتعاون: : ٨٨المادة المادة  
 

اء لج     ى إنش ان عل ق الطرف اء لج   واف ى إنش ان عل ق الطرف ة         واف ات الالزم ل الدراس ي عم ارآة ف د والمش اء الس ترآة وبن ة مش ة فني ة         ن ات الالزم ل الدراس ي عم ارآة ف د والمش اء الس ترآة وبن ة مش ة فني ن
 . . والتكاليف والبناء، حيث تم االتفاق على إجراءات االقتساموالتكاليف والبناء، حيث تم االتفاق على إجراءات االقتسام

 
 التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات : : ٩٩المادة المادة  

 
ين الجدول               ين الطرفين، ويب دء المفاوضات ب ذ ب ات من ين الجدول             آان هناك تبادل للبيان ين الطرفين، ويب دء المفاوضات ب ذ ب ات من ة   ٢٢آان هناك تبادل للبيان ين اتفاقي ة ب ة    مقارن ين اتفاقي ة ب م   مقارن م   األم  األم

 ..المتحدة واتفاقيتي النهر الكبير الجنوبي ونهر العاصي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السوريةالمتحدة واتفاقيتي النهر الكبير الجنوبي ونهر العاصي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية
 

ري السورية ووزارة       ٢٠٠٢٢٠٠٢وتم تجهيز المشروع النهائي في أوائل   وتم تجهيز المشروع النهائي في أوائل     ين وزارة ال ة ب ري السورية ووزارة       ، حيث وقعت االتفاقي ين وزارة ال ة ب ، حيث وقعت االتفاقي
ة في        ة في       الطاقة والمياه اللبناني ل   // نيسان   نيسان  ٢٠٢٠الطاقة والمياه اللبناني ل   أبري د .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢أبري د وبع اني             وبع ان اللبن ان السوري والبرلم اني              شهرين صدق البرلم ان اللبن ان السوري والبرلم  شهرين صدق البرلم

 ..على المشروع الذي تم في وقت قصير لسهولة المفاوضات التي جرت بين البلدين خالل تلك الفترةعلى المشروع الذي تم في وقت قصير لسهولة المفاوضات التي جرت بين البلدين خالل تلك الفترة
 

   إيجابيات التعاون في إدارة المياه السطحية المشترآة للبلدين-باء
 

اظ  : : ))٢٥٢٥((حية المشترآة إلى أربع فوائدحية المشترآة إلى أربع فوائديمكن تقسيم الفائدة المشترآة للتعاون في إدارة المياه السط      يمكن تقسيم الفائدة المشترآة للتعاون في إدارة المياه السط        اظ  أوًال، الحف أوال ، الحف
وجي                        وع البيول اه والتن ة المي الي تحقيق إدارة أفضل للنظام البيئي للحوض ونوعي وجي                       على موارد النهر وبالت وع البيول اه والتن ة المي الي تحقيق إدارة أفضل للنظام البيئي للحوض ونوعي اً .  .  على موارد النهر وبالت ا  ثاني : : ثاني

ا    ا   تحقيق اإلفادة من موارد النهر وذلك ألن التعاون بين البلدين في هذا اإلطار سوف يزيد من آفاءة إدارة النهر مم   تحقيق اإلفادة من موارد النهر وذلك ألن التعاون بين البلدين في هذا اإلطار سوف يزيد من آفاءة إدارة النهر مم
اف                 ة وإدارة الفياضات والجف د الطاق اف                سيؤدي إلى زيادة فوائده، مثل زيادة المحصول الزراعي وتولي ة وإدارة الفياضات والجف د الطاق ل    .  .  سيؤدي إلى زيادة فوائده، مثل زيادة المحصول الزراعي وتولي ًا، تقلي ل    ثالث ا ، تقلي ثالث

ن           ة ع ة الناتج ف الكلف ة ويخف راف المعني ين األط يمها ب اليف لتقس ن التك ل م وف يقل اون س اليف إذ أن التع ن          التك ة ع ة الناتج ف الكلف ة ويخف راف المعني ين األط يمها ب اليف لتقس ن التك ل م وف يقل اون س اليف إذ أن التع التك
راف ين األط ات ب وترات والنزاع رافالت ين األط ات ب وترات والنزاع د.  .  الت ادة الفوائ ًا، زي درابع ادة الفوائ ا ، زي ًا  رابع اون أيض مح التع ث سيس اق الحوض حي ارج نط اون أيضا    خ مح التع ث سيس اق الحوض حي ارج نط  خ

 . . بتحسين العالقات بين الدول على الصعيد السياسي واالقتصاديبتحسين العالقات بين الدول على الصعيد السياسي واالقتصادي
 

ة واالقتصادية                       ك بسبب اختالف الظروف السياسية والجغرافي ة واالقتصادية                     تختلف هذه الفوائد بين حوض وآخر وذل ك بسبب اختالف الظروف السياسية والجغرافي تختلف هذه الفوائد بين حوض وآخر وذل
ى                .  .  والثقافيةوالثقافية اء سد عل ى                هذا وقد آان هدف الدولة اللبنانية األساسي من بن اء سد عل اه            هذا وقد آان هدف الدولة اللبنانية األساسي من بن أمين خزان مي وبي ت ر الجن اه            النهر الكبي أمين خزان مي وبي ت ر الجن النهر الكبي

 ..للري وإنماء منطقة عكار بكونها تعتبر إحدى أفقر المناطق في لبنانللري وإنماء منطقة عكار بكونها تعتبر إحدى أفقر المناطق في لبنان
 

   اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية المتوقعة إلنشاء السد-جيم
 

ة و                 ة و               إن بناء السد المشترك، مثل المشاريع األخرى، سوف يؤدي إلى حدوث آثار اقتصادية واجتماعي ة  إن بناء السد المشترك، مثل المشاريع األخرى، سوف يؤدي إلى حدوث آثار اقتصادية واجتماعي ة  بيئي بيئي
رامج                    .  .  مختلفةمختلفة رامج                    آما أن المشروع سينتج عنه تطور قطاع الزراعة إذ أنه سيسمح بري أراضي إضافية من خالل ب آما أن المشروع سينتج عنه تطور قطاع الزراعة إذ أنه سيسمح بري أراضي إضافية من خالل ب

ى الوضع                   ى الوضع                  التوعية التي رافقت هذا المشروع واستعمال أساليب متطورة في الزراعة وهذا بدوره سيؤثر إيجابًا عل التوعية التي رافقت هذا المشروع واستعمال أساليب متطورة في الزراعة وهذا بدوره سيؤثر إيجابا  عل

                                                      
))٢٥٢٥((    Sadoff C. & Grey D., “Co-operation on International Rivers: A contisuum for Capturing Benefits” in From conflict 

to Co-operation in International Water Resources Management: Challenges and Opportunities.  UNESCO-IHE.  Delft.   
The Netherlands 20-22 November 2002.  Technical Document in Hydrology, No. 31, p. 101.                                                                  
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يل وبالت    ة المحاص ادة إنتاجي بب زي اعي بس ادي واالجتم يل وبالت   االقتص ة المحاص ادة إنتاجي بب زي اعي بس ادي واالجتم ي األراضي    االقتص ل ف رص العم دخل وف ادة ال ي األراضي    الي زي ل ف رص العم دخل وف ادة ال الي زي
 ..الزراعيةالزراعية

 
أما على الصعيد البيئي، فإن سوء إدارة هذا المشروع يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية على البيئة حيث أن        أما على الصعيد البيئي، فإن سوء إدارة هذا المشروع يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية على البيئة حيث أن         

دالت ترسب        ادة مع ى زي ؤدي إل ًا ي اء وأيض دفق الم رعة ت ن س نقص م ه ي اه ألن رى المي ًا لمج كل عائق د يش دالت ترسب       الس ادة مع ى زي ؤدي إل ا  ي اء وأيض دفق الم رعة ت ن س نقص م ه ي اه ألن رى المي ا  لمج كل عائق د يش الس
ام السد      الجزئيات العالقة   الجزئيات العالقة    اه في الخزان أم ام السد      المنقولة مع مجرى المي اه في الخزان أم رة في        .  .  المنقولة مع مجرى المي اه بسرعة آبي دفق المي ذلك يسبب ت رة في        وآ اه بسرعة آبي دفق المي ذلك يسبب ت وآ

ي              ة ف ة الزراعي ى الترب ه لغن بب ذات و الس راف ه ذا االنج ن ه ة ولك انجراف الترب ر ب رى النه ي             مج ة ف ة الزراعي ى الترب ه لغن بب ذات و الس راف ه ذا االنج ن ه ة ولك انجراف الترب ر ب رى النه  مج
انية                    .  .  منطقة عكار منطقة عكار  ات اإلنس ات الناتجة من المخلف راآم الملوث د يحدث ت ه ق انية                    وباإلضافة إلى ذلك، فإن ات اإلنس ات الناتجة من المخلف راآم الملوث د يحدث ت ه ق ات     وباإلضافة إلى ذلك، فإن ل النفاي ات      مث ل النفاي  مث

ا        ا       الصلبة والمازوت وغيرهما على مستوى الخزان باإلضافة إلى سهولة تعلقها مع الترسبات مما يؤدي إلى تأثيره الصلبة والمازوت وغيرهما على مستوى الخزان باإلضافة إلى سهولة تعلقها مع الترسبات مما يؤدي إلى تأثيره
اع الخزان للحد من              .  .  سلبا  على البحر والطبيعة المجاورة    سلبًا على البحر والطبيعة المجاورة     اع الخزان للحد من              لذلك، فإن السد بحاجة إلى صيانة وتنظيف مستمرين لق لذلك، فإن السد بحاجة إلى صيانة وتنظيف مستمرين لق

ى أن                  ويمكن التخلص من هذه اآلثار    ويمكن التخلص من هذه اآلثار    .  .  تلوث المياه تلوث المياه  دة للمشروع إضافة إل ة وجي اد إدارة متكامل م اعتم لبية إذا ت ى أن                   الس دة للمشروع إضافة إل ة وجي اد إدارة متكامل م اعتم لبية إذا ت  الس
 ..هذا المشروع سوف يحد من الضخ المكثف للمياه الجوفية وبالتالي يحد من زيادة نسبة الملوحة فيهاهذا المشروع سوف يحد من الضخ المكثف للمياه الجوفية وبالتالي يحد من زيادة نسبة الملوحة فيها

 
   تحديد الثغرات والتحديات من جراء تنفيذ هذه االتفاقية-دال

 
د     ق الفائ دأ تحقي ى مب ة عل ذه االتفاقي ت ه د   بني ق الفائ دأ تحقي ى مب ة عل ذه االتفاقي ت ه ذا    بني ائج ه ق نت ذلك يجب أن تحق رفين، ل ين الط ترآة ب ذا    ة المش ائج ه ق نت ذلك يجب أن تحق رفين، ل ين الط ترآة ب ة المش

ياحياً  اديًا وس ة اقتص اء المنطق ة وإنم ي المروي بة األراض ادة نس ن زي د م روع العائ ياحيا  المش اديا  وس ة اقتص اء المنطق ة وإنم ي المروي بة األراض ادة نس ن زي د م روع العائ ل .  .  المش م عوام ن أه ل وم م عوام ن أه  وم
ذه        تمرارية ه رتبط باس ة ت تمرارية االتفاقي إن اس ذلك ف دين، ل ين البل دة ب ات الجي ة العالق ذه االتفاقي اح ه ذه       نج تمرارية ه رتبط باس ة ت تمرارية االتفاقي إن اس ذلك ف دين، ل ين البل دة ب ات الجي ة العالق ذه االتفاقي اح ه  نج

 ..يث أن حدوث أي خالفات سياسية بين البلدين يمكن أن يؤثر سلبا  على مجرى إتمام االتفاقيةيث أن حدوث أي خالفات سياسية بين البلدين يمكن أن يؤثر سلبًا على مجرى إتمام االتفاقيةالعالقة، حالعالقة، ح
 

والعامل الثالث الذي بنيت عليه هذه االتفاقية هو مبدأ التعاون بين البلدين عبر لجنة مشترآة للمشارآة في                 والعامل الثالث الذي بنيت عليه هذه االتفاقية هو مبدأ التعاون بين البلدين عبر لجنة مشترآة للمشارآة في                  
ة ت       .  .  المعلومات والنتائج والتعاون الثنائي لحل المشاآل     المعلومات والنتائج والتعاون الثنائي لحل المشاآل      ه في حال ة ت       ولذا فإن ه في حال ه            ولذا فإن ه ومهام ي أحد الطرفين عن واجبات ه            خل ه ومهام ي أحد الطرفين عن واجبات خل

ة   ذ االتفاقي وق تنفي د تع ات ق ات وخالف دوث نزاع ى ح ؤدي إل د ي ك ق إن ذل ة  ف ذ االتفاقي وق تنفي د تع ات ق ات وخالف دوث نزاع ى ح ؤدي إل د ي ك ق إن ذل ترآة يجب  .  .  ف ة المش ب اللجن ى جان ترآة يجب  إل ة المش ب اللجن ى جان إل
ين الطرفين ة بالتساوي ب ة الالزم وارد المالي وفير الم ين الطرفينتخصيص صندوق خاص لت ة بالتساوي ب ة الالزم وارد المالي وفير الم ة .  .  تخصيص صندوق خاص لت ى أهمي ارة إل ة وتجدر اإلش ى أهمي ارة إل وتجدر اإلش

اع الخزان                    أعمال الصيانة للخزان والسد للحرص         أعمال الصيانة للخزان والسد للحرص          ات في ق راآم الملوث ع ت األخص لمن ى سالمة المشروع، ب اع الخزان                    عل ات في ق راآم الملوث ع ت األخص لمن ى سالمة المشروع، ب عل
 . . والحفاظ على بنية سليمة للسد منعا  ألي انهيارات يمكن أن تسبب خسائر اقتصادية واجتماعية آبيرةوالحفاظ على بنية سليمة للسد منعًا ألي انهيارات يمكن أن تسبب خسائر اقتصادية واجتماعية آبيرة
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   بناء السد المشترك-رابعا 
 

   خلفية تاريخية عن السد واختيار الموقع-ألف
 

ا        ا      تم االتفاق على بناء السد المقترح في نورا التحت ان  ((تم االتفاق على بناء السد المقترح في نورا التحت ان  في لبن ين  -) ) في لبن ين   أدل ة السورية    (( أدل ة العربي ة السورية    في الجمهوري ة العربي ) ) في الجمهوري
تيعابية   درة اس تيعابية  بق درة اس ون م٧٠٧٠بق ون م ملي ري   ٣٣ ملي مح ب ا سيس ري    مم مح ب ا سيس ا    ١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠ مم وض، ومنه ي الح ى جهت ار عل ا     هكت وض، ومنه ي الح ى جهت ار عل   هكت

م   .  .  ))٢٦٢٦((كتار في الجمهورية اللبنانية، وسوف تستعمل المياه ألغراض الشرب والصناعة أيضا         كتار في الجمهورية اللبنانية، وسوف تستعمل المياه ألغراض الشرب والصناعة أيضاً         ه  ه ٤٤  ٩٥٩٩٥٩ د ت م   هذا وق د ت هذا وق
نة     ل س ي أوائ ة ف ة والزراع دة لألغذي م المتح ة األم ل منظم ن قب د م ة للس ة األولي داد الدراس نة    إع ل س ي أوائ ة ف ة والزراع دة لألغذي م المتح ة األم ل منظم ن قب د م ة للس ة األولي داد الدراس ل ١٩٧٠١٩٧٠إع م أهم ل  ث م أهم  ث

 ..))٢٧٢٧((المشروع بسبب اندالع الحرب األهلية في لبنانالمشروع بسبب اندالع الحرب األهلية في لبنان
 

اه،               وبعد انتهاء الحر  وبعد انتهاء الحر    ل قطاع المي ادة تأهي ة استراتيجية إلع ة اللبناني اه،               ب األهلية اللبنانية، أنجزت الجمهوري ل قطاع المي ادة تأهي ة استراتيجية إلع ة اللبناني ب األهلية اللبنانية، أنجزت الجمهوري
ة من            ى األراضي اللبناني اء عدد من السدود عل ة من           وآذلك أعدت وزارة الطاقة والمياه في لبنان مخططًا لمشروع بن ى األراضي اللبناني اء عدد من السدود عل وآذلك أعدت وزارة الطاقة والمياه في لبنان مخططا  لمشروع بن

وبي      وبي     ضمنها سد النهر الكبير الجن ان التكل            .  .  ضمنها سد النهر الكبير الجن ار في لبن اء واإلعم در مجلس اإلنم ان التكل            وق ار في لبن اء واإلعم در مجلس اإلنم ع سدود المشروع          وق اء جمي ة لبن ع سدود المشروع          ف اء جمي ة لبن ف
و    وب ه ت المطل وزارة أن الوق دت ال و   ووج وب ه ت المطل وزارة أن الوق دت ال روع ٣٠٣٠ووج ل المش ام آ نة إلتم روع  س ل المش ام آ نة إلتم ن  .  .   س د م ذلك وج ن  ول د م ذلك وج  ول

 :: معايير وهي معايير وهي٤٤الضرورة تحديد أولويات لالنتهاء من مشروع بناء السد معتمدا  الضرورة تحديد أولويات لالنتهاء من مشروع بناء السد معتمدًا 
 
 ..القدرة االستيعابية لتأمين الحاجات المائية المنزليةالقدرة االستيعابية لتأمين الحاجات المائية المنزلية -١١
 .. نتيجة المشروع نتيجة المشروعتحديد درجة تحسن األراضيتحديد درجة تحسن األراضي -٢٢
 ..وتجنب الفيضانات دون التأثير السلبي على البيئةوتجنب الفيضانات دون التأثير السلبي على البيئة) ) مثل السياحةمثل السياحة((إمكانية تحسين قطاعات أخرى إمكانية تحسين قطاعات أخرى  -٣٣
 ..درجة تقدم خطوات تنفيذ المشروع بالتقييم المرحليدرجة تقدم خطوات تنفيذ المشروع بالتقييم المرحلي -٤٤
 

ة      " " نورا التحتا نورا التحتا ""وباعتماد هذه المعايير، اعتبر مشروع إنشاء سد        وباعتماد هذه المعايير، اعتبر مشروع إنشاء سد          ة عالي وبي آأولوي ر الجن ة      على النهر الكبي ة عالي وبي آأولوي ر الجن على النهر الكبي
 ..))٢٨٢٨(( مليون دوالر أمريكي مليون دوالر أمريكي٤٩٤٩حيث أنه يشكل الحدود بين البلدين، وقدرت آلفة هذا المشروع بحوالي حيث أنه يشكل الحدود بين البلدين، وقدرت آلفة هذا المشروع بحوالي 

 
   النواحي التقنية والتنظيمية للمشروع-باء

 
ا                ة والهندسية المتفق عليه ا              يتطلب بناء السد المقترح إعداد دراسة ووضع الشروط الخاصة بالجوانب الفني ة والهندسية المتفق عليه يتطلب بناء السد المقترح إعداد دراسة ووضع الشروط الخاصة بالجوانب الفني

داد ا   ة وإع راف المعني ين األط داد ا  ب ة وإع راف المعني ين األط ة       ب ى الكلف ول إل ل الوص ن أج ة م روض المختلف ى الع ول عل ة       لمناقصات والحص ى الكلف ول إل ل الوص ن أج ة م روض المختلف ى الع ول عل لمناقصات والحص
د ات الس ع متطلب بة لجمي دالمناس ات الس ع متطلب بة لجمي ة .  .  المناس ة اللبناني ين الجمهوري ترك ب وبي مش ر الجن ر الكبي وض النه ث أن ح ة وحي ة اللبناني ين الجمهوري ترك ب وبي مش ر الجن ر الكبي وض النه ث أن ح وحي

ة من             ادة الثامن ا ذآرت الم دول المتشاطئة آم ين ال اون ب ة من            والجمهورية العربية السورية، فإن بناء السد أوجب التع ادة الثامن ا ذآرت الم دول المتشاطئة آم ين ال اون ب   والجمهورية العربية السورية، فإن بناء السد أوجب التع
د        ذا الس دولتين إلدارة ه ين ال ترآة ب ة مش ة فني كيل لجن ن تش ة ع د       االتفاقي ذا الس دولتين إلدارة ه ين ال ترآة ب ة مش ة فني كيل لجن ن تش ة ع ات    .  .  االتفاقي ترآة مفاوض ة المش ت اللجن ات    وتبن ترآة مفاوض ة المش ت اللجن  وتبن

م المتحدة              ة األم م المتحدة             بناء السد على أساس المشارآة بالمناصفة في تكاليف المشروع وباعتماد بعض المبادئ من اتفاقي ة األم بناء السد على أساس المشارآة بالمناصفة في تكاليف المشروع وباعتماد بعض المبادئ من اتفاقي
راض غ   ي األغ ة ف ة الدولي اري المائي تخدام المج انون اس أن ق راض غ  بش ي األغ ة ف ة الدولي اري المائي تخدام المج انون اس أن ق ام بش ة لع ر المالحي ام ي ة لع ر المالحي ي   ( (١٩٩٧١٩٩٧ي ره ف بق ذآ ا س ي  آم ره ف بق ذآ ا س آم

ر رالتقري ائق       ).  ).  التقري ة الوث داد آاف ترآة إع ة المش ام اللجن ملت مه ة، ش ن االتفاقي عة م ادة التاس ق الم ائق       ولتحقي ة الوث داد آاف ترآة إع ة المش ام اللجن ملت مه ة، ش ن االتفاقي عة م ادة التاس ق الم  ولتحقي
اد                     ة، واعتم ذ االتفاقي اريخ تنفي ة أشهر من ت اد                    المطلوبة إلعالن مناقصة دولية إلعداد دراسة تصميم السد خالل ثالث ة، واعتم ذ االتفاقي اريخ تنفي ة أشهر من ت المطلوبة إلعالن مناقصة دولية إلعداد دراسة تصميم السد خالل ثالث

الل فترة شهرين وإعالن المناقصة خالل شهرين آخرين أيضا  على أن تتم دراسة التصميم                الل فترة شهرين وإعالن المناقصة خالل شهرين آخرين أيضًا على أن تتم دراسة التصميم                دفتر الشروط الفنية خ   دفتر الشروط الفنية خ   

                                                                 
))٢٦٢٦((    Comair, F. op. cit. (see footnote 20 above), p. 13.. 

))٢٧٢٧((    Mercier, J. op. cit. (see footnote 15 above), p. 41.. 

))٢٨٢٨((    Comair, F. op. cit. (see footnote 20 above), p. 11.. 
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ة                     ا عملي ة                    النهائي للسد من قبل أحد المكاتب االستشارية المتخصصة بموجب مناقصة خالل سنتين آحد أقصى يليه ا عملي النهائي للسد من قبل أحد المكاتب االستشارية المتخصصة بموجب مناقصة خالل سنتين آحد أقصى يليه
ائي للسد           ائي للسد          تدقيق خالل فترة ستة أشهر للدراسة والتصميم النه نوا         .  .  تدقيق خالل فترة ستة أشهر للدراسة والتصميم النه دة ثالث س د م م تحدي نوا         وت دة ثالث س د م م تحدي ليمه    وت ذ السد وتس ليمه    ت لتنفي ذ السد وتس ت لتنفي

ر شروط المناقصة                   ود دفت ًا لبن انبين ووضعه في التشغيل وفق ر شروط المناقصة                  إلى الج ود دفت ا  لبن انبين ووضعه في التشغيل وفق ة           .  .  إلى الج ام اللجن ك، تشمل مه ى ذل ة           وباإلضافة إل ام اللجن ك، تشمل مه ى ذل وباإلضافة إل
ى النظام البيئي للحوض                         ة والمحافظة عل اه الجوفي ة المي ى النظام البيئي للحوض                        المشترآة إدارة السد بعد التنفيذ وأعمال الصيانة ومراقب ة والمحافظة عل اه الجوفي ة المي المشترآة إدارة السد بعد التنفيذ وأعمال الصيانة ومراقب

 ..اخية وحجم المياه الواردة والمنصرفة من السداخية وحجم المياه الواردة والمنصرفة من السدوتسجيل البيانات والمعلومات المنوتسجيل البيانات والمعلومات المن
 

   الوضع القائم والتقدم المحرز في تنفيذ المشروع-جيم
 

ر    ة دفت داد وآتاب م إع دين، ت ل البل ا من قب ة والمصادقة عليه ع االتفاقي ن توقي نوات م الث س رور ث د م ر  بع ة دفت داد وآتاب م إع دين، ت ل البل ا من قب ة والمصادقة عليه ع االتفاقي ن توقي نوات م الث س رور ث د م بع
ه    اء والمناقصات الخاصة ب ل اإلنش روع قب ذي يتضمن تفاصيل المش روط ال ه   الش اء والمناقصات الخاصة ب ل اإلنش روع قب ذي يتضمن تفاصيل المش روط ال ات  ..الش ب دراس د حصل مكت ات    وق ب دراس د حصل مكت   وق

وال   وفر األم م تت د بموجب مناقصة ولكن ل ى حق دراسة وتصميم الس اني عل ع مكتب لبن اون م وال  سويسري بالتع وفر األم م تت د بموجب مناقصة ولكن ل ى حق دراسة وتصميم الس اني عل ع مكتب لبن اون م سويسري بالتع
وبي                   ر الجن ى النهر الكبي اء السد عل د بمشروع بن ال بع دأ األعم م تب وبي                  الالزمة لكتابة دفتر الشروط الفنية، وبالتالي ل ر الجن ى النهر الكبي اء السد عل د بمشروع بن ال بع دأ األعم م تب الالزمة لكتابة دفتر الشروط الفنية، وبالتالي ل

دين        بسبب التأخير الحاصل في األعمال اإلدار     بسبب التأخير الحاصل في األعمال اإلدار      دين        ية واألوضاع السياسية في الوقت الراهن بين البل ا زال يخشى     .  .  ية واألوضاع السياسية في الوقت الراهن بين البل ا زال يخشى     وم وم
ل                              ة مث ة في المنطق وبي ومن المخاطر المحتمل ر الجن ة حدوث فيضان في النهر الكبي ل                             أهل القرى المجاورة آارث ة مث ة في المنطق وبي ومن المخاطر المحتمل ر الجن ة حدوث فيضان في النهر الكبي أهل القرى المجاورة آارث

دمير عدد               ٢٠٠٤٢٠٠٤فبراير  فبراير  // شباط  شباط ١٦١٦الكارثة التي حدثت في     الكارثة التي حدثت في      ى ت رى المجاورة وأدت إل دمير عدد                عندما غمرت مياه النهر الق ى ت رى المجاورة وأدت إل    عندما غمرت مياه النهر الق
ى             ع السكان إل ا دف دد من المواشي مم ة وخسارة ع ازل وسببت حدوث أضرار في المحاصيل الزراعي ى            من المن ع السكان إل ا دف دد من المواشي مم ة وخسارة ع ازل وسببت حدوث أضرار في المحاصيل الزراعي من المن

 ..النزوح وترك منازلهمالنزوح وترك منازلهم
   

   إدارة موارد المياه وحماية البيئة في المنطقة-خامسا 
 

   التوعية البيئية في منطقة عكار-ألف
 

دا  ((قام مرآز البحوث للتنمية الدولية قام مرآز البحوث للتنمية الدولية   اوا، آن دا  أوت اوا، آن ين  (International Development and Research Centre)) ) أوت ين   ب  ب
دين                    ٢٠٠٣٢٠٠٣ و  و ٢٠٠١٢٠٠١ ين البل اون ب ار بالتع ة عك وبي في منطق دين                     بتمويل مشروع إنماء إدارة حوض النهر الكبير الجن ين البل اون ب ار بالتع ة عك وبي في منطق  بتمويل مشروع إنماء إدارة حوض النهر الكبير الجن

ة                   ة اللبناني ار في الجمهوري ة                  وعرف ببروتوآول التعاون إلدارة النظم اإليكولوجية للتنمية المستدامة في حوض عك ة اللبناني ار في الجمهوري وعرف ببروتوآول التعاون إلدارة النظم اإليكولوجية للتنمية المستدامة في حوض عك
وتم توزيع استمارات لتقييم الممارسات والوضع البيئي للحوض على عدد من            وتم توزيع استمارات لتقييم الممارسات والوضع البيئي للحوض على عدد من            .  .  ))٢٩٢٩(( العربية السورية   العربية السورية  والجمهوريةوالجمهورية

ادل                 .  .  القرى في البلدين  القرى في البلدين   ة من تب ا سمح للجهات المعني ال المشروع مم ة عن أعم ادل                 آذلك أعدت ورشة عمل للتوعي ة من تب ا سمح للجهات المعني ال المشروع مم ة عن أعم آذلك أعدت ورشة عمل للتوعي
د              .  .  الرأي والمعلومات الرأي والمعلومات  ر تق ار عب د              باإلضافة إلى ذلك، تم عرض النتائج عن حوض عك ر تق ار عب يم المعلومات بشكل مبسط    يم المعلومات بشكل مبسط    باإلضافة إلى ذلك، تم عرض النتائج عن حوض عك

ل     كل أفض وع بش م الموض ق وفه دف تحقي ل    به كل أفض وع بش م الموض ق وفه دف تحقي ل     .  .  به ة تفعي ى أهمي ديد عل م التش ل     وت ة تفعي ى أهمي ديد عل م التش  وت
وث                       ة التل واطنين العنصر األساسي في المساهمة في محارب وث                      المشارآة المحلية لتحسين وضع الحوض وجعل الم ة التل واطنين العنصر األساسي في المساهمة في محارب المشارآة المحلية لتحسين وضع الحوض وجعل الم

هذا باإلضافة إلى   هذا باإلضافة إلى   .  .   الحوض  الحوض عبر تغيير نمط سلوآهم اليومي واعتماد تصرفات تراعي البيئة عند إدارة موارد هذا            عبر تغيير نمط سلوآهم اليومي واعتماد تصرفات تراعي البيئة عند إدارة موارد هذا            
تطرق البرنامج إلى دعم خطة إعالمية بيئية عبر تحضير وتوزيع معلومات ومنشورات في المنطقة بهدف توعية                تطرق البرنامج إلى دعم خطة إعالمية بيئية عبر تحضير وتوزيع معلومات ومنشورات في المنطقة بهدف توعية                

 ..األهالي مع التشديد على أن الشأن البيئي بحاجة إلى تعاون بين األهالي والهيئات الحكوميةاألهالي مع التشديد على أن الشأن البيئي بحاجة إلى تعاون بين األهالي والهيئات الحكومية
 

   الوضع البيئي-باء
 

وث                 أورد التقرير النهائي المتض   أورد التقرير النهائي المتض     وبي أسباب التل ر الجن املة لحوض النهر الكبي وث                 من مشروع الدراسات الش وبي أسباب التل ر الجن املة لحوض النهر الكبي من مشروع الدراسات الش
ة                  ة                 في هذا الحوض والتي قام بتنفيذها بتعاون علمي بين البلدين وبتمويل من الحكومة الكندية ألبحاث التنمية الدولي .  .  في هذا الحوض والتي قام بتنفيذها بتعاون علمي بين البلدين وبتمويل من الحكومة الكندية ألبحاث التنمية الدولي

دهور الوضع البيئي في ح               ى تضخم وت ة إل ر واألمي دهور الوضع البيئي في ح              وأدت مجموعة عوامل اجتماعية من أهمها الفق ى تضخم وت ة إل ر واألمي ار،  وأدت مجموعة عوامل اجتماعية من أهمها الفق ار،  وض عك وض عك
                                                                 

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمبر ديسمبر // كانون األول كانون األول٢٤٢٤، النهار، ، النهار، كندي يحمي النهر الكبير الجنوبيكندي يحمي النهر الكبير الجنوبي-سوريسوري-مشروع لبنانيمشروع لبناني  حالق، ميشال،   حالق، ميشال، ))٢٩٢٩((



 -٢٢-

تج              ا ن تج             والذي أدى إلى التخلص من النفايات الصلبة والمخلفات السائلة من مياه الصرف في النهر دون معالجة مم ا ن والذي أدى إلى التخلص من النفايات الصلبة والمخلفات السائلة من مياه الصرف في النهر دون معالجة مم
آما أن الرعي المكثف على ضفة الحوض يسبب انجراف األراضي               آما أن الرعي المكثف على ضفة الحوض يسبب انجراف األراضي               .  .  عنه تدهور في نوعية المياه وتلوث البيئة      عنه تدهور في نوعية المياه وتلوث البيئة      

ماك م       يد األس ورة لص اليب المحظ اع األس ر، واتب وث النه ماك م      وتل يد األس ورة لص اليب المحظ اع األس ر، واتب وث النه ل وتل ل ث ميم""ث ميمالتس ات   " " التس ف للكيماوي تعمال المكث ات   واالس ف للكيماوي تعمال المكث واالس
ـ  ل ال ة المحظورة مث ـ الزراعي ل ال ة المحظورة مث ري DDTالزراعي ة لل دات والطرق التقليدي مدة والمبي تعمال المكثف لألس ى االس ري ، إضافة إل ة لل دات والطرق التقليدي مدة والمبي تعمال المكثف لألس ى االس ، إضافة إل

اه                 تنفاد المي وت واس ازوت والزي ل الم ة مث وث النهر من جراء تسرب البضاعة المنقول اه وتل د المي ى فق ؤدي إل اه                ي تنفاد المي وت واس ازوت والزي ل الم ة مث وث النهر من جراء تسرب البضاعة المنقول اه وتل د المي ى فق ؤدي إل ي
 . . لري والذي أدى إلى تملحها وتلوثها باإلضافة إلى حدوث نقص ملحوظ في منسوب المياهلري والذي أدى إلى تملحها وتلوثها باإلضافة إلى حدوث نقص ملحوظ في منسوب المياهالجوفية من أغراض االجوفية من أغراض ا

 
   االعتبارات البيئية في إدارة المياه المشترآة-جيم

 
ة استعمال                           ا تكمن أهمي ة المشترآة، وهن وارد المائي ة في إدارة الم تدامة البيئ ة استعمال                         يجب األخذ في االعتبار اس ا تكمن أهمي ة المشترآة، وهن وارد المائي ة في إدارة الم تدامة البيئ يجب األخذ في االعتبار اس

ى           التكنولوجيات الحديثة آاالستش  التكنولوجيات الحديثة آاالستش   ذا المشروع عل ى           عار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تحديد األثر البيئي له ذا المشروع عل عار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تحديد األثر البيئي له
االت                        .  .  الدول المعنية الدول المعنية  د احتم ه وتحدي ى منسوب النهر وجريان ا عل ة وتأثيره رات المناخي د التغي االت                        فمن الممكن تحدي د احتم ه وتحدي ى منسوب النهر وجريان ا عل ة وتأثيره رات المناخي د التغي فمن الممكن تحدي

نظم اإل                   ى ال ا عل د أثره ات األمطار وتحدي نظم اإل                  الجفاف أو الفياضات وحرآة المياه السطحية وآمي ى ال ا عل د أثره ات األمطار وتحدي ة للحوض،    الجفاف أو الفياضات وحرآة المياه السطحية وآمي ة للحوض،    يكولوجي يكولوجي
ة ات الحديث ذه التكنولوجي تخدام ه د اس وجي عن وع البيول ةوالتن ات الحديث ذه التكنولوجي تخدام ه د اس وجي عن وع البيول واد .  .  والتن د حددت الم ذا وق واد ه د حددت الم ذا وق ة ٢٣٢٣، ، ٢١٢١، ، ٢٠٢٠ه ة  من اتفاقي  من اتفاقي

ام                       ة لع ر المالحي ة في األغراض غي ة الدوري ام                      األمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائي ة لع ر المالحي ة في األغراض غي ة الدوري  ضرورة    ضرورة   ١٩٩٧١٩٩٧األمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائي
ة للحوض وا         ة للحوض وا        حماية والحفاظ على النظم اإليكولوجي ه       حماية والحفاظ على النظم اإليكولوجي وث ومكافحت ة من التل ه       لوقاي وث ومكافحت ة من التل وبي         .  .  لوقاي ر الجن ا أن النهر الكبي وبي         وبم ر الجن ا أن النهر الكبي وبم

ة تتطلب اإلدارة                    ة المتكامل إن اإلدارة البيئي ة السورية، ف ة تتطلب اإلدارة                   يشكل الحدود بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربي ة المتكامل إن اإلدارة البيئي ة السورية، ف يشكل الحدود بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربي
 ..اظ على البيئةاظ على البيئةالمشترآة لهذا المصدر المائي الهام لتحقيق الفائدة المشترآة بين البلدين والحد من التلوث والحفالمشترآة لهذا المصدر المائي الهام لتحقيق الفائدة المشترآة بين البلدين والحد من التلوث والحف

 
   خالصة وتوصيات-سادسا 

 
ة                             ة العربي ة والجمهوري ة اللبناني ين الجمهوري ه يفصل الحدود ب وبي في أن ر الجن ة النهر الكبي ة                           تكمن أهمي ة العربي ة والجمهوري ة اللبناني ين الجمهوري ه يفصل الحدود ب وبي في أن ر الجن ة النهر الكبي تكمن أهمي

ذا المصدر بشكل متكامل               ذا المصدر بشكل متكامل              السورية وبذلك يجب التعاون بين البلدين إلدارة ه اه في          .  .  السورية وبذلك يجب التعاون بين البلدين إلدارة ه دهور مصادر المي اه في          وبسبب ت دهور مصادر المي وبسبب ت
كان د الس ة والتزاي كانالمنطق د الس ة والتزاي اطق    المنطق اء المن دف إنم اه به ادة مصادر المي د لزي اء س اون لبن ن الضروري التع ان م اطق    ي، آ اء المن دف إنم اه به ادة مصادر المي د لزي اء س اون لبن ن الضروري التع ان م ي، آ

فقد تميزت المفاوضات بالسهولة      فقد تميزت المفاوضات بالسهولة      .  .  المجاورة للحوض على الصعيد الزراعي مما يحقق التقدم االقتصادي المرجو         المجاورة للحوض على الصعيد الزراعي مما يحقق التقدم االقتصادي المرجو         
تخدام         انون اس أن ق دة بش م المتح ة األم ادئ اتفاقي ى مب ة عل دت االتفاقي ث اعتم رفين حي ين الط تخدام        ب انون اس أن ق دة بش م المتح ة األم ادئ اتفاقي ى مب ة عل دت االتفاقي ث اعتم رفين حي ين الط  ب

ة            ر المالحي ة في األغراض غي ة           المجاري المائية الدولي ر المالحي ة في األغراض غي ود                   .  .  المجاري المائية الدولي ى جه ق في حاجة إل ا زال التطبي ع، م ود                   ولكن في الواق ى جه ق في حاجة إل ا زال التطبي ع، م ولكن في الواق
دين                   ين البل ائم ب ة والوضع الق ة ومالي ًا ألسباب إداري ا زال معلق دين                  آثيرة حيث أن بناء السد م ين البل ائم ب ة والوضع الق ة ومالي ا  ألسباب إداري ا زال معلق اطق    .  .  آثيرة حيث أن بناء السد م إن المن ذلك، ف اطق    ول إن المن ذلك، ف ول

ى               .  .  جة ذلك جة ذلك المجاورة ال تزال عرضة للفيضانات والخسائر المادية نتي       المجاورة ال تزال عرضة للفيضانات والخسائر المادية نتي        ع المشروع إل ى دف ا يجب العمل عل ى               من هن ع المشروع إل ى دف ا يجب العمل عل من هن
 ..مرحلة التطبيق باعتماد مفهوم اإلدارة المتكاملة لمصادر المياهمرحلة التطبيق باعتماد مفهوم اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه

 
دم                 ه، تق دم               وبالرغم من التحديات التي تواجه تطبيق االتفاقية بالكامل من حيث تمويل وتنفيذ السد المتفق علي ه، تق وبالرغم من التحديات التي تواجه تطبيق االتفاقية بالكامل من حيث تمويل وتنفيذ السد المتفق علي

ة     ين الجمهوري وبي ب ر الجن ر الكبي ة النه ة اتفاقي ة    تجرب ين الجمهوري وبي ب ر الجن ر الكبي ة النه ة اتفاقي ًا   تجرب ورية نموذج ة الس ة العربي ة والجمهوري ا    اللبناني ورية نموذج ة الس ة العربي ة والجمهوري  اللبناني
ي،    اون دول ة لتع ط بحاج يس فق اه ل ت أن المي ترآة وتثب ة المش وارد المائي ى الم ة عل وانين الدولي ق الق ي،   لتطبي اون دول ة لتع ط بحاج يس فق اه ل ت أن المي ترآة وتثب ة المش وارد المائي ى الم ة عل وانين الدولي ق الق  لتطبي

ة         .  .  بل يمكن للمياه أن تكفل وتزيد من التعاون بين بلدين أيضا      بل يمكن للمياه أن تكفل وتزيد من التعاون بين بلدين أيضاً      وارد مائي ة حول م ة         ولكن يكمن سر نجاح أي اتفاقي وارد مائي ة حول م ولكن يكمن سر نجاح أي اتفاقي
ى ترآة عل ىمش ترآة عل دى   مش ى الم ذة عل اريع المنف ة المش ل ومتابع ا بالكام ق عليه ود المتف اذ البن اون إلنف ل التع دى    تواص ى الم ذة عل اريع المنف ة المش ل ومتابع ا بالكام ق عليه ود المتف اذ البن اون إلنف ل التع   تواص

 . . الطويل لضمان التكامل في إدارة هذه الموارد المائية المشترآةالطويل لضمان التكامل في إدارة هذه الموارد المائية المشترآة
 

 : : وفيما يلي عرض ألهم التوصيات للدول المعنية التي توصلت إليها هذه الدراسةوفيما يلي عرض ألهم التوصيات للدول المعنية التي توصلت إليها هذه الدراسة 
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سيق والتعاون وتبادل المعلومات فيما يخص اتفاقية النهر الكبير الجنوبي          سيق والتعاون وتبادل المعلومات فيما يخص اتفاقية النهر الكبير الجنوبي          إنشاء لجنة توجيهية مشترآة للتن    إنشاء لجنة توجيهية مشترآة للتن     -١١
 ..بين الدولتين ووضع اآلليات الالزمة لضمان تنفيذ بنود االتفاقيةبين الدولتين ووضع اآلليات الالزمة لضمان تنفيذ بنود االتفاقية

 
ى النهر       -٢٢ رح عل ى النهر      التغلب على المشكالت اإلدارية والمالية والسياسية لتعزيز الموارد المائية ببناء السد المقت رح عل التغلب على المشكالت اإلدارية والمالية والسياسية لتعزيز الموارد المائية ببناء السد المقت

 ..التنمية المستدامة في المنطقةالتنمية المستدامة في المنطقةالكبير الجنوبي لتحقيق الكبير الجنوبي لتحقيق 
 
ة وإدراج إدارة حوض النهر             -٣٣ ة باالتفاقي ة وإدراج إدارة حوض النهر            دعم القدرات الفنية للمؤسسات القائمة على تنفيذ المشاريع المتعلق ة باالتفاقي دعم القدرات الفنية للمؤسسات القائمة على تنفيذ المشاريع المتعلق

ي         ترآة ف ة المش وارد المائي ن الم تفادة م ز االس دولتين لتعزي ة لل ات المعني ط السياس وبي ضمن خط ر الجن ي        الكبي ترآة ف ة المش وارد المائي ن الم تفادة م ز االس دولتين لتعزي ة لل ات المعني ط السياس وبي ضمن خط ر الجن الكبي
 ..المنطقةالمنطقة
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 حالة الخزان البازلتي الجوفي المشترك بين الجمهورية العربية 
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   الموارد المائية في المملكة األردنية الهاشمية-أوال 
 

ائي          . . يعرض هذا الجزء الموارد المائية المتاحة في المملكة األردنية الهاشمية         يعرض هذا الجزء الموارد المائية المتاحة في المملكة األردنية الهاشمية           ا يخص الوضع الم ائي           أما فيم ا يخص الوضع الم  أما فيم
 ..في الجمهورية العربية السورية، فقد تم عرضه في الجزء األول من هذا التقريرفي الجمهورية العربية السورية، فقد تم عرضه في الجزء األول من هذا التقرير

 
   الوضع المائي في المملكة األردنية الهاشمية-ألف

 
اني             ٢٢ آم  آم ٨٩٨٩  ٢١٠٢١٠تبلغ مساحة المملكة األردنية الهاشمية      تبلغ مساحة المملكة األردنية الهاشمية        ى ثم اني              وتمتد إلى الشرق من نهر األردن وتقسم إل ى ثم  وتمتد إلى الشرق من نهر األردن وتقسم إل

ان      محافظات هي   محافظات هي    ة، ومع ان      عّمان، الزرقاء، اربد، المفرق، البلقاء، الكرك، الطفيل ة، ومع دل هطول األمطار     .  .  عم ان، الزرقاء، اربد، المفرق، البلقاء، الكرك، الطفيل راوح مع دل هطول األمطار     ويت راوح مع ويت
ة و       ٥٠٥٠ما بين   ما بين    ة و        مم في الصحراء الشرقية والجنوبي ة الشمالية     ٦٥٠٦٥٠ مم في الصحراء الشرقية والجنوبي اطق المرتفع م في المن ة الشمالية      م اطق المرتفع م في المن دل هطول    .  .   م غ مع دل هطول    ويبل غ مع ويبل

ة      ٩٠٩٠ مم في حوالي      مم في حوالي     ٢٠٠٢٠٠األمطار السنوي   األمطار السنوي    ة       في المائة من المساحة الكلي اه         وتتضمن وتتضمن .  .   في المائة من المساحة الكلي ة المي وارد المائي اه          مصادر الم ة المي وارد المائي  مصادر الم
ري                           ادة استخدامها ألغراض ال اه الصرف المعالجة إلع ة ومي اه المبتذل ى المي ة إضافة إل ري                          السطحية والمياه الجوفي ادة استخدامها ألغراض ال اه الصرف المعالجة إلع ة ومي اه المبتذل ى المي ة إضافة إل السطحية والمياه الجوفي

ة وادي األردن ي منطق ة وادي األردنوخاصة ف ي منطق والي .  .  وخاصة ف ددة بح اه المتج در مصادر المي والي وتق ددة بح اه المتج در مصادر المي ون م٩٣٩٩٣٩وتق ون م ملي نة //٣٣ ملي نة الس ون ٢٧٥٢٧٥((الس ون  ملي  ملي
اه السطحية      //٣٣مليون م مليون م   ٦٦٤٦٦٤السنة من المياه الجوفية و    السنة من المياه الجوفية و    //٣٣مم اه السطحية      السنة من المي ى     ) ) السنة من المي ى     باإلضافة إل ون م   ١٤٣١٤٣باإلضافة إل ون م    ملي السنة من    السنة من    //٣٣ ملي

ة  ة العميق اه الجوفي ات المي ة خزان ة العميق اه الجوفي ات المي ن   .  .  خزان الة، فم اه المح ص المي ا يخ ا فيم ن   أم الة، فم اه المح ص المي ا يخ ا فيم  أم
ى   ل إل ع أن تص ى  المتوق ل إل ع أن تص ون م٥٠٥٠المتوق ون م ملي ة  //٣٣ ملي راض المنزلي تخدم لألغ نة وتس ة  الس راض المنزلي تخدم لألغ نة وتس ي   .  .  الس ة الت ديات الهام ة التح ي   ونتيج ة الت ديات الهام ة التح  ونتيج

 . . ))٣٠٣٠(( سنويا  سنويًا٣٣ م م١٥٠١٥٠ ال تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة  ال تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة تواجه األردن في قطاع المياه،تواجه األردن في قطاع المياه،
 

   الموارد المائية التقليدية-باء
 

ى   ة الهاشمية عل ة األردني ي المملك اه السطحية ف وزع المي ى ت ة الهاشمية عل ة األردني ي المملك اه السطحية ف وزع المي ر نهر اليرموك المصدر ١٥١٥ت ر نهر اليرموك المصدر  حوض، ويعتب  حوض، ويعتب
دفق السنوي   . . احةاحة في المائة من إجمالي المياه السطحية المت في المائة من إجمالي المياه السطحية المت٥٠٥٠الرئيسي للمياه السطحية حيث يمثل   الرئيسي للمياه السطحية حيث يمثل    دفق السنوي   ويبلغ معدل الت ويبلغ معدل الت

ارب  ا يق ار م ي آل األنه ارب ف ا يق ار م ي آل األنه ون م٥٠٠٥٠٠ف ون م ملي نة//٣٣ ملي نةالس ي .  .  الس ي البحر الميت أو تتبخر ف ة ف اه الجاري ي وتصب معظم المي ي البحر الميت أو تتبخر ف ة ف اه الجاري وتصب معظم المي
اه الفيضانات الناتجة من هطول األمطار بحوالي                  .  .  الصحراء أو في األراضي الطينية    الصحراء أو في األراضي الطينية     در مي اه الفيضانات الناتجة من هطول األمطار بحوالي                  آما تق در مي ون   ٣٣٤٣٣٤آما تق ون    ملي  ملي

منها  //٣٣مم ن ض نة م منها  الس ن ض نة م ين م١١٠١١٠الس ين م مالي نوياً   ف ف٣٣ مالي ا س ن تخزينه ط يمك نويا   ق ا س ن تخزينه ط يمك والي  .  .  ق اك ح والي  وهن اك ح ع ٨٠٠٨٠٠وهن ع  نب   نب
ؤمن  ؤمن ت ين م٢١٠٢١٠ت ين م مالي ي //٣٣ مالي ع الجغراف ر التوزي د آبي ى ح ابيع إل ع الين ة، حيث يعكس توزي وارد المائي نة من الم ي الس ع الجغراف ر التوزي د آبي ى ح ابيع إل ع الين ة، حيث يعكس توزي وارد المائي نة من الم الس
 ..للسكانللسكان

 
 في المائة من معدالت هطول األمطار تغذي             في المائة من معدالت هطول األمطار تغذي            ٦٦-٥٥وتتواجد المياه الجوفية في أغلب المحافظات حيث أن         وتتواجد المياه الجوفية في أغلب المحافظات حيث أن          

ة      ٨٠٨٠ حوض والذي يتواجد  حوض والذي يتواجد ١٢١٢لجوفية الموزعة على لجوفية الموزعة على هذه المياه ا هذه المياه ا  ة أحواض جوفي ا في ثالث ة       في المائة من مخزونه ة أحواض جوفي ا في ثالث  في المائة من مخزونه
در بنسبة       ).  ).  وادي راموادي رام((وادي السير، بازلت، رام وادي السير، بازلت، رام //عمانعمان: : رئيسية وهي رئيسية وهي  ة، فتق اه الجوفي در بنسبة       أما نسبة ضخ المي ة، فتق اه الجوفي   ٣٣ م م٤٥٠٤٥٠أما نسبة ضخ المي

 .  .  ))٣١٣١(( سنويا  تقريبا  سنويًا تقريبًا٣٣مم  ٢٧٥٢٧٥سنويا  والذي يتجاوز نسبة المخزون اآلمن للمياه الجوفية والتي تقدر بـ سنويًا والذي يتجاوز نسبة المخزون اآلمن للمياه الجوفية والتي تقدر بـ 
 
 
 

                                                                 
))٣٠٣٠((    Bataineh, F. 2003.  Assessment of Water Demand Management in Jordan.  Paper presented at the Second Regional 

Conference on Water Demand Management and Pollution Control.  Sharm Al-Sheikh, Egypt, 14-17 December 2003, p. 4.                   

))٣١٣١((    Ibid., p. 5.. 
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   الموارد المائية غير التقليدية-جيم
 

ة             ة األردني ري في المملك ة           تعتبر الموارد المائية غير التقليدية مصدرًا إضافيًا هامًا يتم استخدامه في مياه ال ة األردني ري في المملك تعتبر الموارد المائية غير التقليدية مصدرا  إضافيا  هاما  يتم استخدامه في مياه ال
ة    ة المتاح وارد المائي ي الم نقص ف ة ال مية لمواجه ة   الهاش ة المتاح وارد المائي ي الم نقص ف ة ال مية لمواجه اه   .  .  الهاش ة المي در آمي ال، تق بيل المث ى س اه   فعل ة المي در آمي ال، تق بيل المث ى س  فعل

ون م   ٧٠٧٠المعالجة من مياه الصرف الصحي المستخدمة في الزراعة بحوالي               المعالجة من مياه الصرف الصحي المستخدمة في الزراعة بحوالي                ون م    ملي ل حوالي       //٣٣ ملي ل حوالي       السنة وتمث  في    في   ٩٠٩٠السنة وتمث
ة     ة بالمملك ات الصرف الصحي المنتج ن آمي ة م ة    المائ ة بالمملك ات الصرف الصحي المنتج ن آمي ة م ى    .  .  المائ ة إل ذه الكمي ع أن تصل ه ن المتوق ى    وم ة إل ذه الكمي ع أن تصل ه ن المتوق ين ٢٠٥٢٠٥وم ين  مالي  مالي

ات         وباإلضافة إلى مياه الصرف الصحي المعالجة،       وباإلضافة إلى مياه الصرف الصحي المعالجة،       .  .  ))٣٢٣٢((٢٠٢٠٢٠٢٠السنة بحلول عام    السنة بحلول عام    //٣٣مم تفادة من تكنولوجي تم االس ات          ي تفادة من تكنولوجي تم االس  ي
ا                      ة وإدارته ا                     تحلية المياه الجوفية متوسطة الملوحة حيث يقوم القطاع الخاص بدور آبير في تشغيل محطات التحلي ة وإدارته تحلية المياه الجوفية متوسطة الملوحة حيث يقوم القطاع الخاص بدور آبير في تشغيل محطات التحلي

و              .  .  لتوفير موارد إضافية غير تقليدية يمكن االستفادة منها       لتوفير موارد إضافية غير تقليدية يمكن االستفادة منها        ة، ول وارد المائي وفير مصدر إضافي للم و              وبالرغم من ت ة، ول وارد المائي وفير مصدر إضافي للم وبالرغم من ت
ة ا     إن تحلي ة، ف ة عالي ة ا    بكلف إن تحلي ة، ف ة عالي ادر        بكلف ى مص افيًا عل ائًال وإض غطًا ه ع ض ة تض ي المملك اه ف ادر        لمي ى مص افيا  عل ائال  وإض غطا  ه ع ض ة تض ي المملك اه ف  لمي

 ..المياه الجوفيةالمياه الجوفية
 

   استخدامات المياه وإعداد السياسات المائية-دال
 

ة الهاشمية   ة األردني ي المملك ة ف ي القطاعات المختلف اه المستخدمة ف غ نسب المي ة الهاشمية تبل ة األردني ي المملك ة ف ي القطاعات المختلف اه المستخدمة ف غ نسب المي اه ٣٢٣٢تبل ة لمي ي المائ اه  ف ة لمي ي المائ  ف
ة، و تخدامات المنزلي ة، والشرب واالس تخدامات المنزلي ة٥٥الشرب واالس ي المائ ة ف ي المائ ي   ف بة وه ر نس تخدم أآب ا تس ي   للصناعة بينم بة وه ر نس تخدم أآب ا تس اع ٦٣٦٣ للصناعة بينم ة لقط ي المائ اع  ف ة لقط ي المائ  ف

د السكاني المطرد في                .  .  الزراعةالزراعة زداد مع التزاي ا ي د السكاني المطرد في                وتواجه المملكة عجزًا في آميات المياه المتاحة لسد الطلب مم زداد مع التزاي ا ي وتواجه المملكة عجزا  في آميات المياه المتاحة لسد الطلب مم
 . . الوقت الذي تتناقص فيه آميات المياه المتاحة نتيجة إهدارها وتدني نوعيتهاالوقت الذي تتناقص فيه آميات المياه المتاحة نتيجة إهدارها وتدني نوعيتها

 
ق   هذا وقد أعدت المملكة ا هذا وقد أعدت المملكة ا   ة بتطبي ق   ألردنية الهاشمية االستراتيجية المائية ووضعت البرامج التنفيذية المتعلق ة بتطبي ألردنية الهاشمية االستراتيجية المائية ووضعت البرامج التنفيذية المتعلق

تثماري                        امج اس داد برن م إع ا ت ة، آم ة والبيئي اد االقتصادية واالجتماعي تثماري                       هذه االستراتيجية آخذة بعين االعتبار األبع امج اس داد برن م إع ا ت ة، آم ة والبيئي اد االقتصادية واالجتماعي هذه االستراتيجية آخذة بعين االعتبار األبع
ى    أما فيما يتعلق بإدارة الطلب على المياه، فقد تم اتخاذ   أما فيما يتعلق بإدارة الطلب على المياه، فقد تم اتخاذ   .  .  ٢٠١١٢٠١١-٢٠٠٢٢٠٠٢للفترة  للفترة   ذا المجال وعل ى    خطوات هامة في ه ذا المجال وعل خطوات هامة في ه

اه                 ى المي إدارة الطلب عل ة خاصة ب م استحداث مديري ة وت ة والقانوني اه                آافة المستويات اإلدارية والمالي ى المي إدارة الطلب عل ة خاصة ب م استحداث مديري ة وت ة والقانوني تج عن   .  .  آافة المستويات اإلدارية والمالي تج عن   ون ون
ام      د لع ة الجدي اه الجوفي ة المي انون رقاب ذ ق ام     تنفي د لع ة الجدي اه الجوفي ة المي انون رقاب ذ ق ين      ٢٠٠٢٢٠٠٢تنفي در ب بة تق ة بنس اه الجوفي بة ضخ المي ين       نقص في نس در ب بة تق ة بنس اه الجوفي بة ضخ المي   ١٠٠١٠٠ نقص في نس

اه المشترآة، وال                    آما أ آما أ .  .  ))٣٣٣٣((السنةالسنة//٣٣ م  م ١٥٠١٥٠وو دول المجاورة نحو إدارة المي اون مع ال وم بتشجيع التع اه المشترآة، وال                    ن المملكة تق دول المجاورة نحو إدارة المي اون مع ال وم بتشجيع التع ن المملكة تق
ات         ك الخزان ة بتل اه المتاح ات المي تدامة آمي ى اس ًا عل ة حفاظ ترآة، إدارة متكامل ة المش ات الجوفي يما الخزان ات        س ك الخزان ة بتل اه المتاح ات المي تدامة آمي ى اس ا  عل ة حفاظ ترآة، إدارة متكامل ة المش ات الجوفي يما الخزان س

 ..والمحافظة على نوعية مياههاوالمحافظة على نوعية مياهها
  

   خصائص الخزان البازلتي الجوفي-ثانيا 
 

 ف الخزان البازلتي الجوفي  وص-ألف
 

رق      وب ش مية وجن ة الهاش ة األردني مال المملك ي ش ت ف ة البازل ي منطق وفي ف ازلتي الج زان الب ع الخ رق    يق وب ش مية وجن ة الهاش ة األردني مال المملك ي ش ت ف ة البازل ي منطق وفي ف ازلتي الج زان الب ع الخ يق
 ::، ويتميز بما يلي، ويتميز بما يلي))٧٧انظر الشكل انظر الشكل ((الجمهورية العربية السورية عند جبل العرب والمناطق المحيطة به الجمهورية العربية السورية عند جبل العرب والمناطق المحيطة به 

 
كل س  -١١ ى ش ت عل ة البازل ي منطق ار ف م األمط اقط معظ كل س تس ى ش ت عل ة البازل ي منطق ار ف م األمط اقط معظ والي تس در بح ي تق رة والت والي يول غزي در بح ي تق رة والت    ٣٣  ٥٠٠٥٠٠يول غزي

 ..٣٣مليون ممليون م

                                                                 
))٣٢٣٢((    Ibid.. 

))٣٣٣٣((    Ibid., p. 8.. 
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 ..تتم إعادة تغذية الخزان في مناطق جبل العرب وحول الوديان المحيطة بهاتتم إعادة تغذية الخزان في مناطق جبل العرب وحول الوديان المحيطة بها -٢٢
 
ل من            -٣٣ ازلتي الرئيسي أق ة في الخزان الب اه الجوفي راوح منسوب المي ل من           يت ازلتي الرئيسي أق ة في الخزان الب اه الجوفي راوح منسوب المي ى     ٥٠٥٠يت رًا في المنخفضات، عل ى      مت را  في المنخفضات، عل  مت

 .. متر في المناطق الجبلية متر في المناطق الجبلية٤٠٠٤٠٠من من غرار حوض نهر اليرموك أو واحة األزرق، وإلى أآثر غرار حوض نهر اليرموك أو واحة األزرق، وإلى أآثر 
 
ة الملوحة          -٤٤ ة الملوحة         تكون المياه الجوفية عادة قليل م  ٤٠٠٤٠٠-٢٠٠٢٠٠((تكون المياه الجوفية عادة قليل م   ملغ ة           // ملغ ة اإلجمالي واد الصلبة المذاب ر للم ة           لت ة اإلجمالي واد الصلبة المذاب ر للم ) ) TDS  -لت

دة                     دة                    في الجزء الغربي من الخزان البازلتي الجوفي، بينما يالحظ وجود ارتفاع في نسبة ملوحة المياه الجوفية في ع في الجزء الغربي من الخزان البازلتي الجوفي، بينما يالحظ وجود ارتفاع في نسبة ملوحة المياه الجوفية في ع
ك جراء انعطاف              ))لترلتر// ملغم  ملغم ٢٢  ٢٠٠٢٠٠ و  و ١١  ٠٠٠٠٠٠تصل إلى ما بين     تصل إلى ما بين     ((مناطق  مناطق   رق وسهل األزرق، وذل ك جراء انعطاف              ، مثل شرق المف رق وسهل األزرق، وذل ، مثل شرق المف

ة            اه الجوفي ة           تدفق مياه الري وتداخل مياه الصرف الزراعي وآثرة ضخ المي اه الجوفي وتظهر المعلومات التي سجلت في      وتظهر المعلومات التي سجلت في      .  .  تدفق مياه الري وتداخل مياه الصرف الزراعي وآثرة ضخ المي
والي   ن ح د ارتفعت م ة الكلوري دوهليل أن آثاف ة ال ي منطق ار ف دة آب ي ع ة ف رات متتالي والي  فت ن ح د ارتفعت م ة الكلوري دوهليل أن آثاف ة ال ي منطق ار ف دة آب ي ع ة ف رات متتالي م٥٠٥٠فت م ملغ ر ف// ملغ ر فلت ام لت ام ي ع ي ع

 ..))٣٤٣٤((لتر وأآثر في مطلع الثمانينات بسبب زيادة في آثافة النيتراتلتر وأآثر في مطلع الثمانينات بسبب زيادة في آثافة النيترات// ملغم ملغم٦٠٠٦٠٠ إلى  إلى ١٩٧٠١٩٧٠
 

   الخزان البازلتي الجوفي-٧الشكل 

 .ESCWA 1995: المصدر

                                                                 
))٣٤٣٤((    ESCWA, Report to the Commission on The Investigation Study of Shared Basalt Aquifers in the Syrian Arab 

Republic and the Hashemite Kingdom of Jordan, 1995.                                                                                                                              
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اه وفي بعض                         اه وفي بعض                       وقد نتج أيضًا عن زيادة ضخ المياه الجوفية من الخزان الجوفي انخفاض في منسوب المي وقد نتج أيضا  عن زيادة ضخ المياه الجوفية من الخزان الجوفي انخفاض في منسوب المي
اب   دفق الين ف ت االت توق اب  الح دفق الين ف ت االت توق لبية،        الح ة س ارًا بيئي ًا آث طحية ومخلف اه الس دفق المي ي ت ًا ف ببًا نقص ة مس لبية،        يع المائي ة س ارا  بيئي ا  آث طحية ومخلف اه الس دفق المي ي ت ا  ف ببا  نقص ة مس  يع المائي

 ..آما هو الوضع في واحة األزرقآما هو الوضع في واحة األزرق
 

   األبعاد االقتصادية واالجتماعية المترتبة على استخدام -باء
 الخزان البازلتي الجوفي المشترك

 
موارد المائية حيث تعتمد على مياه األمطار  موارد المائية حيث تعتمد على مياه األمطار  تعد المملكة األردنية الهاشمية من أفقر دول العالم من حيث ال   تعد المملكة األردنية الهاشمية من أفقر دول العالم من حيث ال    

ة   ٥٫٤٥٫٤ في المائة بينما      في المائة بينما     ٩٢٫٢٩٢٫٢التي تغذي المجاري السطحية والمخزون الجوفي، والذي تبلغ نسبة تبخرها           التي تغذي المجاري السطحية والمخزون الجوفي، والذي تبلغ نسبة تبخرها            ة    في المائ  في المائ
 ..))٣٥٣٥(( في المائة تضاف إلى المياه السطحية في المائة تضاف إلى المياه السطحية٢٫٤٢٫٤منها تغذي الخزانات الجوفية ومنها تغذي الخزانات الجوفية و

 
ة م   اه الجوفي خ المي دالت ض د ازدادت مع ذا وق ة م ه اه الجوفي خ المي دالت ض د ازدادت مع ذا وق رة  ه ي الفت ة ف ذه المنطق ي ه ة ف ات العميق رة  ن الخزان ي الفت ة ف ذه المنطق ي ه ة ف ات العميق  ن الخزان
ين  ا ب ين م ا ب رة  ١٩٩٠١٩٩٠ و و١٩٨٠١٩٨٠م ذه الفت ي ه دة ف اه المعتم ة المي ة سياس رة   نتيج ذه الفت ي ه دة ف اه المعتم ة المي ة سياس رة   .  .   نتيج ة عش ة الترب ادة ملوح ا زي تج عنه رة   ون ة عش ة الترب ادة ملوح ا زي تج عنه ون

دة في الزارعة              دة في الزارعة             أضعاف ما آانت عليه مما أدى إلى حدوث مشاآل عدي ة      .  .  أضعاف ما آانت عليه مما أدى إلى حدوث مشاآل عدي ك، تعرضت الجمهوري ى ذل ة      إضافة إل ك، تعرضت الجمهوري ى ذل إضافة إل
ود ماضية،     ٢٠٠١٢٠٠١ و و١٩٩٩١٩٩٩لجفاف في الفترة ما بين     لجفاف في الفترة ما بين     العربية السورية لظروف ا   العربية السورية لظروف ا    ة عق ود ماضية،     ، وهي أسوأ فترة خالل أربع ة عق ، وهي أسوأ فترة خالل أربع

اه من                           د من المي اه السطحية بضخ المزي اه من                          مما أثر سلبًا على الزراعة حيث استعاض الفالحون عن العجز في المي د من المي اه السطحية بضخ المزي مما أثر سلبا  على الزراعة حيث استعاض الفالحون عن العجز في المي
 ..الخزان الجوفي، مما أثر سلبا  اقتصاديا  واجتماعيا  على المجتمعالخزان الجوفي، مما أثر سلبًا اقتصاديًا واجتماعيًا على المجتمع

 
ة دون                   إن اإلدارة غير المستدا   إن اإلدارة غير المستدا     ذه المنطق ازلتي الجوفي خاصة في ه ًة وللخزان الب ة دون                   مة للموارد المائية عام ذه المنطق ازلتي الجوفي خاصة في ه ة  وللخزان الب مة للموارد المائية عام

داد             ة في إم ائي من أهمي ورد الم ذا الم ا له داد            اإلقليمية من اإلسكوا تؤثر سلبًا على األبعاد االقتصادية واالجتماعية لم ة في إم ائي من أهمي ورد الم ذا الم ا له اإلقليمية من اإلسكوا تؤثر سلبا  على األبعاد االقتصادية واالجتماعية لم
ة ل     مية، وخاص ة الهاش ة األردني ورية والمملك ة الس ة العربي ن الجمهوري ل م اه لك ة ل    المي مية، وخاص ة الهاش ة األردني ورية والمملك ة الس ة العربي ن الجمهوري ل م اه لك ة المي ات الزراعي ة الحتياج ات الزراعي الحتياج

ي تهالك المنزل يواالس تهالك المنزل ن     .  .  واالس ث م ة حي ادية واالجتماعي ب االقتص ى الجوان اه عل حة المي اف وش ل الجف ؤثر عوام ن     وت ث م ة حي ادية واالجتماعي ب االقتص ى الجوان اه عل حة المي اف وش ل الجف ؤثر عوام وت
ا في                 ا في                الضروري تبني الطرق المستدامة والمتكاملة لمواجهة الطلب على المياه مع المحافظة على نوعيتها وآمياته الضروري تبني الطرق المستدامة والمتكاملة لمواجهة الطلب على المياه مع المحافظة على نوعيتها وآمياته

از  زان الب ي الخ يما ف ة، وال س ات الجوفي از الخزان زان الب ي الخ يما ف ة، وال س ات الجوفي ة  الخزان ق التنمي ليمة لتحقي اه إدارة س ترك، وإدارة المي وفي المش ة  لتي الج ق التنمي ليمة لتحقي اه إدارة س ترك، وإدارة المي وفي المش لتي الج
 ..المستدامة في هاتين الدولتينالمستدامة في هاتين الدولتين

 
ة                       ة األردني ة السورية والمملك ة العربي ين الجمهوري ة ب ة                     وهذا الواقع يبين أهمية الوصول إلى اتفاقيات ثنائي ة األردني ة السورية والمملك ة العربي ين الجمهوري ة ب وهذا الواقع يبين أهمية الوصول إلى اتفاقيات ثنائي

زان    ذا الخ ى له ق اإلدارة المثل مية لتحقي زان   الهاش ذا الخ ى له ق اإلدارة المثل مية لتحقي اون و  .  .  الهاش اب التع ر غي اون و  ويعتب اب التع ر غي م     ويعتب ن أه ة م ذا اتفاقي من هك يق ض م     التنس ن أه ة م ذا اتفاقي من هك يق ض التنس
ة                             ذه المنطق تدام في ه و مس ة                            التحديات التي تعوق اإلدارة الجيدة لهذا الخزان الجوفي المشترك من أجل تحقيق نم ذه المنطق تدام في ه و مس التحديات التي تعوق اإلدارة الجيدة لهذا الخزان الجوفي المشترك من أجل تحقيق نم
بالد    ي ال ائدة ف ترآة الس ة واالقتصادية المش ل االجتماعي ار العوام ذ باالعتب ع األخ كوا، م ن اإلس ة م بالد   دون اإلقليمي ي ال ائدة ف ترآة الس ة واالقتصادية المش ل االجتماعي ار العوام ذ باالعتب ع األخ كوا، م ن اإلس ة م دون اإلقليمي

ة ةالمعني دف األس.  .  المعني دف األسواله مان         واله راف لض ددة األط املة ومتع اون ش ة تع از خط و إنج ة ه ة ثنائي وير اتفاقي ي لتط مان         اس راف لض ددة األط املة ومتع اون ش ة تع از خط و إنج ة ه ة ثنائي وير اتفاقي ي لتط اس
االستخدام األمثل لهذا المورد المائي المشترك، حيث يمكن تفعيل ذلك بإنشاء لجنة توجيهية استشارية مشترآة من                االستخدام األمثل لهذا المورد المائي المشترك، حيث يمكن تفعيل ذلك بإنشاء لجنة توجيهية استشارية مشترآة من                

 ..ممثلين عن الحكومات والسلطات المختصة من البلدينممثلين عن الحكومات والسلطات المختصة من البلدين
 

ين              وت ظهر العوامل االجتماعية واال   وُتظهر العوامل االجتماعية واال     دة بع ين              قتصادية للخزان البازلتي الجوفي أنه يجب أن تؤخذ جوانب عدي دة بع قتصادية للخزان البازلتي الجوفي أنه يجب أن تؤخذ جوانب عدي
 ::االعتبار مثلاالعتبار مثل

 
 طرق الوصول إلى المياه الجوفية ومدى توفرها لدى المجتمعات بكافة طبقاتها المختلفة؛طرق الوصول إلى المياه الجوفية ومدى توفرها لدى المجتمعات بكافة طبقاتها المختلفة؛ ))أأ(( 

                                                                 
))٣٥٣٥((    De Sherbinin, A. and Dompka, V. “Aquatic Ecosystems: The Challenge of Conservation: Jordan”.  In Water and 

Population Dynamics: Case Studies and Policy Implications.  American Association for the Advancement of Science, 1998, p. 3.        
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 فهم الخلفية الثقافية للمجتمعات المحلية وآيفية التعامل معها؛فهم الخلفية الثقافية للمجتمعات المحلية وآيفية التعامل معها؛ ))بب(( 

 
ل المجتمعات          مدى توافق الخطط والم مدى توافق الخطط والم  ))جج((  ا من قب ة لضمان قبوله ة مع الظروف المحلي ل المجتمعات          شاريع اإلنمائي ا من قب ة لضمان قبوله ة مع الظروف المحلي شاريع اإلنمائي

 المحلية والمواطنين؛المحلية والمواطنين؛
 

 أثر الضخ الجائر للمياه الجوفية على النواحي االقتصادية للدول المشترآة في الموارد المائية؛أثر الضخ الجائر للمياه الجوفية على النواحي االقتصادية للدول المشترآة في الموارد المائية؛ ))دد(( 
 

 تأثير حرآات الهجرة غير المنظمة إلى المنطقة؛تأثير حرآات الهجرة غير المنظمة إلى المنطقة؛ ))•(( 
 

  المياه الجوفية ومدى تأثيرها؛ المياه الجوفية ومدى تأثيرها؛دور المشارآة في حمايةدور المشارآة في حماية ))وو(( 
 

 ..دور المرأة الهام في إدارة الخزان الجوفي، وال سيما دور المرأة الريفيةدور المرأة الهام في إدارة الخزان الجوفي، وال سيما دور المرأة الريفية ))زز(( 
 

   خلفية عن دراسات الخزان البازلتي الجوفي المشترك-ثالثا 
 

ا، ح                   اب المعلومات عنه ا، ح                 من أهم العوائق لتطوير اتفاقيات متعلقة بمصادر المياه الجوفية المشترآة غي اب المعلومات عنه يث  يث  من أهم العوائق لتطوير اتفاقيات متعلقة بمصادر المياه الجوفية المشترآة غي
اه السطحية،                  ابكها مع مصادر المي دادها وتش ا ومدى امت اه السطحية،                 صعوبة استخالص خصائص الخزانات من حيث عمقه ابكها مع مصادر المي دادها وتش ا ومدى امت صعوبة استخالص خصائص الخزانات من حيث عمقه

 ..مع العلم أنه ال يوجد نطاق أو إطار قانوني شامل ومتكامل للتعاون إلدارة المياه الجوفية في منطقة اإلسكوامع العلم أنه ال يوجد نطاق أو إطار قانوني شامل ومتكامل للتعاون إلدارة المياه الجوفية في منطقة اإلسكوا
 

ازلتي الجوفي          بإجراء دراسة     بإجراء دراسة    ١٩٩٤١٩٩٤وفي هذا السياق، فقد بادرت اإلسكوا في عام         وفي هذا السياق، فقد بادرت اإلسكوا في عام           ازلتي الجوفي         حول نظام الخزان الب حول نظام الخزان الب
ة     ي المملك ري ف اه وال وزارة المي ة ل ة التابع لطات المائي ع الس اون م ة بالتع ذه الدراس ذ ه م تنفي ث ت ترك، حي ة    المش ي المملك ري ف اه وال وزارة المي ة ل ة التابع لطات المائي ع الس اون م ة بالتع ذه الدراس ذ ه م تنفي ث ت ترك، حي المش

ة السورية                ة العربي ري في الجمهوري وزارة ال ابع ل ة الت وارد المائي ري والم ة السورية               األردنية الهاشمية وقسم ال ة العربي ري في الجمهوري وزارة ال ابع ل ة الت وارد المائي ري والم وأجريت  وأجريت  .  .  األردنية الهاشمية وقسم ال
ة                 الدراسة ضمن مشروع الت   الدراسة ضمن مشروع الت    وارد الطبيعي ة والم وم الجيولوجي د االتحادي للعل ة                 عاون الفني بين دول اإلسكوا والمعه وارد الطبيعي ة والم وم الجيولوجي د االتحادي للعل عاون الفني بين دول اإلسكوا والمعه

 ..))٣٦٣٦(((BGR)في ألمانيا في ألمانيا 
 

 : : ومن أهم أهداف هذه الدراسةومن أهم أهداف هذه الدراسة 
 
ي إلدارة  -١١ ب رئيس وفي آمطل ازلتي الج زان الب ة الخ ة لمنطق ات هيدروجيولوجي دة معلوم اء قاع ي إلدارة بن ب رئيس وفي آمطل ازلتي الج زان الب ة الخ ة لمنطق ات هيدروجيولوجي دة معلوم اء قاع  بن

 ..الموارد المائية الجوفية إدارة مستدامةالموارد المائية الجوفية إدارة مستدامة
 
 ..صياغة اقتراحات للقيام بالمزيد من الدراسات واإلجراءات التقنية لتطوير الموارد المائية وإدارتهاصياغة اقتراحات للقيام بالمزيد من الدراسات واإلجراءات التقنية لتطوير الموارد المائية وإدارتها -٢٢
 
ة             -٣٣ اه الجوفي د واستخدام النظائر المشعة للتنقيب عن المي ة            إدخال وسائل مالئمة مثل نظم االستشعار عن ُبع اه الجوفي د واستخدام النظائر المشعة للتنقيب عن المي إدخال وسائل مالئمة مثل نظم االستشعار عن ب ع

 ..وإلدارة منطقة الخزان البازلتي الجوفيوإلدارة منطقة الخزان البازلتي الجوفي
 

                                                                 
))٣٦٣٦((    Expert Group Meeting on Development of Non-Conventional Water Resources and Appropriate Technologies for 

Groundwater Management in the ESCWA Member Countries, 27-30 October 1997, Manamah.  Report by W. Wagner, Regional 
Groundwater Studies in ESCWA Countries.                                                                                                                                                 
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ن الدر    دف م ا اله ن الدر  أم دف م ا اله ة        أم وارد المائي تدامة  للم ة ومس از إدارة فعال ان إنج د فك دى البعي ى الم ة عل ة        اس وارد المائي تدامة  للم ة ومس از إدارة فعال ان إنج د فك دى البعي ى الم ة عل  اس
د المسؤوليات واإلجراءات                        وانين وتحدي ذ الق د المسؤوليات واإلجراءات                       المتوفرة في منطقة الخزان البازلتي الجوفي من خالل تطبيق وتنفي وانين وتحدي ذ الق المتوفرة في منطقة الخزان البازلتي الجوفي من خالل تطبيق وتنفي

ة الس     ة العربي ن الجمهوري ل م اه لك يًا للمي وردًا رئيس ل م ذي يمث زان وال وث الخ ن تل د م ي تح ة الس    الت ة العربي ن الجمهوري ل م اه لك يا  للمي وردا  رئيس ل م ذي يمث زان وال وث الخ ن تل د م ي تح ة الت ة ورية والمملك ورية والمملك
 . . األردنية الهاشمية في مجاالت آثيرة، وال سيما الزراعة ومياه الشرباألردنية الهاشمية في مجاالت آثيرة، وال سيما الزراعة ومياه الشرب

 
درلوجيا ونظام االستشعار عن                       دولتين بمعلومات في مجاالت الهي د ال درلوجيا ونظام االستشعار عن                     وفي إطار هذا المشروع، تم تزوي دولتين بمعلومات في مجاالت الهي د ال وفي إطار هذا المشروع، تم تزوي

لموارد المائية في الخزان   لموارد المائية في الخزان   ب عد والهيدرولوجيا النظائرية، وإعداد خرائط رقمية للنقاط الرئيسية وإعداد تقييم آامل ل  ُبعد والهيدرولوجيا النظائرية، وإعداد خرائط رقمية للنقاط الرئيسية وإعداد تقييم آامل ل  
 ..البازلتي الجوفيالبازلتي الجوفي

 
د             ة لتحدي ات الجغرافي م المعلوم د ونظ ن ُبع عار ع تخدام االستش ات باس داد الدراس ى إع اًء عل د           وبن ة لتحدي ات الجغرافي م المعلوم د ونظ ن ب ع عار ع تخدام االستش ات باس داد الدراس ى إع اء  عل  وبن

ازلتي، خُلصت  ة الخزان الب ي منطق اه األمطار والتسرب ف اه ومي اليب صرف المي ة وأس ازلتي، خل صت الظروف الهيدرولوجي ة الخزان الب ي منطق اه األمطار والتسرب ف اه ومي اليب صرف المي ة وأس الظروف الهيدرولوجي
ازلتي   الدراسة إلى تحديد األساليب والوسا    الدراسة إلى تحديد األساليب والوسا     ازلتي   ئل لمتابعة تطوير وإدارة الموارد المائية المشترآة في منطقة الخزان الب ئل لمتابعة تطوير وإدارة الموارد المائية المشترآة في منطقة الخزان الب

ا             .  .  في البلدين ووضع التوصيات لتحقيق هذا الغرض      في البلدين ووضع التوصيات لتحقيق هذا الغرض       م اإلجراءات التي اقترحت الدراسة اتخاذه ا             ومن أه م اإلجراءات التي اقترحت الدراسة اتخاذه داد  : : ومن أه داد  إع إع
ادة تأ                ادة تأ               برامج الكشف عن المياه الجوفية والمناطق الواعدة، وتحديد طاقات الخزان الجوفي، وإع اه     برامج الكشف عن المياه الجوفية والمناطق الواعدة، وتحديد طاقات الخزان الجوفي، وإع ة المي ل نوعي اه     هي ة المي ل نوعي هي

ة، وحصاد                          اه الجوفي ة المي اه السطحية، وتغذي ازلتي الجوفي وطرق جمع المي ة، وحصاد                         في مناطق معينة ضمن الخزان الب اه الجوفي ة المي اه السطحية، وتغذي ازلتي الجوفي وطرق جمع المي في مناطق معينة ضمن الخزان الب
ازلتي      .  .  مياه األمطار مياه األمطار  ازلتي      وأظهرت الدراسة ضرورة التعاون والتنسيق بين الدولتين من أجل تطوير وإدارة الخزان الب وأظهرت الدراسة ضرورة التعاون والتنسيق بين الدولتين من أجل تطوير وإدارة الخزان الب

 ..الجوفي المشترك ترتكز على اتفاقات مؤسسيةالجوفي المشترك ترتكز على اتفاقات مؤسسية
 

ق       ة، يوصى بتطبي ل للمنطق ادي المتكام اعي واالقتص دروجيولوجي واالجتم ل الهي اس التحلي ى أس ق     وعل ة، يوصى بتطبي ل للمنطق ادي المتكام اعي واالقتص دروجيولوجي واالجتم ل الهي اس التحلي ى أس وعل
وتتضمن هذه الخيارات العمل على وضع قواعد ملزمة لتحديد آمية المياه التي تضخ من              وتتضمن هذه الخيارات العمل على وضع قواعد ملزمة لتحديد آمية المياه التي تضخ من              .  .  خمس خيارات أساسية  خمس خيارات أساسية  

اه           اآلبار وآمية المياه التي توزع على المناطق الزراعية المروية، واستخدام الم          اآلبار وآمية المياه التي توزع على المناطق الزراعية المروية، واستخدام الم           دًال من المي ة المعالجة ب اه           ياه المبتذل دال  من المي ة المعالجة ب ياه المبتذل
اه المستخدمة في الصناعة                  اه الشرب والمي اه المستخدمة في الصناعة                 الجوفية، ووضع إجراءات لرفع آفاءة ونوعية مي اه الشرب والمي م جمع مختلف      .  .  الجوفية، ووضع إجراءات لرفع آفاءة ونوعية مي م جمع مختلف      وت وت
ة     ذ مقترح رامج تنفي تراتيجيات وب ل اس يناريوهات تمث ع س راءات ووض ة    األدوات واإلج ذ مقترح رامج تنفي تراتيجيات وب ل اس يناريوهات تمث ع س راءات ووض ذه  .  .  األدوات واإلج ممت ه د ص ذه  وق ممت ه د ص وق

تدام لضخ               السيناريوهات لمساعدة صانعي القرار و    السيناريوهات لمساعدة صانعي القرار و     ى نظام مس تدام لضخ               أصحاب اآلبار والمنتفعين تدريجيًا في الوصول إل ى نظام مس أصحاب اآلبار والمنتفعين تدريجيا  في الوصول إل
اه اهالمي داد .  .  المي ع إع ين م ى المنتفع يناريو إل ار وس ة لكل خي يم للعوامل االقتصادية واالجتماعي ل وتقي م عمل تحلي داد وت ع إع ين م ى المنتفع يناريو إل ار وس ة لكل خي يم للعوامل االقتصادية واالجتماعي ل وتقي م عمل تحلي وت

ة   وقد برزت أهمية تفعيل مبدأ المشارآة في إدارة   وقد برزت أهمية تفعيل مبدأ المشارآة في إدارة   .  .  ملخص عن األبعاد القانونية والمؤسسية والبيئية ملخص عن األبعاد القانونية والمؤسسية والبيئية  اه الجوفي ة   المي اه الجوفي المي
ة األخرى                      اه الجوفي ه الستخدامه في إدارة أحواض المي ذى ب ة األخرى                     لحوض الزرقا في عمان على أساس أنه نموذج يحت اه الجوفي ه الستخدامه في إدارة أحواض المي ذى ب لحوض الزرقا في عمان على أساس أنه نموذج يحت

 . . في منطقة اإلسكوافي منطقة اإلسكوا
 

ى المعلومات      ة األرض، عالوة عل د ومعلومات عن طبيع ات نظام االستشعار عن ُبع د ساعدت تقني ى المعلومات    وق ة األرض، عالوة عل د ومعلومات عن طبيع ات نظام االستشعار عن ب ع د ساعدت تقني وق
موحدة لمنطقة الخزان البازلتي الجوفي آقاعدة أساسية للمعلومات          موحدة لمنطقة الخزان البازلتي الجوفي آقاعدة أساسية للمعلومات          المتوفرة مسبقا ، على وضع خريطة جيولوجية       المتوفرة مسبقًا، على وضع خريطة جيولوجية       

ا     ة وتطويره اه الجوفي وارد المي يم م ا    لتقي ة وتطويره اه الجوفي وارد المي يم م دات        .  .  لتقي رابط الوح طح، ت ة الس ى جيولوجي افة إل ة إض ر الخريط دات        وتظه رابط الوح طح، ت ة الس ى جيولوجي افة إل ة إض ر الخريط وتظه
 . . الصخرية األساسية والهيكليات الجيولوجية الرئيسية والتي توضح بشكل مباشر ظهور المياه الجوفية وحرآتهاالصخرية األساسية والهيكليات الجيولوجية الرئيسية والتي توضح بشكل مباشر ظهور المياه الجوفية وحرآتها

 
الم الضرورية في الخرائط في                         وو  ديثها ووضع المع وفرة وتح يم للمعلومات المت ى تقي الم الضرورية في الخرائط في                         تشتمل الدراسة عل ديثها ووضع المع وفرة وتح يم للمعلومات المت ى تقي تشتمل الدراسة عل

ي   ة ف ع أخصائيي المؤسسات الوطني تها م ل ومناقش ودات عم ة للخرائط آمس م خطوط بياني ة ورس ي  صورة رقمي ة ف ع أخصائيي المؤسسات الوطني تها م ل ومناقش ودات عم ة للخرائط آمس م خطوط بياني ة ورس صورة رقمي
 خريطة حول   خريطة حول  ١٥١٥هذه الدراسة هذه الدراسة وشملت النتائج الرئيسية ل   وشملت النتائج الرئيسية ل   .  .  الجمهورية العربية السورية والمملكة األردنية الهاشمية     الجمهورية العربية السورية والمملكة األردنية الهاشمية     

ة  ات إقليمي ة بمعلوم د المؤسسات الوطني ة وتزوي وارد المائي ي التخطيط للم تخدامها ف ية بهدف اس اط الرئيس ة النق ات إقليمي ة بمعلوم د المؤسسات الوطني ة وتزوي وارد المائي ي التخطيط للم تخدامها ف ية بهدف اس اط الرئيس .  .  النق
ا                         اه حرآته ة واتج اه الجوفي ل عمق المي ة مث ات البازلتي ذه الطبق ا                        وتوضح هذه الخرائط بعض الخصائص المائية له اه حرآته ة واتج اه الجوفي ل عمق المي ة مث ات البازلتي ذه الطبق وتوضح هذه الخرائط بعض الخصائص المائية له

 ..وسمكها ونسبة ملوحتهاوسمكها ونسبة ملوحتها
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 الفعاليات المتعلقة بالخزان البازلتي الجوفي  -رابعا 

 
ام    كوا ع ا اإلس ي قامت به ة الت ارات الميداني تج عن الزي ام  ن كوا ع ا اإلس ي قامت به ة الت ارات الميداني تج عن الزي باط٢٠٠٢٢٠٠٢ن ي ش دت ف ل عق ة عم باط ورش ي ش دت ف ل عق ة عم ر // ورش ر فبراي فبراي
ة ٢٠٠٢٢٠٠٢ ة العربي ين األردن والجمهوري ترآة ب ة المش اه الجوفي ى إدارة المي دول عل ين ال اون ب ول التع ة  ح ة العربي ين األردن والجمهوري ترآة ب ة المش اه الجوفي ى إدارة المي دول عل ين ال اون ب ول التع   ح

 ::، حيث هدفت ورشة العمل إلى اآلتي، حيث هدفت ورشة العمل إلى اآلتي))البازلتي الجوفيالبازلتي الجوفياإلدارة المشترآة للخزان اإلدارة المشترآة للخزان ((السورية السورية 
 
 ..صياغة وتطبيق آلية فعالة للتعاون حول تبادل المعلومات وتحديثهاصياغة وتطبيق آلية فعالة للتعاون حول تبادل المعلومات وتحديثها -١١
 ..تحديث دراسة الخزان البازلتي السابقة بمعلومات إضافية، بهدف استخدامها في نموذج المياه الجوفيةتحديث دراسة الخزان البازلتي السابقة بمعلومات إضافية، بهدف استخدامها في نموذج المياه الجوفية -٢٢
 ..قييم ووضع خطط لإلدارة المتكاملة للخزان الجوفيقييم ووضع خطط لإلدارة المتكاملة للخزان الجوفياختيار واعتماد نموذج المياه الجوفية بغية تاختيار واعتماد نموذج المياه الجوفية بغية ت -٣٣
 ..تعزيز القدرات التقنية لفريق العمل الذي يعين من قبل آل من البلدين وآما تقتضي الحاجةتعزيز القدرات التقنية لفريق العمل الذي يعين من قبل آل من البلدين وآما تقتضي الحاجة -٤٤
 

 ::وقد تضمنت فعاليات ورشة العمل أربعة محاور رئيسية تتلخص فيما يليوقد تضمنت فعاليات ورشة العمل أربعة محاور رئيسية تتلخص فيما يلي 
 
 ::جراءات والتوصيات التاليةجراءات والتوصيات التاليةالتعاون في جمع وتبادل المعلومات، وتضمن هذا المحور اإلالتعاون في جمع وتبادل المعلومات، وتضمن هذا المحور اإل -١١
 

 التحقق من مدى توفر المعلومات ومدى تغطيتها للمنطقة المطلوب دراستها؛التحقق من مدى توفر المعلومات ومدى تغطيتها للمنطقة المطلوب دراستها؛ ))أأ(( 
 

 تطوير خطة عمل مفصلة تتضمن وصفا  لمهام فريق العمل الذي سينجز هذه الدراسة؛تطوير خطة عمل مفصلة تتضمن وصفًا لمهام فريق العمل الذي سينجز هذه الدراسة؛ ))بب(( 
 

 قياس وتنسيق المعلومات، حيث تقوم اإلسكوا بدور فعال نحو تسهيل هذه المهمة؛قياس وتنسيق المعلومات، حيث تقوم اإلسكوا بدور فعال نحو تسهيل هذه المهمة؛ ))جج(( 
 

ات           ))دد((  ترآة للمعلوم دة مش اء قاع ادرة بإنش وات وللمب د الفج وفرة لتحدي ات المت تعراض المعلوم ات          اس ترآة للمعلوم دة مش اء قاع ادرة بإنش وات وللمب د الفج وفرة لتحدي ات المت تعراض المعلوم اس
 ..والبياناتوالبيانات

 
 ::تحديث دراسة الخزان البازلتي السابقة آأساس لنموذج المياه الجوفية ويتم ذلك بواسطةتحديث دراسة الخزان البازلتي السابقة آأساس لنموذج المياه الجوفية ويتم ذلك بواسطة -٢٢
 

 لحاجة؛لحاجة؛إعداد خرائط حديثة للخزان باستخدام االستشعار عن بعد إذا ما اقتضت اإعداد خرائط حديثة للخزان باستخدام االستشعار عن بعد إذا ما اقتضت ا ))أأ(( 
 ؛؛))بواسطة بدائل للتمويل إذا لزم األمربواسطة بدائل للتمويل إذا لزم األمر((إعداد دراسات جيوفيزيائية إذا ما اقتضت الحاجة إعداد دراسات جيوفيزيائية إذا ما اقتضت الحاجة  ))بب(( 
 ؛؛))بواسطة بدائل للتمويل إذا لزم األمربواسطة بدائل للتمويل إذا لزم األمر((إعداد جلسات استكشافية إذا ما اقتضت الحاجة إعداد جلسات استكشافية إذا ما اقتضت الحاجة  ))جج(( 
 تحليل المعلومات والبيانات المتاحة؛تحليل المعلومات والبيانات المتاحة؛ ))دد(( 
 .. بالفعاليات التي تم ذآرها بالفعاليات التي تم ذآرهاإعداد خرائط جديدة وتقارير ترتبطإعداد خرائط جديدة وتقارير ترتبط ))•(( 

 
ا       -٣٣ ل إليه تم التوص تدامة ي ات اإلدارة المس يم مخطط ة تقي ة بغي اه الجوفي وذج للمي ق نم ار وتطبي ا      اختي ل إليه تم التوص تدامة ي ات اإلدارة المس يم مخطط ة تقي ة بغي اه الجوفي وذج للمي ق نم ار وتطبي  اختي

 : : من خاللمن خالل
 

 تقييم النماذج الهيدرولوجية المتاحة واختيار نموذج مالئم منها؛تقييم النماذج الهيدرولوجية المتاحة واختيار نموذج مالئم منها؛ ))أأ(( 
 ءم مع الخزان البازلتي الجوفي؛ءم مع الخزان البازلتي الجوفي؛تعديل برنامج النموذج الهيدرولوجي الذي تم اختياره ليتالتعديل برنامج النموذج الهيدرولوجي الذي تم اختياره ليتال ))بب(( 
 فحص وتقييم نموذج المياه الجوفية للمنطقة التي تم االتفاق عليها؛فحص وتقييم نموذج المياه الجوفية للمنطقة التي تم االتفاق عليها؛ ))جج(( 
 تحديد وتقييم وتنفيذ البرامج واالستراتيجيات الموضوعة؛تحديد وتقييم وتنفيذ البرامج واالستراتيجيات الموضوعة؛ ))دد(( 
 ..التوصية بخيارات عملية إلدارة المياه الجوفيةالتوصية بخيارات عملية إلدارة المياه الجوفية ))•(( 



 -٣٤-

 
ين    -٤٤ ذي يع ل ال ق العم دريب فري ث ت ن حي درات م اء الق ين   بن ذي يع ل ال ق العم دريب فري ث ت ن حي درات م اء الق ة،   بن ات المطلوب ق الفعالي ى تطبي ين إل ن الجهت ة،    م ات المطلوب ق الفعالي ى تطبي ين إل ن الجهت  م

 ::ويقترح أن يتضمن التدريب بناء القدرات التقنية فيويقترح أن يتضمن التدريب بناء القدرات التقنية في
 

 تطوير ومعالجة قاعدة المعلومات؛تطوير ومعالجة قاعدة المعلومات؛ ))أأ(( 
 ؛؛(Geographic Information System–GIS)تطبيق نظم المعلومات الجغرافية تطبيق نظم المعلومات الجغرافية  ))بب(( 
 وضع نموذج للمياه الجوفية؛وضع نموذج للمياه الجوفية؛ ))جج(( 
 باالستشعار عن بعد؛باالستشعار عن بعد؛تطبيق تقنيات للتحكم تطبيق تقنيات للتحكم  ))دد(( 
 ..تطوير المهارات التفاوضيةتطوير المهارات التفاوضية ))•(( 

 
 ::ومن أهم النتائج المتوقعة للتعاون بين الدولتين حول الخزان البازلتي الجوفي هيومن أهم النتائج المتوقعة للتعاون بين الدولتين حول الخزان البازلتي الجوفي هي 

 
 ::حل النزاعات وإدارة األزماتحل النزاعات وإدارة األزمات ))أأ(( 

 
 تعزيز التعاون بين الدول العربية؛تعزيز التعاون بين الدول العربية؛ ))١١((  
 تجنب النزاعات حول األهداف المشترآة؛تجنب النزاعات حول األهداف المشترآة؛ ))٢٢((  
  أهداف مستدامة مشترآة للموارد المائية؛ أهداف مستدامة مشترآة للموارد المائية؛تحقيقتحقيق ))٣٣((  
 ..التنسيق حول منطقة الخزان البازلتي الجوفي المشتركالتنسيق حول منطقة الخزان البازلتي الجوفي المشترك ))٤٤((  

 
 ::فوائد اقتصادية مثلفوائد اقتصادية مثل ))بب(( 

 
 تخفيض آلفة إدارة المياه الجوفية؛تخفيض آلفة إدارة المياه الجوفية؛ ))١١((  
 ..تعزيز التعاون االقتصادي على مستوى أآبرتعزيز التعاون االقتصادي على مستوى أآبر ))٢٢((  

 
 الخزان   الوضع الحالي للتعاون المشترك حول إدارة -خامسا 

 البازلتي الجوفي
 

اني،                       دولتين العضوين في اإلسكوا وبمشارآة الجانب األلم ين ال دها ب م عق اني،                     نتج عن ورشة العمل التي ت دولتين العضوين في اإلسكوا وبمشارآة الجانب األلم ين ال دها ب م عق نتج عن ورشة العمل التي ت
ة     ة العربي ن الجمهوري ل م ن آ كل م ي ستش ترآة الت ة المش ات اللجن طة وفعالي ات ألنش ول وأولوي ة    وضع بروتوآ ة العربي ن الجمهوري ل م ن آ كل م ي ستش ترآة الت ة المش ات اللجن طة وفعالي ات ألنش ول وأولوي وضع بروتوآ

قوم هذه اللجنة بإدارة الخزان البازلتي الجوفي المشترك تحت   قوم هذه اللجنة بإدارة الخزان البازلتي الجوفي المشترك تحت   السورية والمملكة األردنية الهاشمية، على أمل أن ت      السورية والمملكة األردنية الهاشمية، على أمل أن ت      
د الدراسة، ولكن     .  .  إشراف اإلسكوا وبدعم من مشروع التعاون األلماني   إشراف اإلسكوا وبدعم من مشروع التعاون األلماني    د الدراسة، ولكن     وقد تم وضع مسودة لمذآرة تفاهم هي قي وقد تم وضع مسودة لمذآرة تفاهم هي قي

دو                       دو                      الوقت لم يتسَن للتوقيع عليها وإبرامها بالصورة النهائية حيث أنه قد تم إعادة تشكيل وزاري في آل من ال لتين لتين الوقت لم يتسن  للتوقيع عليها وإبرامها بالصورة النهائية حيث أنه قد تم إعادة تشكيل وزاري في آل من ال
دة في تشرين األول             .  .  بعد انعقاد ورشة العمل   بعد انعقاد ورشة العمل    ة جدي دأ مرحل ة ب ة األلماني دة في تشرين األول             وإن مشروع التعاون مع الحكوم ة جدي دأ مرحل ة ب ة األلماني وبر  //وإن مشروع التعاون مع الحكوم وبر  أآت أآت

ازلتي        ٢٠٠٥٢٠٠٥ زان الب ترآة إلدارة الخ ة مش يس لجن ة تأس ترك ومتابع اون المش روع التع اء مش ى إحي يؤدي إل ازلتي         س زان الب ترآة إلدارة الخ ة مش يس لجن ة تأس ترك ومتابع اون المش روع التع اء مش ى إحي يؤدي إل  س
ة مع المسؤولين، و             ة مع المسؤولين، و            الجوفي وذلك بزيارة آل من البلدين والمتابع ة        الجوفي وذلك بزيارة آل من البلدين والمتابع ى ورشة عمل لتشكيل أعضاء اللجن دعوة إل ة        ال ى ورشة عمل لتشكيل أعضاء اللجن دعوة إل ال

ادل              رق تب ر ط ى نش درتها عل ز ق دول وتعزي ات ال ات لمتطلب ع أولوي وفي ووض ازلتي الج زان الب ة للخ ادل             الدائم رق تب ر ط ى نش درتها عل ز ق دول وتعزي ات ال ات لمتطلب ع أولوي وفي ووض ازلتي الج زان الب ة للخ الدائم
 ..المعلومات والخبرات في تطوير وإدارة الخزان البازلتي الجوفي المشتركالمعلومات والخبرات في تطوير وإدارة الخزان البازلتي الجوفي المشترك

 
   الخاتمة والتوصيات-سادسا 

 



 -٣٥-

   الخاتمة-ألف
 

د اال   م تزاي د اال رغ م تزاي اه        رغ ى إدارة المي ي التوصل إل ا ف ر منه دد الكبي اح الع ترآة ونج اه المش ول المي ات ح اه        تفاقي ى إدارة المي ي التوصل إل ا ف ر منه دد الكبي اح الع ترآة ونج اه المش ول المي ات ح تفاقي
ة               اه الجوفي ات المي ة              السطحية، هناك خبرة محدودة فيما يتعلق بالقوانين الوطنية والدولية لإلدارة المتكاملة لخزان اه الجوفي ات المي   ))٣٧٣٧((السطحية، هناك خبرة محدودة فيما يتعلق بالقوانين الوطنية والدولية لإلدارة المتكاملة لخزان

م   م  وهذا هو الواقع في منطقة اإلسكوا حيث موضوع المياه الجوفية المشترآة ل ة    وهذا هو الواقع في منطقة اإلسكوا حيث موضوع المياه الجوفية المشترآة ل ة الكامل د األهمي َق بع ة     يتل ة الكامل د األهمي ق  بع ين   .  .   يتل ين   من ب من ب
ة       ة الدولي اه الجوفي أن المي يول بش د س ترآة قواع ة المش اه الجوفي ول المي ات ح ة      االتفاق ة الدولي اه الجوفي أن المي يول بش د س ترآة قواع ة المش اه الجوفي ول المي ات ح  االتفاق

ادة               ١٩٨٦١٩٨٦لعام  لعام   د الثالث من الم ادة               ، الذي ينص تحت البن د الثالث من الم اون، بطلب من أي                 ٣٣، الذي ينص تحت البن ى أن دول الحوض يجب أن تتع اون، بطلب من أي                  عل ى أن دول الحوض يجب أن تتع  عل
ات إضاف  ات وبيان ل معلوم ع وتحلي اطئة، ألجل جم ة متش ات إضاف دول ات وبيان ل معلوم ع وتحلي اطئة، ألجل جم ة متش اه  دول ات المي ة أو خزان ة الدولي اه الجوفي اه  ية تخص المي ات المي ة أو خزان ة الدولي اه الجوفي ية تخص المي

 ..الجوفيةالجوفية
 

ة، أي أن   اه السطحية والجوفي اطئة منفصلة إلدارة المي بالد المتش ية لل ة والمؤسس نظم القانوني ة، أي أن إذا آانت ال اه السطحية والجوفي اطئة منفصلة إلدارة المي بالد المتش ية لل ة والمؤسس نظم القانوني إذا آانت ال
و                      ة حول الم ى اتفاقي يًا للوصول إل ًا أساس ذه الفجوة تشكل عائق ة، فه ة متجزئ الموارد المائي و                     اإلدارات المعنية ب ة حول الم ى اتفاقي يا  للوصول إل ا  أساس ذه الفجوة تشكل عائق ة، فه ة متجزئ الموارد المائي ارد ارد اإلدارات المعنية ب

ذا المصدر         .  .  المائية الجوفية المائية الجوفية  ة ه ة وآمي ة نوعي ذا المصدر         فمن أولويات تخطيط وتطوير وتخصيص الموارد المشترآة معرف ة ه ة وآمي ة نوعي فمن أولويات تخطيط وتطوير وتخصيص الموارد المشترآة معرف
ى الدراسات االستطالعية ويجب                      .  .  الهام للمياه الهام للمياه  د عل ة المتاحة والموجودة المسجلة تعتم اه الجوفي ى الدراسات االستطالعية ويجب                      وإن آميات المي د عل ة المتاحة والموجودة المسجلة تعتم اه الجوفي وإن آميات المي

اه     ٣٧٣٧افة إلى األنهار األساسية المشترآة،       افة إلى األنهار األساسية المشترآة،       إدماجها في استراتيجيات الموارد المائية حيث يوجد، باإلض       إدماجها في استراتيجيات الموارد المائية حيث يوجد، باإلض        اه      حوض مي  حوض مي
كوا    ة اإلس ي منطق ة ف كوا   جوفي ة اإلس ي منطق ة ف دول        .  .  جوفي ث ال ى ح ادرت عل د ب كوا ق إن اإلس ذا ف دول        ل ث ال ى ح ادرت عل د ب كوا ق إن اإلس ذا ف  ل

 ..المتشاطئة في المنطقة على التفاهم وعقد اتفاقيات حول التعاون إلدارة المياه المشترآةالمتشاطئة في المنطقة على التفاهم وعقد اتفاقيات حول التعاون إلدارة المياه المشترآة
 

اوض، حيث ترتكز معظم                      ى التف دول األعضاء عل اوض، حيث ترتكز معظم                    آذلك تشجع اإلسكوا ال ى التف دول األعضاء عل دت حول        آذلك تشجع اإلسكوا ال ات التي عق دت حول        االتفاقي ات التي عق االتفاقي
دولي                      انون ال ود الق ة في إطار بن وارد المائي ة للم إلدارة المتكامل ة ل ادئ جوهري ى مب ة المشترآة عل دولي                     المياه اإلقليمي انون ال ود الق ة في إطار بن وارد المائي ة للم إلدارة المتكامل ة ل ادئ جوهري ى مب ة المشترآة عل المياه اإلقليمي

اه اهللمي روطها       .  .  للمي كلة بش د المش ة لتحدي رفين الفرص يح للط ا تت ل المفاوضات ألنه ا قب ة م ل مرحل ن تجاه روطها       وال يمك كلة بش د المش ة لتحدي رفين الفرص يح للط ا تت ل المفاوضات ألنه ا قب ة م ل مرحل ن تجاه وال يمك
ة     ة    الحقيقية وموقف األطراف المعني د وأهداف المفاوضات،                    .  .  الحقيقية وموقف األطراف المعني د فوائ ة التحضيرية تحدي ذه المرحل ا يمكن في ه د وأهداف المفاوضات،                    آم د فوائ ة التحضيرية تحدي ذه المرحل ا يمكن في ه آم

ة                           ارات المختلف ارًا متنوعة حول الخي ة وأفك ة الدق ا ومواضيع بالغ اق عليه تم االتف ة                          وأيضًا طرح نماذج لدراسات ي ارات المختلف ارا  متنوعة حول الخي ة وأفك ة الدق ا ومواضيع بالغ اق عليه تم االتف وأيضا  طرح نماذج لدراسات ي
ة المشترآة            ات الجوفي ة المشترآة           إلدارة المياه المشترآة، وخاصة إلدارة الخزان ات الجوفي ق ب         .  .  إلدارة المياه المشترآة، وخاصة إلدارة الخزان ذا هو الوضع المتعل ق ب         وه ذا هو الوضع المتعل إدارة الخزان   إدارة الخزان   وه

اد         يح اعتم ا يت ة الهاشمية، مم ة األردني اد        البازلتي الجوفي المشترك بين آل من الجمهورية العربية السورية والمملك يح اعتم ا يت ة الهاشمية، مم ة األردني البازلتي الجوفي المشترك بين آل من الجمهورية العربية السورية والمملك
وفي   زان الج ذا الخ ليمة له اون واإلدارة الس ول التع ام ح اح ت ق نج ة تحقي ة بغي اءة وموثوق راءات بن وفي  إج زان الج ذا الخ ليمة له اون واإلدارة الس ول التع ام ح اح ت ق نج ة تحقي ة بغي اءة وموثوق راءات بن  إج

 ..بين الدولتين وبمشارآة اإلسكوابين الدولتين وبمشارآة اإلسكوا
   التوصيات-باء

 
اعي               ور االجتم ي التط كل أساس ق بش ا يعي ول عليه هولة الحص دم س اه وع ي المي ز ف اع العج اعي             إن ارتف ور االجتم ي التط كل أساس ق بش ا يعي ول عليه هولة الحص دم س اه وع ي المي ز ف اع العج إن ارتف

ادل في         .  .  واالقتصادي في الجمهورية العربية السورية والمملكة األردنية الهاشمية       واالقتصادي في الجمهورية العربية السورية والمملكة األردنية الهاشمية        اون والتنسيق المتب إن التع ادل في         لذا ف اون والتنسيق المتب إن التع لذا ف
ًال من ال                    د آ ازلتي الجوفي يفي اه المشترآة للخزان الب د آال  من ال                   تطوير وإدارة المي ازلتي الجوفي يفي اه المشترآة للخزان الب ذا        .  .  دولتيندولتينتطوير وإدارة المي ذا        والهدف األساسي لتطوير ه والهدف األساسي لتطوير ه

ددة األطراف لتحسين طرق إدارة               املة ومتع اون ش ذ خطة تع داد وتنفي ددة األطراف لتحسين طرق إدارة              الخزان البازلتي الجوفي المشترك هو إع املة ومتع اون ش ذ خطة تع داد وتنفي الخزان البازلتي الجوفي المشترك هو إع
الموارد المائية المشترآة، مع األخذ بعين االعتبار بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تسود في آل من                   الموارد المائية المشترآة، مع األخذ بعين االعتبار بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تسود في آل من                   

 : : ار، عرض ألهم التوصيات للدول المعنيةار، عرض ألهم التوصيات للدول المعنيةوفي هذا اإلطوفي هذا اإلط.  .  البلدينالبلدين
 

                                                                 
))٣٧٣٧((    Puri, S. “Issues in developing Co-operation for the sustainable management of transboundary aquifers” in From 

Conflict to Co-operation in International Water Resources Management: Challenges and Opportunities.  UNESCO-IHE. Delft.   
The Netherlands 20-22 November 2002.  Technical Document in Hydrology, No. 31, pp. 37-48.                                                             
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اه      ))أأ((  افية للمي ًا استكش ي تتضمن خطط ترآة والت ة المش اه الجوفي ة للمي اه     وضع خطط اإلدارة المتكامل افية للمي ا  استكش ي تتضمن خطط ترآة والت ة المش اه الجوفي ة للمي وضع خطط اإلدارة المتكامل
 الجوفية وإعداد برامج لتحسين نوعية المياه وإنشاء قاعدة معلومات حول المياه الجوفية والتطوير المؤسسي؛الجوفية وإعداد برامج لتحسين نوعية المياه وإنشاء قاعدة معلومات حول المياه الجوفية والتطوير المؤسسي؛

 
ة است ))بب((  ة توجيهي اء لجن ة استإنش ة توجيهي اء لجن ى    إنش لطات المختصة ُتعن ات والس ن الحكوم ين ع ن ممثل ترآة م ارية مش ى    ش لطات المختصة ت عن ات والس ن الحكوم ين ع ن ممثل ترآة م ارية مش ش

 بالتنسيق والمتابعة وتبادل المعلومات المتعلقة بالمياه؛بالتنسيق والمتابعة وتبادل المعلومات المتعلقة بالمياه؛
 

وفرة عن الخواص                   ))جج((  وفرة عن الخواص                  تشكيل فريق من الخبراء للعمل معًا على جمع وتقييم المعلومات األساسية المت تشكيل فريق من الخبراء للعمل معا  على جمع وتقييم المعلومات األساسية المت
ين ممث            ين ممث           المتعلقة بالمياه في المنطقة تحت الدراسة وأن يع ه وأن يكون عضوًا في              المتعلقة بالمياه في المنطقة تحت الدراسة وأن يع ل حكومت ة من قب ه وأن يكون عضوا  في              ل عن آل دول ل حكومت ة من قب ل عن آل دول

 اللجنة التوجيهية المشار إليها آنفا ؛اللجنة التوجيهية المشار إليها آنفًا؛
 

رائط          ))دد((  رات والخ اءات والنش ات واإلحص ع البيان ترآة لجم رامج مش اء ب ى إنش ل عل رائط         العم رات والخ اءات والنش ات واإلحص ع البيان ترآة لجم رامج مش اء ب ى إنش ل عل  العم
ق    ة وإدارة وتصميم وتطبي واض المائي وير األح ا وتط وث وآلياته ودة والبح اريع الموج يم المش ق   الضرورية ولتقي ة وإدارة وتصميم وتطبي واض المائي وير األح ا وتط وث وآلياته ودة والبح اريع الموج يم المش   الضرورية ولتقي

 الدراسات اإلرشادية المناسبة ذات الفائدة المشترآة؛الدراسات اإلرشادية المناسبة ذات الفائدة المشترآة؛
 

ات       ))•((  ة الخزان ل حماي ن أج ات م ل المعلوم اذج تحلي ط ونم ة وضع الخط ائل وآيفي ادل وس ل وتب ات      نق ة الخزان ل حماي ن أج ات م ل المعلوم اذج تحلي ط ونم ة وضع الخط ائل وآيفي ادل وس ل وتب نق
 الجوفية المشترآة؛الجوفية المشترآة؛

 
اه           ))وو((  ات المي د آمي ة وتحدي وارد المائي ة لتطوير الم ًا بديل اه          وضع خطط وتصميمات محلية تتضمن طرق ات المي د آمي ة وتحدي وارد المائي ة لتطوير الم ا  بديل وضع خطط وتصميمات محلية تتضمن طرق

 المختلفة بطريقة تضمن زيادة آفاءة استخدام الموارد المتاحة؛المختلفة بطريقة تضمن زيادة آفاءة استخدام الموارد المتاحة؛لالستخدامات لالستخدامات 
 

ول      ))زز((  مية ح ة الهاش ة األردني ورية والمملك ة الس ة العربي ين الجمهوري اون ب ز التع ة لتعزي ول     وضع آلي مية ح ة الهاش ة األردني ورية والمملك ة الس ة العربي ين الجمهوري اون ب ز التع ة لتعزي وضع آلي
ارات  ة حول تطوير سبل المه ة وورش عمل إقليمي ات تدريبي د حلق دءًا بعق ازلتي الجوفي المشترك ب ارات الخزان الب ة حول تطوير سبل المه ة وورش عمل إقليمي ات تدريبي د حلق دءا  بعق ازلتي الجوفي المشترك ب الخزان الب

 دارة الموارد المائية المشترآة؛دارة الموارد المائية المشترآة؛التفاوضية إلالتفاوضية إل
 

ط  ))حح((  ي الخط ة ف وارد المائي ة للم من اإلدارة المتكامل ترآة ض ة المش ات الجوفي ط إدراج إدارة الخزان ي الخط ة ف وارد المائي ة للم من اإلدارة المتكامل ترآة ض ة المش ات الجوفي إدراج إدارة الخزان
 ..والسياسات المائية للدولتينوالسياسات المائية للدولتين
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 ١الملحق 
 

 اتفاقية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية
 ير الجنوبي وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهرمن أجل اقتسام مياه حوض النهر الكب

 
 إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية، إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية،  

 
ة        اه الدولي ال المي ي مج اون المخلص ف ن التع ًا م ترآة، وانطالق ات المش دًا للعالق ة، وتأآي ة العربي ًا ألواصر األخوي ة      تثبيت اه الدولي ال المي ي مج اون المخلص ف ن التع ا  م ترآة، وانطالق ات المش دا  للعالق ة، وتأآي ة العربي ا  ألواصر األخوي تثبيت

 ..المشترآة بينهماالمشترآة بينهما
 

تناد  تنادواس ر   واس ي األغراض غي ة ف ة الدولي اري المائي تخدام المج انون اس ة ق ام اتفاقي يما أحك دولي، ال س انون ال ام الق ى أحك ر   ًا إل ي األغراض غي ة ف ة الدولي اري المائي تخدام المج انون اس ة ق ام اتفاقي يما أحك دولي، ال س انون ال ام الق ى أحك ا  إل
ة           ١٩٩٧١٩٩٧المالحية لعام   المالحية لعام    ة           ، المصدق عليها أصوًال من قبل الدولتين والتي تشكل األساس السليم لقسمة عادلة ومعقولة لمياه األنهار الدولي ، المصدق عليها أصوال  من قبل الدولتين والتي تشكل األساس السليم لقسمة عادلة ومعقولة لمياه األنهار الدولي

 ..المشترآةالمشترآة
 

ق تقاسم         وبعد االطالع على    وبعد االطالع على      ق تقاسم         نتائج المباحثات التي جرت بين وفدي البلدين، وتقديرًا للفائدة المشترآة لكال الدولتين عن طري نتائج المباحثات التي جرت بين وفدي البلدين، وتقديرا  للفائدة المشترآة لكال الدولتين عن طري
 .. نورا التحتا نورا التحتا-مياه حوض النهر الكبير الجنوبي بشكل عادل ومعقول وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر في موقع إدلينمياه حوض النهر الكبير الجنوبي بشكل عادل ومعقول وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر في موقع إدلين

 
 : : ابتا السيدينابتا السيدينقررت حكومتا البلدين عقد هذه االتفاقية، وأنقررت حكومتا البلدين عقد هذه االتفاقية، وأن 

 
 ، وزير الري، ممثال  لحكومة الجمهورية العربية السورية، وزير الري، ممثًال لحكومة الجمهورية العربية السوريةالمهندس محمد رضوان مرتينيالمهندس محمد رضوان مرتيني 
 ، وزير الطاقة والمياه، ممثال  لحكومة الجمهورية اللبنانية، وزير الطاقة والمياه، ممثًال لحكومة الجمهورية اللبنانيةالدآتور محمد عبد الحميد بيضونالدآتور محمد عبد الحميد بيضون 

 
 ::المادة األولىالمادة األولى

 
 ::ا يلي المعاني المبينة بجانب آل منهماا يلي المعاني المبينة بجانب آل منهمايقصد ألغراض هذه االتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة فيميقصد ألغراض هذه االتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة فيم 

 
 ..الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية: : سوريةسورية -أأ

 ..الجمهورية اللبنانيةالجمهورية اللبنانية: : لبنانلبنان -بب

 سورية أو لبنان حسب مقتضى المعنىسورية أو لبنان حسب مقتضى المعنى: : البلدالبلد) ) الجانبالجانب( ( الدولة الدولة  -تت

 ..وزير الري في سورية ووزير الطاقة والمياه في لبنانوزير الري في سورية ووزير الطاقة والمياه في لبنان: : الوزير المختصالوزير المختص -ثث

 ..هو النهر الحدودي الذي يقع شمال وجنوب الساحل السوريهو النهر الحدودي الذي يقع شمال وجنوب الساحل السوري: : ييالنهر الكبير الجنوبالنهر الكبير الجنوب -جج

القرب                      : : نورا التحتا نورا التحتا -سد وخزان إدلين  سد وخزان إدلين   -حح ان ب ام في أراضي سورية ولبن وبي، يق ر الجن القرب                      هو سد لتخزين المياه على النهر الكبي ان ب ام في أراضي سورية ولبن وبي، يق ر الجن هو سد لتخزين المياه على النهر الكبي
 .. نورا التحتا نورا التحتا-من موقع إدلين من موقع إدلين 

 ..اللجنة السورية اللبنانية للمياه المشترآةاللجنة السورية اللبنانية للمياه المشترآة: : اللجنة المشترآةاللجنة المشترآة -خخ

  . .٣٣ مليون م مليون م١٥٠١٥٠المقدر بحوالي المقدر بحوالي : : الوارد المائي السنوي الوسطيالوارد المائي السنوي الوسطي -دد
 

 ::المادة الثانيةالمادة الثانية
 

 .. جزءا  ال يتجزأ منها جزءًا ال يتجزأ منها٢٢ و و١١تعتبر مقدمة هذه االتفاقية والملحقين تعتبر مقدمة هذه االتفاقية والملحقين  
 
 
 

 : : المادة الثالثةالمادة الثالثة
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ع العوامل ذات الصلة الم               ار جمي ع العوامل ذات الصلة الم             استنادًا لما ذآر في مقدمة هذه االتفاقية وبعد األخذ بعين االعتب ار جمي ادة     استنادا  لما ذآر في مقدمة هذه االتفاقية وبعد األخذ بعين االعتب ا في الم ادة     نصوص عليه ا في الم نصوص عليه
 ::السادسة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية وألسباب طبيعية وحقوقيةالسادسة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية وألسباب طبيعية وحقوقية

 
بة           وبي بنس ر الجن ر الكبي وض النه اه ح م مي دولتان تقاس ررت ال بة         ق وبي بنس ر الجن ر الكبي وض النه اه ح م مي دولتان تقاس ررت ال ة % (% (٦٠٦٠ق تين بالمائ ة س تين بالمائ ه    ) ) س ع واردات ن جمي ورية م ه    لس ع واردات ن جمي ورية م  لس

 . . للبنان من جميع وارداته المائية السنويةللبنان من جميع وارداته المائية السنوية) ) المائةالمائةأربعين بأربعين ب% (% (٤٠٤٠المائية السنوية المائية السنوية 
 

 ::المادة الرابعةالمادة الرابعة
 

تسري النسبة المئوية المبنية في المادة الثالثة من هذه االتفاقية على اقتسام واردات حوض النهر من المياه في آل الظروف         تسري النسبة المئوية المبنية في المادة الثالثة من هذه االتفاقية على اقتسام واردات حوض النهر من المياه في آل الظروف          
 ..سواء  آانت سنة رطبة أو سنة عادية أو سنة شحيحةسواًء آانت سنة رطبة أو سنة عادية أو سنة شحيحة

 
 ::المادة الخامسةالمادة الخامسة

 
لدولتين الحق في االستفادة من حصتها المحددة في المادة الثالثة من هذه االتفاقية حسب الزمان والمكان المناسبين      لدولتين الحق في االستفادة من حصتها المحددة في المادة الثالثة من هذه االتفاقية حسب الزمان والمكان المناسبين      لكل من ا  لكل من ا   

ايير                          ي حسب المع ى النظام البيئ ايير                         خالل السنة المائية لكل منهما ضمن أراضيها، ويراعى عند استخدام آل منهما المياه، المحافظة عل ي حسب المع ى النظام البيئ خالل السنة المائية لكل منهما ضمن أراضيها، ويراعى عند استخدام آل منهما المياه، المحافظة عل
 ..سورية اللبنانية للمياه المشترآةسورية اللبنانية للمياه المشترآةالتي تعتمدها اللجنة الرئيسية الالتي تعتمدها اللجنة الرئيسية ال

 
 ::المادة السادسةالمادة السادسة

 
ددة                   ة لألغراض المتع اه حوض النهر واالحتياجات المائي ة السنوية لمي واردات المائي ددة                 بالنظر إلى حجم ال ة لألغراض المتع اه حوض النهر واالحتياجات المائي ة السنوية لمي واردات المائي   - ري  ري –شرب  شرب  ((بالنظر إلى حجم ال
ين  ) ) صناعةصناعة ع إدل ي موق ترك ف د مش ة س دولتان إقام ررت ال دين، ق ي آال البل ين  ف ع إدل ي موق ترك ف د مش ة س دولتان إقام ررت ال دين، ق ي آال البل وال-ف الي ح زين إجم ا، بتخ ورا التحت وال ن الي ح زين إجم ا، بتخ ورا التحت ، ، ٣٣مم..مم) ) ٧٠٧٠((ي ي  ن

 ..، وفق دراسات الجدوى الفنية االقتصادية، وفق دراسات الجدوى الفنية االقتصادية))سبعين مليون متر مكعبسبعين مليون متر مكعب((
 

 : : المادة السابعةالمادة السابعة
 

ة ووضع النظام                       ذه االتفاقي ام ه ذ أحك ام بتنفي ابقًا القي اه المشترآة المشكلة س ة ووضع النظام                     يعهد إلى اللجنة الرئيسية السورية اللبنانية للمي ذه االتفاقي ام ه ذ أحك ام بتنفي ابقا  القي اه المشترآة المشكلة س يعهد إلى اللجنة الرئيسية السورية اللبنانية للمي
 .. آل من السيد وزير الري في سورية والسيد وزير الطاقة والمياه في لبنان آل من السيد وزير الري في سورية والسيد وزير الطاقة والمياه في لبنانالداخلي الذي ينظم عملها ويصادق عليه من قبلالداخلي الذي ينظم عملها ويصادق عليه من قبل

 
ع           ي جمي ات والنظر ف وق وااللتزام ة الحق ارس آاف ة وتم ذه االتفاقي ام ه ا وفق أحك ة إليه ام الموآل ع المه ة بجمي وم اللجن ع         تق ي جمي ات والنظر ف وق وااللتزام ة الحق ارس آاف ة وتم ذه االتفاقي ام ه ا وفق أحك ة إليه ام الموآل ع المه ة بجمي وم اللجن تق

 ..القضايا التي تنشأ عن تطبيقهاالقضايا التي تنشأ عن تطبيقها
 

 ::المادة الثامنةالمادة الثامنة
 

ة اللبنانية للمياه المشترآة بتشكيل لجنة أو لجان فرعية من الجانبين حسب الحاجة تعمل تحت                  ة اللبنانية للمياه المشترآة بتشكيل لجنة أو لجان فرعية من الجانبين حسب الحاجة تعمل تحت                  تقوم اللجنة الرئيسية السوري   تقوم اللجنة الرئيسية السوري    
ديم                            .  .  إشرافهاإشرافها ا تق ى نتيجة حاسمة، يتوجب عليه ديم                            وفي حال قيام أي خالف بين أعضاء اللجنة المشترآة وعدم تمكنهم من التوصل إل ا تق ى نتيجة حاسمة، يتوجب عليه وفي حال قيام أي خالف بين أعضاء اللجنة المشترآة وعدم تمكنهم من التوصل إل

ا        تقرير فوري بذلك إلى الوزيرين المختصين للبت في الخالف عن     تقرير فوري بذلك إلى الوزيرين المختصين للبت في الخالف عن      ول الموضوعية بم اد الحل ا، وإيج ا        طريق االتصال المباشر بينهم ول الموضوعية بم اد الحل ا، وإيج طريق االتصال المباشر بينهم
 ..يكفل حقوق البلدين وفق أحكام هذه االتفاقيةيكفل حقوق البلدين وفق أحكام هذه االتفاقية

 
 ::المادة التاسعةالمادة التاسعة

 
ة لدراسة وإنشاء                       ة اإلجراءات الالزم اذ آاف ة باتخ ة لدراسة وإنشاء                     تكلف اللجنة المشترآة المذآورة في المادة الثامنة أعاله من هذه االتفاقي ة اإلجراءات الالزم اذ آاف ة باتخ تكلف اللجنة المشترآة المذآورة في المادة الثامنة أعاله من هذه االتفاقي

 .. المرفق بهذه االتفاقية المرفق بهذه االتفاقية١١ نورا التحتا وفق ما هو مبين في الملحق  نورا التحتا وفق ما هو مبين في الملحق -دلين دلين السد المشترك في موقع إالسد المشترك في موقع إ
 
 

 ::المادة العاشرةالمادة العاشرة
 



 -٣٩-

أمين                        ان لت ى أن يسعى الجانب أمين                      تتحمل آل من سورية ولبنان آافة التكاليف الالزمة لدراسة وإنشاء السد المشترك مناصفة عل ان لت ى أن يسعى الجانب تتحمل آل من سورية ولبنان آافة التكاليف الالزمة لدراسة وإنشاء السد المشترك مناصفة عل
 ..التمويل الالزم من مصادر ذاتية أو خارجيةالتمويل الالزم من مصادر ذاتية أو خارجية

 
 ::شرةشرةالمادة الحادية عالمادة الحادية ع

 
تبقى الحدود الدولية الموجودة في الوقت الحالي بين الدولتين على ما هي عليه وتعتبر مرسومة على سطح المياه مهما يكن             تبقى الحدود الدولية الموجودة في الوقت الحالي بين الدولتين على ما هي عليه وتعتبر مرسومة على سطح المياه مهما يكن              

 ..اتساع المياه في الخزان الذي سينشأ نتيجة بناء السد المشتركاتساع المياه في الخزان الذي سينشأ نتيجة بناء السد المشترك
 

 ::المادة الثانية عشرةالمادة الثانية عشرة
 

% % ٦٠٦٠((لسد ال سيما في المواسم الشحيحة وضمن حصتهما      لسد ال سيما في المواسم الشحيحة وضمن حصتهما      إذا رغبت سورية أو لبنان في استخدام آميات من مياه أعلى ا    إذا رغبت سورية أو لبنان في استخدام آميات من مياه أعلى ا     
شرط المحافظة على النظام البيئي آما جاء في المادة الخامسة أعاله، فإن ذلك يحسم من حصتها من مخزون                     شرط المحافظة على النظام البيئي آما جاء في المادة الخامسة أعاله، فإن ذلك يحسم من حصتها من مخزون                     ) ) على التوالي على التوالي % % ٤٠٤٠وو

ين في الملحق      وإن الدولة التي ال تستخدم حصتها من المياه المخزنة في السد في نهاية العام المائي وفق برنام                وإن الدولة التي ال تستخدم حصتها من المياه المخزنة في السد في نهاية العام المائي وفق برنام                . . السدالسد ين في الملحق      ج أخذ المياه المب ج أخذ المياه المب
 .. بهذه االتفاقية ال يمكن لها استخدام هذه الحصة في السنة المقبلة بهذه االتفاقية ال يمكن لها استخدام هذه الحصة في السنة المقبلة٢٢
 

 ::المادة الثالثة عشرةالمادة الثالثة عشرة
 

ذ                         ة لدراسة وتنفي املون في المشروع بالتسهيالت الالزم ة والع ة الفرعي ذ                       يتمتع أعضاء اللجنة المشترآة وأعضاء اللجن ة لدراسة وتنفي املون في المشروع بالتسهيالت الالزم ة والع ة الفرعي يتمتع أعضاء اللجنة المشترآة وأعضاء اللجن
 ..ن ولهم حرية التنقل دون أية قيود أو رسوم تترتب على ذلكن ولهم حرية التنقل دون أية قيود أو رسوم تترتب على ذلكواستثمار المشروع في أراضي الدولتيواستثمار المشروع في أراضي الدولتي

 
 ::المادة الرابعة عشرةالمادة الرابعة عشرة

 
يتم التصديق على هذه االتفاقية وفقا  لإلجراءات الدستورية المتبعة في آل من البلدين وتصبح نافذة اعتبارا  من تاريخ تبادل              يتم التصديق على هذه االتفاقية وفقًا لإلجراءات الدستورية المتبعة في آل من البلدين وتصبح نافذة اعتبارًا من تاريخ تبادل               

 ..وثائق اإلبراموثائق اإلبرام
 

 .. عليها وتبادل وثائق إبرامها وفق إجراءات تصديق هذه االتفاقية وإبرامها عليها وتبادل وثائق إبرامها وفق إجراءات تصديق هذه االتفاقية وإبرامهايجوز تعديل هذه االتفاقية بمالحق يتم التصديقيجوز تعديل هذه االتفاقية بمالحق يتم التصديق 
 

 ::المادة الخامسة عشرةالمادة الخامسة عشرة
 

دى              ٢٠٠٢٢٠٠٢-٤٤-٢٠٢٠وقعت هذه االتفاقية في بيروت بتاريخ       وقعت هذه االتفاقية في بيروت بتاريخ         دى               ، باللغة العربية على نسختين أصليتين لهما ذات القوة وأودعت ل  ، باللغة العربية على نسختين أصليتين لهما ذات القوة وأودعت ل
 ..الدولتينالدولتين

 
 

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

 
 حمد رضوان مرتينيحمد رضوان مرتينيالمهندس مالمهندس م                                                                                                      الدآتور محمد عبد الحميد بيضونالدآتور محمد عبد الحميد بيضون 

 
 
 
 
 
 

 ٢الملحق 
 

 آلية دراسة وتنفيذ السد المشترك على النهر الكبير الجنوبي
  نورا التحتا-في موقع إدلين 



 -٤٠-

 
 ::اإلعالن عن المناقصات بشأن دراسة السد وتنفيذهاإلعالن عن المناقصات بشأن دراسة السد وتنفيذه -١١
 

 ::تقوم اللجنة المشترآة ولغاية تحقيق المادة التاسعة من االتفاقية بالخطوات والمهام التاليةتقوم اللجنة المشترآة ولغاية تحقيق المادة التاسعة من االتفاقية بالخطوات والمهام التالية 
 

اذ                            ))أأ((  اريخ نف ة أشهر من ت ة من أجل دراسة وتصميم السد خالل ثالث اذ                           إعداد آافة وثائق إضبارة إعالن مناقصة دولي اريخ نف ة أشهر من ت ة من أجل دراسة وتصميم السد خالل ثالث إعداد آافة وثائق إضبارة إعالن مناقصة دولي
 االتفاقية؛االتفاقية؛

 
رة                    ))بب((  ة خالل فت ة واإلنكليزي اللغتين العربي رة                   يعتمد دفتر الشروط الفنية الخاصة بدراسة وتصميم السد من قبل الجانبين ب ة خالل فت ة واإلنكليزي اللغتين العربي يعتمد دفتر الشروط الفنية الخاصة بدراسة وتصميم السد من قبل الجانبين ب

  خالل شهرين تاليين أيضا ؛ خالل شهرين تاليين أيضًا؛شهرين تاليين وإعالن المناقصةشهرين تاليين وإعالن المناقصة
 

رة                              ))جج((  ل أحد المكاتب االستشارية المتخصصة بموجب مناقصة خالل فت ائي للسد من قب رة                             تتم الدراسة والتصميم النه ل أحد المكاتب االستشارية المتخصصة بموجب مناقصة خالل فت ائي للسد من قب تتم الدراسة والتصميم النه
 سنتين تاليتين آحد أقصى؛سنتين تاليتين آحد أقصى؛

 
ارية             ))دد((  ب االستش د المكات ل أح ن قب ذ م ى التنفي راف عل ال اإلش د وأعم ائي للس ميم النه ة والتص دقيق الدراس تم ت ارية            ي ب االستش د المكات ل أح ن قب ذ م ى التنفي راف عل ال اإلش د وأعم ائي للس ميم النه ة والتص دقيق الدراس تم ت ي

ى أن تنتهي                   اا ين الطرفين، عل ا ب اق عليه تم االتف ي ي ى أن تنتهي                   لمتخصصة بطريقة استدراج عروض بموجب الئحة مختبرة من بيت الخبرة الت ين الطرفين، عل ا ب اق عليه تم االتف ي ي لمتخصصة بطريقة استدراج عروض بموجب الئحة مختبرة من بيت الخبرة الت
 ..عملية التدقيق خالل فترة ستة أشهر بعد إنجاز الدراسة والتصميمعملية التدقيق خالل فترة ستة أشهر بعد إنجاز الدراسة والتصميم

 
 ::االستهالكاالستهالك -٢٢
 

التعويض لمواطنيها جراء استمالك األراضي    التعويض لمواطنيها جراء استمالك األراضي    تجري هذه الخطوة بالتوازي مع الخطوة التالية حيث تقوم آل من الدولتين ب تجري هذه الخطوة بالتوازي مع الخطوة التالية حيث تقوم آل من الدولتين ب  
 ..والعقارات والمنشآت في موقع السد وحرم البحيرة آل حسب القانون المعمول بها لديهوالعقارات والمنشآت في موقع السد وحرم البحيرة آل حسب القانون المعمول بها لديه

 
وزيرين                    يعهد إلى اللجنة المشترآة   يعهد إلى اللجنة المشترآة    -٣٣ ل ال وزيرين                     اإلعالن عن مناقصة دولية إلنشاء السد بعد المصادقة على ملف تلزيم السد من قب ل ال  اإلعالن عن مناقصة دولية إلنشاء السد بعد المصادقة على ملف تلزيم السد من قب

 ..شهر من االنتهاء من المرحلة السابقةشهر من االنتهاء من المرحلة السابقةالمختصين خالل فترة ثالثة أالمختصين خالل فترة ثالثة أ
 

 ..ووضعه في التشغيلووضعه في التشغيل) ) وفقا  لبنود دفتر شروط المناقصةوفقًا لبنود دفتر شروط المناقصة((سنوات لتنفيذ السد وتسليمه إلى الجانبين سنوات لتنفيذ السد وتسليمه إلى الجانبين ) ) ٣٣((تحدد مدة تحدد مدة  
 

 ٢٠٠٢٢٠٠٢//٤٤//٢٠٢٠بيروت في بيروت في 
 
 
 

 مهورية العربية السورية مهورية العربية السورية عن الجمهورية اللبنانية                                                               عن الجعن الجمهورية اللبنانية                                                               عن الج 
 وزير الطاقة والمياه                                                                              وزير الريوزير الطاقة والمياه                                                                              وزير الري 

 
        الدآتور محمد عبد الحميد بيضون                                                     المهندس محمد رضوان مرتيني       الدآتور محمد عبد الحميد بيضون                                                     المهندس محمد رضوان مرتيني
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 ٣لملحق ا
 

 آلية إدارة الحوض واقتسام مياه النهر الكبير الجنوبي
 
 ::أسس استثمار السد ونظام توزيع مياه بحيرتهأسس استثمار السد ونظام توزيع مياه بحيرته -١١
 

ة عشرة                ) ) البحيرةالبحيرة((المياه من الخزان    المياه من الخزان    ) ) سحبسحب((إن أخذ   إن أخذ    ))أأ((  ة والخامسة والثاني واد الثالث ًا للم ة عشرة                يتم من قبل الدولتين وفق ة والخامسة والثاني واد الثالث ا  للم يتم من قبل الدولتين وفق
 امج االستخدام المائي السنوي الذي تقدره اللجنة المشترآة؛امج االستخدام المائي السنوي الذي تقدره اللجنة المشترآة؛من هذه االتفاقية وحسب االتفاقية وحسب برنمن هذه االتفاقية وحسب االتفاقية وحسب برن

 
ة                   ))بب((  ل اللجن ى أن يصدق من قب ذآور عل اه الحوض الم تثمار مي امج سنوي الس ة إدارة الحوض بوضع برن ة                  تقوم لجن ل اللجن ى أن يصدق من قب ذآور عل اه الحوض الم تثمار مي امج سنوي الس ة إدارة الحوض بوضع برن تقوم لجن

 الرئيسية السورية اللبنانية للمياه المشترآة؛الرئيسية السورية اللبنانية للمياه المشترآة؛
 

ة              ))جج((  تثمار في نهاي يم أداء االس ة المشترآة بتقي ة             تقوم اللجن تثمار في نهاي يم أداء االس ة المشترآة بتقي وم إدارة الحوض بإعداد نشرات               تقوم اللجن ى أن تق ة عل وم إدارة الحوض بإعداد نشرات                آل سنة مائي ى أن تق ة عل  آل سنة مائي
 شهرية عن الوارد المائي والمسحوب من الحوض وترفع إلى اللجنة الرئيسية؛شهرية عن الوارد المائي والمسحوب من الحوض وترفع إلى اللجنة الرئيسية؛

 
دار              ))دد((  ى م دار             تشكل إدارة مشترآة خاصة الستثمار وإدارة مياه الحوض من قبل الطرفين وبعدد متساٍو من األعضاء عل ى م تشكل إدارة مشترآة خاصة الستثمار وإدارة مياه الحوض من قبل الطرفين وبعدد متساو  من األعضاء عل

ية إما بناء مشترك لهذه اإلدارة على أراضي إحدى الدولتين أو يبنى في آل دولة على طرفي السد           ية إما بناء مشترك لهذه اإلدارة على أراضي إحدى الدولتين أو يبنى في آل دولة على طرفي السد           ويبنى لهذه الغا  ويبنى لهذه الغا  ) ) تفرغ آامل تفرغ آامل ((العام  العام  
 ..بناء لهذه الغايةبناء لهذه الغاية

 
 ::تحديد مهمة اإلدارة المذآورة آما يليتحديد مهمة اإلدارة المذآورة آما يلي 

 
 تنفيذ توجهات اللجنة الرئيسية؛تنفيذ توجهات اللجنة الرئيسية؛ ))أأ(( 
  البيئي؛ البيئي؛تنفيذ األعمال الملحوظة في برنامج االستخدام المائي والمحافظة على النظامتنفيذ األعمال الملحوظة في برنامج االستخدام المائي والمحافظة على النظام ))بب(( 
 عناية وصيانة وإصالح السد ومنشآته؛عناية وصيانة وإصالح السد ومنشآته؛ ))جج(( 
 تنفيذ أعمال ترآيب وتشغيل وصيانة القياسات المائية والمناخية للحوض؛تنفيذ أعمال ترآيب وتشغيل وصيانة القياسات المائية والمناخية للحوض؛ ))دد(( 
ى  ) ) تخزين، ري تخزين، ري ( ( تسجيل المعطيات المناخية وحجم المياه الواردة والخارجة والمستجرة من السد والمستعملة             تسجيل المعطيات المناخية وحجم المياه الواردة والخارجة والمستجرة من السد والمستعملة              ))•((  ى  أعل أعل

  تليمتري يرتبط باإلدارة المرآزية في آل بلد؛ تليمتري يرتبط باإلدارة المرآزية في آل بلد؛السد في آال البلدين واعتماد نظامالسد في آال البلدين واعتماد نظام
ائي أو إذا اقتضت         ))وو((  امج الم ًا للبرن ات وفق طة البواب زان بواس ن الخ اه م روج المي يم خ ات لتنظ زال البواب ع وإن ائي أو إذا اقتضت        رف 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
 ؛؛))حالة الفيضاناتحالة الفيضانات((الضرورة الضرورة 
 ..مراقبة شاملة للمياه الجوفيةمراقبة شاملة للمياه الجوفية ))زز(( 

 
 ..إرشادات دائمة لصيانة وإصالح السد ومنشآتهإرشادات دائمة لصيانة وإصالح السد ومنشآته -٢٢
 

افئ    كل متك دولتان وبش وم ال افئ  تق كل متك دولتان وبش وم ال فة((تق فةمناص ترآة    ) ) مناص ة المش آت وتضع اللجن زان وإصالح المنش د والخ يانة الس ال ص ترآة    بأعم ة المش آت وتضع اللجن زان وإصالح المنش د والخ يانة الس ال ص بأعم
ات       ة والقياس ال المراقب ك أعم ي ذل ا ف تثمار بم اء االس ي أثن ا العمل دات تطبيقه ال ومؤي ذه األعم ة له د الناظم ات والقواع ات      التعليم ة والقياس ال المراقب ك أعم ي ذل ا ف تثمار بم اء االس ي أثن ا العمل دات تطبيقه ال ومؤي ذه األعم ة له د الناظم ات والقواع التعليم

 ..الوزيرينالوزيرينوالفحوصات الدورية وتعتمد بقرار من السيدين والفحوصات الدورية وتعتمد بقرار من السيدين 
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            وزير الطاقة والمياه                                                                          وزير الري           وزير الطاقة والمياه                                                                          وزير الري

 
 الدآتور محمد عبد الحميد بيضون                                                   المهندس محمد رضوان مرتينيالدآتور محمد عبد الحميد بيضون                                                   المهندس محمد رضوان مرتيني 
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