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 ندوة إعالن نتائج 
 المشروع البحثي العلمي السوري اللبناني المشترك 

 لدراسة بيئة نهر العاصي

 2003 شباط 20: الزمان •

 بيروت ـ قاعة المجلس الوطني للبحوث العلمية: المكان •

 المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان: تنظيم •
 بالتعاون مع هيئة الطاقة الذریة في سوریا

 نسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيوبالت

 األستاذ رفيق الحریريدولة رئيس مجلس الوزراء : رعایة •

 البرنامــج
 :االفتتـاح

 معين حمزة. د آلمة أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية •
 إبراهيم عثمان. د آلمة مدیر عام هيئة الطاقة الذریة في سوریا •
 نصري الخوري . أ  عام المجلس األعلى السوري اللبناني آلمة أمين •
 ميشال موسى. الوزیر د آلمة ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء األستاذ رفيق الحریري •

 

 :الجلسة األولى
 عرض المشروع وآلية العمل والخصائص العامة لنهر العاصي والدراسات النباتية الحيوانية والطحالب

 جورج طعمة .  دلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلميةرئيس مج :رئيس الجلسة
 

 :الجلسة الثانية
  الكيميائية والخصائص الجيولوجيةالنشاط اإلشعاعي في المياه والرسوبيات والخصائص

 والهيدرولوجية والنظریة، والعناصر المعدنية واألساسية

 اهيم عثمان إبر.  دمدیر عام هيئة الطاقة الذریة في سوریا :رئيس الجلسة

 الملخص

ق  "دراسة بيئة نهر العاصي"نظمت الندوة العلمية لإلعالن عن نتائج المشروع البحثي العلمي المشترك           ، الذي أطل
اني السوري اون اللبن ًا للتع يًا لمحيطه، ونموذج اءه مصدرًا رئيس وث، وبق ة النهر من التل ر النهر من . لحمای یعتب

 ومصدر رئيسي من مصادر الشرب فيهما، آما یعتبر من أهم مصادر الري وتقوم              األنهار الهامة في لبنان وسوریا    
 .بالقرب منه صناعات هامة إضافة إلى النشاطات الزراعية الكثيفة على ضفتيه

اني في                          ي السوري اللبن اون البحث بينت آلمات افتتاح الندوة أهمية هذا المشروع آمحطة رئيسية من محطات التع
املي                 أآثر من مجال، إیما    نًا بأن التفاعل المبدع بين الباحثين في البلدین یساهم في رسم آفاق المستقبل المشترك التك

ى ضفتي                   . للبلدین التوأمين  ة الموجودة عل ياحية واألهلي وتم التأآيد على ضرورة ترشيد النشاطات الصناعية والس
ري       ذبًا ل ه مصدرًا ع ه وتبقي ي بيئت ر وتحم ة النه ظ دیموم راءات تحف اذ إج ه واتخ راه ومياه ة بمج ر، والعنای النه

ًا للزراعة والصناعة                ة المناطق األآثر تعطشًا في لبنان وسوریا، ألنه نهرًا حيوی ائج      . والطاق اد النت وضرورة اعتم
ا المشروع في                            ي أنجزه اد قاعدة المعلومات الت تقبلية، واعتم از للمشاریع المس ا آنقطة ارتك التي تم التوصل إليه
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ز                       ى تعزی ا شددت عل ة، آم الدراسات المستقبلية من قبل الوزارات والجامعات ومراآز األبحاث السوریة واللبناني
 .دین في المجال البحثي وتطویرهالتعاون العلمي بين البل

ي                                 ة العمل الت ة وآلي ا المختلف ة النهر بجوانبه املة لبيئ ان عرض الدراسة الش دوة  آ محور العمل  األساسي في الن
ة،                ة النهر المختلف ات بيئ ؤثرة في مكون اتبعت فيها، وتقویم األخطار التي یمكن أن  تنتج عن النشاطات البشریة الم

 . امة تكون أساسًا لمعرفة التغيرات المستقبلية التي یمكن أن تطرأ على بيئة النهرووضع قاعدة بيانات ع

 :شملت الدراسة عدة محاور حول الخصائص العامة للنهر
ة                       - ادة النشاط اإلشعاعي في بيئ دراسة النشاط اإلشعاعي وتحدید فيما إذا آان للنشاطات البشریة من أثر في زی

 النهر؛
 اعية والصناعية في نوعية مياه النهر وتلوث بيئته؛دراسة أثر النشاطات الزر -
 دراسة التنوع الحيوي من نباتات وحيوانات وآائنات دقيقة والرسوبيات والعوالق النهریة فيه؛ -
 دراسة الخصائص الفيزیائية والكيميائية لمياه النهر عند المنبع وعلى طول مجراه؛ -
 خلفات البشریة؛دراسة البكتریا الدالة على التلوث الناتج عن الم -
 دراسة األسماك في النهر وتوزعها الجغرافي؛ -
 ؛)دراسة الفلورا(دراسة النباتات الراقية والطحالب في بيئة النهر  -
ه                    - د تطرأ علي ي ق تقبلية الت رات المس ة النهر والتغي راهن لبيئ وضع قاعدة بيانات شاملة للوقوف على الوضع ال

 .واإلجراءات المتوجب اتخاذها لحمایته
 
 


