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 وتعاون مذآرة تفاهم
  في مجال البيئة

  حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية بين
  

ة          ا وزارة الدول سورية وتمثله ة ال ة العربي ة الجمهوري ة وحكوم ا وزارة البيئ ة وتمثله ة اللبناني ة الجمهوري إن حكوم
ـ        د ب ا بع ا فيم ة والمشار إليهم شؤون البيئ ان (ل ة       ، ان)الجانب ا والعالق ي تجمع بينهم ة الت روابط التاريخي ًا من ال طالق

  األخوية بين شعبيهما،   

سيق                            اون والتن دة األخوة والتع ة في إطار معاه ا في مجال البيئ ائم بينهم ورغبًة منهما بتعميق وتطوير التعاون الق
  ، 22/5/1991الموقعة في دمشق بتاريخ 

  :اتفقتا على ما يلي

  ون العربي واإلقليمي والدوليفي مجال التعا: أوًال

  في المجال الدولي: المادة األولى
  :التعاون والتنسيق في االتفاقيات الدولية المعنية بالمسائل البيئية وعلى وجه الخصوص

 . االتفاقية اإلطارية للتغيرات المناخية وبروتوآول آيوتو •
  .االتفاقية اإلطارية لمكافحة التصحر •
 . الحيوي وبرتوآول السالمة اإلحيائيةاالتفاقية اإلطارية للتنوع •
 .اتفاقية بازل •
 .اتفاقية فيينا •
 .بروتوآول مونتريال وتعديالت لندن وآوبنهاجن وبكين •
  .التجارة والبيئة •
  .اتفاقية رامسار حول حماية األراضي الرطبة •
 .اتفاقية روتردام •
 .اتفاقية ستوآهولم •
 .االتفاقيات األخرى المصدق عليها من قبل الطرفين •

  في المجال اإلقليمي: مادة الثانيةال
  :التعاون والتنسيق في االتفاقيات والبرامج اإلقليمية المعنية بالبيئة وعلى وجه الخصوص

 .من التلوث والبروتوآوالت المتعلقة بها وتعديالتها اتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر المتوسط •
  .)الميتاب(برنامج المساعدات الفنية لبيئة المتوسط  •
 ).Horizon 2020 (2020برنامج أفق  •
 ). المنظمة العربية للتنمية الزراعية ـ األآساد ـ االسكوا ـسيداري(البرامج اإلقليمية العربية والمتوسطية  •

   في المجال العربي:المادة الثالثة
ة           ة في جامع وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئ دول  التنسيق والتعاون ضمن برامج ونشاطات مجلس ال  ال

  .العربية

  : من خالل)4( إلى )1(تنفذ المواد من: المادة الرابعة
  .زيارات متبادلة يقوم بها الجانبان للتحضير والتنسيق ومناقشة المواضيع المطروحة •
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دوات      • المؤتمرات والن ات الخاصة ب ي االجتماع ذآورة ف يع الم ة بالمواض ات المتعلق ائق والمعلوم ادل الوث تب
  .تنفيذ هذه المواد المذآورة أعاله بما ينسجم مع المصلحة الوطنية والقوميةوالتخطيط المشترك ل

 .تنسيق المواقف المشترآة في هذه المؤتمرات بما يضمن مصلحة البلدين •

  التعاون في مجال السالمة من المواد الكيميائية والخطرة: ثانيًا

  :المادة الخامسة
  :قة بالسالمة من المواد الكيميائية والخطرة وفق ما يلييقوم الجانبان بتبادل الخبرات والوثائق المتعل

شترآة     • ة الم سوق العربي ارة وال ر        (التج ضائع غي د الب ة وتحدي واد الكيميائي ن الم واردات م صادرات وال ال
  ).المسموح بإدخالها إلى البلدين

ديم                   • ستوردين في تق الئحة المعلومات    التعاون لرفع الوعي في مجال السالمة الكيميائية عن طريق إشراك الم
 .الخاصة بسالمة المواد المستوردة

  .التنسيق والتعاون في إعداد دالئل خاصة بالمواد الخطرة وآيفية التخلص منها •
 .اإلبالغ عن النفايات المنقولة بحرًا والسفن التي تحملها •

  التعاون في مجال البيئة الزراعية: ثالثًا

  :المادة السادسة
ة       سيق            يعمل الجانبان على متابع ة، وخاصة في مجال التن ة الزراعي اون في المجاالت الخاصة بالبيئ ق التع وتعمي

  :والتعاون في
  .مكافحة التصحر •
  .حماية التنوع الحيوي وتنمية المحميات •
  .إدارة األراضي •
  .حسن استخدام المبيدات واألسمدة والمخصبات •

  التعاون في مجال سالمة المياه والهندسة الصحية: رابعًا

  :لسابعةالمادة ا
ة وخاصة في                         رات الالزم ديم الخب شترآة وتق اه الم وث المي ة تل ة لمراقب يتبادل الجانبان الزيارات الدورية والطارئ

  :مجال
  .مراقبة تلوث المياه المشترآة والعامة •
اه               • ادة استخدام المي ة عن محطات الصرف الصحي وإع ار الناجم تبادل الخبرات في مجال دراسة وتقييم اآلث

  .نهاالناتجة ع
  .في مجال إدارة الموارد المائية وحمايتها من التلوث •

  التعاون في مجال اإلدارة البيئية المتكاملة: خامسًا

  :المادة الثامنة
  :يتبادل الجانبان الخبرات المتوفرة وتنفيذ مشاريع مشترآة في مجال

  .تقييم اآلثار البيئية •
  .المراجعة البيئية •
  .نظام المعلومات الجغرافية •
 ).ISO 14000(أنظمة اإلدارة البيئية  •
  .برامج رفع الكفاءات االقتصادية للنشاطات التنموية عن طريق تطبيق اإلدارة البيئية •
 .المؤشرات البيئية •
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  التعاون في مجال البيئة البحرية وإدارة الشواطئ: سادسًا

  :المادة التاسعة
  : ضمنيعمل الجانبان على التنسيق والتعاون وتنفيذ برامج مشترآة

  .مراقبة وتحليل المياه الشاطئية •
  .إدارة المناطق الساحلية •
  .إدارة الموارد الساحلية •

  في مجال تبادل الخبرات والمشارآة في دورات التأهيل والتدريب والندوات المشترآة: سابعًا

  :المادة العاشرة
ا                ي يقيمه سنوية الت ة ال ة والتأهيلي ة          يتبادل الجانبان برامج الدورات التدريبي املين في مجاالت التوعي آل جانب للع

  .البيئية وغيرها من النشاطات

  :المادة الحادية عشرة
ا        يقوم آل جانب بدعوة عدد من المختصين من الجانب اآلخر للمشارآة           في الدورات التأهيلية والتدريبية التي يقيمه

  .وآذلك في المؤتمرات والندوات

  :المادة الثانية عشرة
ل                   يعمل الجانبان على     ا وموضوعاتهما من قب ا وزمانهم إقامة ندوتين مشترآتين على األقل آل سنة ويحدد مكانهم

  .لجنة المتابعة

  :المادة الثالثة عشرة
شارآين                     ل ويحدد عدد الم ى األق يعمل الجانبان وبالتناوب على إقامة دورة تدريبية مشترآة مرة واحدة آل سنة عل

  .فيها من آل جانب من قبل لجنة المتابعة

  في الشروط المالية: ثامنًا

  :المادة الرابعة عشرة
ى عاصمة               ًا حت يتحمل آل جانب نفقات انتقال األفراد المشارآين في الندوات أو الدورات أو المؤتمرات ذهابًا وإياب

  .البلد المستقبل

  :المادة الخامسة عشرة
ان           يتحمل الجانب المستقبل نفقات إقامة األفراد والتنقالت التي تقتضيها طب          م يتفق الطرف يعة الزيارة ضمن بلده ما ل

  .على غير ذلك

  في اللجان المشترآة: تاسعًا

  :المادة السادسة عشرة
رة آل ستة                     ذآرة وتجتمع م ذه الم ود ه ذ بن ى تنفي وزيرين باإلشراف عل شترآة برئاسة ال ة الم تقوم اللجنة الوزاري

ى ال       ة للمجلس األعل شكل        أشهر على األقل بدعوة من األمانة العام ا أن ت ا دعت الحاجة وله سوري أو آلم اني ال لبن
  .لجنة متابعة ولجان فنية مختصة

  :المادة السابعة عشرة
ة                               شاطات اللجان الفني ى ن ة أشخاص عن آل جانب لإلشراف عل ة من ثالث تشكل بقرار من الوزيرين لجنة متابع

  .عامة للمجلس األعلى اللبناني السوريولوضع جدول زمني الجتماعاتها وأعمالها وذلك بالتنسيق مع األمانة ال
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  :المادة الثامنة عشرة
تدخل هذه المذآرة حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من قبل الوزيرين المختصين، وتحل محل مذآرة التفاهم والتعاون       

  . في بيروت24/2/2000في مجال البيئة الموقعة بين البلدين بتاريخ 

  :المادة التاسعة عشرة
ة              يمكن إدخال    ة العام ر األمان أي تعديل على نص مذآرة التفاهم هذه باالتفاق بين البلدين من خالل المراسالت عب

  .للمجلس األعلى اللبناني السوري

رة                         د مضي فت ك بع ا وذل ه في إنهائه ًا برغبت انبين اآلخر خطي يتم إنهاء العمل بهذه المذآرة في حال أشعر أحد الج
  .عار الخطي عبر األمانة العامة للمجلس األعلى اللبناني السوريثالثة أشهر من تاريخ استالم اإلش

اريخ          ا نفس               18/7/2010حررت ووقعت هذه المذآرة في دمشق بت ة لكل منه ة العربي سخ أصلية باللغ ى ثالث ن  عل
  .الحجة القانونية

  عن حكومة الجمهورية اللبنانية
  وزير البيئة

  األستاذ محمد رحال

  ة السوريةحكومة الجمهورية العربي عن
  وزيرة الدولة لشؤون البيئة

  الدآتورة آوآب الداية
  

  


