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 االتفاقية األردنية السورية لتوزيع مياه نهر اليرموك

4/6/1953 

 

تعترف احلكومتان أنه ألسباب طبيعية وفنية يجدر احلصول على املياه اإلضافية التي 

إليها الدولتان بصورة اقتصادية وعملية عن حتتاج إليها األردن وعلى القوى الكهربية التي حتتاج 

 ).اليرموك(طريق إنشاء مشروع 

  :وجاء يف املشروع ما يلي

حتتفظ سورية بحقها يف مياه جميع الينابيع التي تتفجر يف أراضيها يف حوض  –أ 

متراً وحتتفظ بحق ) 250(اليرموك وروافده باستثناء املياه التي تتفجر قبل السد حتت املنسوب 

االنتفاع من املياه التي ترد من جمرى النهر وروافده فيما بعد السد إلرواء األراضي السورية التي 

  .اليرموك األسفل واملمتد شرق بحيرة طبرية أو لغيرها من املشروعات السوريةيف حوض 

  

ويحق لألردن أن يتصرف يف املياه املنبثقة من اخلزان ومركز التوليد املشترك يف  –ب 

املقارن لتوليد الطاقة الكهربية يف مركز العدسية وإلرواء األراضي األردنية وغيرها من 

يحق له أن يستعمل للغايات نفسها ضمن األراضي األردنية التي تفيض املشروعات األردنية كما 

  .عن احلاجات السورية

  

توزع الطاقة الكهربية التي يمكن توليدها يف مركز املقارن بين سورية واألردن  - جـ 

لألردن على أال تقل حصة سورية من هذه الطاقة عن ثالثة آالف كيلو % 25لسورية و% 75بنسبة 

دة التي ما بين منتصف أبريل ومنتصف نوفمبر من كل سنة وإذا نقصت حصة وات خالل امل

سورية التي تنالها بموجب هذه الفقرة عن خمسة آالف كيلو وات وكانت يف حاجة لقوة إضافية 
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ملشروعاتها فيحق أن تأخذ بموجب أسعار الكلفة من مركز توليد العدسية أو املقارن على حسب 

  .الالزمة لبلوغ الطاقة التي تنالها حتى خمسة آالف كيلو واتحاجتها الطاقة اإلضافية 

  

  :وجاء يف املشروع ما يلي

يقدم األردن األموال الالزمة للقيام باألبحاث والدراسات التمهيدية : نفقات الدراسة –أ 

  .والنهائية الالزمة ملنشآت املقارن

قارن وتوزيع هذه تشترك سورية واألردن يف نفقات منشآت امل: نفقات اإلنشاء –ب 

  .لسورية% 5لألردن و% 95النفقات بينهما بنسبة 

  .تشترك سورية واألردن يف نفقات إدارة وصيانة منشآت املقارن -جـ 

  

  :وجاء أخيراً فيه ما يلي

تشكل جلنة سورية أردنية من رعايا الدولتين لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية وتنظيم احلقوق "

وقبلتها احلكومتان وممارسة هذه احلقوق وااللتزامات والنظر يف جميع وااللتزامات التي اكتسبتها 

القضايا التي تنشأ عن تطبيقها وأعلنت وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أنها خصصت 

مليون دوالر وقررت منظمة األمم املتحدة تخصيصها لتحسين أحوال الالجئين  40للمشروع مبلغ 

  ".الفلسطينيين

  
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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