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  معاهدة 
  األخوة والتعاون والتنسيق

  بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية
  

 إن الجمهورية العربية السورية، 
  والجمهورية اللبنانية،

اء                           اريخ واالنتم ى والت ا من جذور القرب ستمد قوته ي ت ا والت ربط بينهم ي ت زة الت انطالقًا من الروابط األخوية الممي
  ر المشترك والمصالح المشترآة، الواحد والمصي

ا          ضمان تطورهم سبل ل وفر ال صالحهما وي دم م سيق يخ اون والتن االت التع ع مج ق أوس أن تحقي ا ب ًا منهم وإيمان
ع التطورات                          ة جمي ا من مواجه تقرار ويمكنهم ار واالس وفر االزده وطني وي ومي وال ا الق ة أمنهم وتقدمهما وحماي

ستجيب لتطلعات        ابي                  اإلقليمية والدولية وي ذي صدقه المجلس الني اني ال وطني اللبن اق ال ًا للميث دين تحقيق شعبي البل
  .5/11/1989بتاريخ 

  :اتفقتا على ما يلي

  :المادة األولى
صادية      سياسية واالقت االت ال ع المج ي جمي ا ف سيق بينهم اون والتن ات التع ى درج ق أعل ى تحقي دولتان عل ل ال تعم

ا                واألمنية والثقافية والعلمية وغيرها بم     ا وبم يادة واستقالل آل منهم شقيقين في إطار س دين ال ا يحقق مصلحة البل
ا              ضمان أمنهم تقرار ول ار واالس وفير االزده ة لت صادية واألمني سياسية واالقت ا ال يمكن البلدين من استخدام طاقاتهم

  .ا المشتركالقومي والوطني وتوسيع وتعزيز مصالحهما المشترآة تأآيدًا لعالقات األخوة وضمانًا لمصيرهم

  :المادة الثانية
ة     تعمل الدولتان على تحقيق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجاالت االقتصادية والزراعية والصناعية والتجاري

  .والنقل والمواصالت والجمارك وإقامة المشاريع المشترآة وتنسيق خطط التنمية

  :المادة الثالثة
 ألمن لبنان في أي حال من   سوريا، و سوريام جعل لبنان مصدر تهديد ألمن       إن الترابط بين أمن البلدين يقتضي عد      

ه أو                     ستهدف المساس بأمن األحوال وعليه فإن لبنان ال يسمح بأن يكون ممرًا أو مستقرًا ألي قوة أو دولة أو تنظيم ي
أ      سورياأمن   سمح ب ه، ال ت اق أبنائ ه ووف ه    ، وأن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقالله ووحدت دد أمن ي عمل يه

  .واستقالله وسيادته

  :المادة الرابعة
اء المهل                              د انته اني وعن وطني اللبن اق ال ا ورد في الميث سياسية بصورة دستورية وفق م بعد إقرار اإلصالحات ال
اع                  دخل البق اع وم  المحددة بالميثاق تقرر الحكومتان السورية واللبنانية إعادة تمرآز القوات السورية في منطقة البق
دها          تم تحدي اط أخرى ي الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا ـ المديرج ـ عين داره، وإذا دعت الضرورة في نق
دة               د حجم وم ه تحدي ومتين يجرى بموجب ين الحك اق ب تم اتف ا ي شترآة، آم بواسطة لجنة عسكرية لبنانية ـ سورية م

اآن          تواجد القوات السورية في المناطق المذآورة أعاله وتحديد عالقة          هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أم
  .تواجدها

  :المادة الخامسة
  :تقوم السياسة الخارجية العربية والدولية للدولتين على المبادئ التالية
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ان و .1 وريالبن اون  س ي والتع دفاع العرب دة ال ة ومعاه دول العربي ة ال اق جامع ان بميث ان ملتزم دان عربي  بل
ع  شترك وجمي صادي الم دة     االقت م المتح ي األم ا عضوان ف ا أنهم ة، آم ار الجامع ي إط ة ف ات المبرم  االتفاق

  .وملتزمان بميثاقها وعضوان في حرآة عدم االنحياز

  .المصير المشترك والمصالح المشترآة القائمة بين البلدين .2

  .هذه المعاهدةيساند آل منهما اآلخر في القضايا التي تتعلق بأمنه ومصالحه الوطنية وفقًا لما هو وارد في  .3

اون في المؤسسات                       ق أوسع التع ة وتحقي ة والدولي وعليه فإن حكومتي البلدين تعمالن على تنسيق سياستهما العربي
  .والمنظمات العربية والدولية وتنسيق مواقفهما تجاه مختلف القضايا اإلقليمية والدولية

  :المادة السادسة
وارد  تشكل األجهزة التالية لتحقيق أهداف هذه المعاه     دة، آما يمكن إنشاء أجهزة أخرى بقرار من المجلس األعلى ال

  :ذآره أدناه

  :المجلس األعلى .1
  : يتشكل المجلس األعلى من رئيس الجمهورية في آل من الدولتين المتعاقدتين وآل من  .أ 

ة                       − ة العربي وزراء في الجمهوري يس مجلس ال وزراء ونائب رئ رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس ال
  .السورية

  .س مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانيةرئي −

  . المكان الذي يتم االتفاق عليه آل سنة وعندما تقتضي الضرورة فييجتمع المجلس األعلى مرة  .ب 

سياسية واالقت                  .ج  صادية يضع المجلس األعلى السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في المجاالت ال
ة      ذها هيئ ي تتخ رارات الت د الخطط والق ا يعتم ذها آم ى تنفي شرف عل ا، وي سكرية وغيره ة والع واألمني
دفاع                  ة شؤون ال ة ولجن صادية واالجتماعي المتابعة والتنسيق ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون االقت

  .واألمن، أو أية لجنة تنشأ فيما بعد

  .مجلس األعلى إلزامية ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في آل من البلدينقرارات ال  .د 

ي يحق للجان        يحدد المجلس   .ه  ة                األعلى المواضيع الت صفة التنفيذي ا تكتسب ال رارات فيه اذ ق  المختصة اتخ
ا ال يتعارض مع           ذه  بمجرد صدورها عنها، وفقًا للنظم واألصول الدستورية في آل من البلدين أو في م ه

  .النظم واألصول

  :هيئة المتابعة والتنسيق .2
ا                     ات بينهم ين بالعالق وزراء المعني تتكون هيئة المتابعة والتنسيق من رئيسي مجلس الوزراء في البلدين وعدد من ال

  :وتتولى المهام التالية

  .متابعة تنفيذ قرارات المجلس األعلى ورفع التقارير إلى المجلس عن مراحل التنفيذ  .أ 

  .يات اللجان المتخصصة ومقرراتها ورفع المقترحات إلى المجلس األعلىتنسيق توص  .ب 

  .عقد اجتماعات آل ما دعت الحاجة مع اللجان المتخصصة  .ج 

  .تجتمع الهيئة مرة آل ستة أشهر وعندما تقتضي الضرورة في المكان الذي يتم االتفاق عليه  .د 

  :لجنة الشؤون الخارجية .3
  .لخارجية في البلدينتتشكل لجنة الشؤون الخارجية من وزيري ا  .أ 

  .تجتمع لجنة الشؤون الخارجية مرة آل شهرين وعند االقتضاء في إحدى الدولتين بالتناوب  .ب 
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ا           .ج  دول، آم ع ال تعمل لجنة الشؤون الخارجية على تنسيق السياسة الخارجية للدولتين في عالقاتهما مع جمي
ة والدول   ات العربي ي المنظم ا ف شاطاتهما ومواقفهم سيق ن ى تن ل عل ك الخطط   تعم ل ذل ن أج ّد م ة، وتع ي

  .إلقرارها من قبل المجلس األعلى

  :لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية .4
تتشكل لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية من الوزراء المعنيين في الدولتين في القطاعين االقتصادي          .أ 

  .واالجتماعي

دولت         .ب  دى ال ي إح ة ف صادية واالجتماعي شؤون االقت ة ال ع لجن د     تجتم هرين وعن ل ش رة آ اوب م ين بالتن
  .االقتضاء

اعي         .ج  سيق االقتصادي واالجتم ى التن يكون من اختصاص لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية العمل عل
  .للدولتين وإعداد التوصيات المؤدية إلى ذلك

ا م      .د  د اعتماده ذة بع ة ناف صادية واالجتماعي شؤون االقت ة ال ل لجن ن قب ذة م ر التوصيات المتخ ل تعتب ن قب
  .المجلس األعلى مع مراعاة األصول الدستورية في آل من البلدين

  :لجنة شؤون الدفاع واألمن .5
  .تتشكل لجنة شؤون الدفاع واألمن من وزيري الدفاع والداخلية في آل من الدولتين  .أ 

داب                         .ب  راح الت دولتين واقت ى أمن ال اظ عل ة بالحف ائل الكفيل ير تختص لجنة شؤون الدفاع واألمن بدراسة الوس
داخلي                 األمن ال ة اضطرابات تخل ب ومي أو أي ا الق د ألمنهم المشترآة للوقوف في وجه أي عدوان أو تهدي

  .ألي من الدولتين

ا                     .ج  ى إلقراره ى المجلس األعل تعرض جميع الخطط والتوصيات التي تعدها لجنة شؤون الدفاع واألمن عل
  .مع مراعاة األصول الدستورية في آل من البلدين

  :مةاألمانة العا .6
  .تنشأ أمانة عامة لمتابعة تنفيذ أحكام هذه المعاهدة  .أ 

  .يرأس األمانة العامة أمين عام يسمى بقرار من المجلس األعلى  .ب 

  .يحدد مقر واختصاص ومالك وميزانية األمانة العامة بقرار من المجلس األعلى  .ج 

  :أحكام ختامية
ذه                .1 شملها ه ي ت دين في المجاالت الت ين البل ات خاصة ب ة     تعقد اتفاقي صادية واألمني دة، آالمجاالت االقت المعاه

  .والدفاعية وغيرها وفقًا لألصول الدستورية في آل من البلدين وتعتبر جزءًا مكمًال لهذه المعاهدة

دولتين                             .2 نظم الدستورية لل ًا لل سلطات المختصة وفق ل ال ا من قب د إبرامه ذة المفعول بع دة ناف ذه المعاه تصبح ه
  .المتعاقدتين

ام            تعمل آل من ال    .3 دولتين على إلغاء القوانين واألنظمة التي ال تتوافق مع هذه المعاهدة بما ال يتعارض مع أحك
  .الدستور في آل من البلدين

  1991 أيار 22دمشق في 

  عن الجمهورية اللبنانية  عن الجمهورية العربية السورية

  الياس الهراوي  حافظ األسد
  ورية اللبنانيةرئيس الجمه  رئيس الجمهورية العربية السورية

 


