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  محضر اجتماع
   هيئة المتابعة والتنسيق

  18/7/2010المنعقد في دمشق بتاريخ 
 

ا              ورغهدة األخوة والتعاون والتنسيق     انطالقًا من معا   زة بينهم ة الممي روابط األخوي ز ال بًة من آال الدولتين في تعزي
دعوة       والتي تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ واالنتماء الواحد والمصير والمصالح الم            ى ال اًء عل شترآة، وبن

ة ال               ة العربي ام          ةسوريالموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء في الجمهوري اجي عطري ق د ن دس محم  المهن
ق    د وزاري مراف ى رأس وف ري عل دين الحري عد ال سيد س ة ال ة اللبناني ي الجمهوري وزراء ف يس مجلس ال ة رئ دول

سيق     18/7/2010ألحد الموافق    يوم ا  ةسوريبزيارة إلى الجمهورية العربية ال      حيث تم عقد اجتماع هيئة المتابعة والتن
اني             سوري اللبن ى ال ام المجلس األعل ين ع ى أم وزراء إضافًة إل سادة ال برئاسة رئيسي مجلس الوزراء وحضور ال

هورية سفير الجموة سوريالسيد نصري الخوري وآل من سعادة سفير الجمهورية اللبنانية في الجمهورية العربية ال           
  : في الجمهورية اللبنانية، وقد شارك في االجتماع عن الجانبين آل من السادةةسوريالعربية ال

  :عن الجانب اللبناني
  معالي وزير الخارجية والمغتربين   الدآتور علي الشامي

  معالي وزير األشغال العامة والنقل  األستاذ غازي العريضي
  حة العامة معالي وزير الص  الدآتور محمد جواد خليفة
  معالي وزير االقتصاد والتجارة  األستاذ محمد الصفدي
  معالي وزير الدولة  األستاذ جان أوغاسبيان
  معالي وزير العدل  الدآتور إبراهيم نجار
  معالي وزير الداخلية والبلديات  األستاذ زياد بارود

  معالي وزير الزراعة  الدآتور حسين الحاج حسن
  ير التربية والتعليم العاليمعالي وز  الدآتور حسن منيمنة
  معالي وزير السياحة  األستاذ فادي عبود
  معالي وزيرة المالية  األستاذة ريا حفار
  معالي وزير الثقافة  األستاذ سليم وردة
  معالي وزير البيئة  األستاذ محمد رحال

    باإلضافة إلى وفد فني وإداري 
    :عن الجانب السوري
  وزير المالية  الدآتور محمد الحسين

  وزير السياحة  الدآتور سعد اهللا آغا القلعة
  وزير الزراعة واإلصالح الزراعي  الدآتور عادل سفر
  وزير التربية  الدآتور علي سعد

  وزير التعليم العالي  الدآتور غياث برآات
  وزير الخارجية  السيد وليد المعلم

  وزير الثقافة  الدآتور رياض نعسان آغا
  نقلوزير ال  الدآتور يعرب سليمان بدر
  وزير اإلسكان والتعمير  المهندس عمر غالونجي
  وزير العدل  القاضي أحمد حمود يونس

  وزير الداخلية  اللواء سعيد سمور
  وزيرة الدولة لشؤون البيئة  الدآتورة آوآب الداية
  وزير الصحة  الدآتور رضا سعيد

  وزيرة االقتصاد والتجارة  السيدة لمياء مرعي عاصي
  ئيس هيئة تخطيط الدولةر  الدآتور عامر حسني لطفي

  مدير مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء  السيد تيسير الزعبي
    باإلضافة إلى وفد فني وإداري
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يس                      ة رئ ًا بدول اجي عطري مرحب في بداية االجتماع تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ن
  :افق وآانت له الكلمة التاليةمجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الدين الحريري والوفد المر

  دولة األخ سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء
  السادة أعضاء الوفد اللبناني الشقيق

  األخوة واألخوات األعزاء 
  السالم عليكم ورحمة اهللا

م،            م وذويك ين أهلك م، ب د المرافق لك وزراء وبالوف يس مجلس ال إن من دواعي سعادتي أن أرحب بكم أخي دولة رئ
  .سورياوفي بلدآم الثاني 

ي                           سيق، الت ة والتن ة المتابع ا في إطار اجتماعات هيئ ذي يجمعن وأعرب عن ارتياحي العميق لهذا اللقاء األخوي ال
  . تشكل اجتماعاتها منطلقًا لالرتقاء بعالقات بلدينا الشقيقين، وإعطائها قوة دفع في مجاالت التعاون آافة

ذا  ايسوروأؤآد بدايًة أن ما يجمع بين      ولبنان، عصي على التفرقة، وأقوى من رهانات األعداء والمتآمرين، وفي ه
ى             ـ ةسورياإلطار فإن العالقة ال    ط األخوة وأواصر القرب ى إرث مشترك من رواب وم عل ة قامت وتق  اللبنانية عالق

ة و  ت الوطني شترآة، والتمسك بالثواب ضحيات الم ا، والت اريخ والجغرافي ل الت اء، وعوام ة، وخاصة واالنتم القومي
شال    شروعة، وإف وق الم تعادة الحق ة، واس ديات الماثل ة التح ة لمواجه ج المقاوم م نه صمود، ودع ار ال التمسك بخي
ا              ساني ومكانته ا اإلن ة وتراثه ة العربي ة األم تقرارها، وهوي ة واس المشاريع والمخططات التي تستهدف أمن المنطق

  .الحضارية

ا من أجل          بقيا اانطالقًا من ذلك، أآدت سوري     دة السيد الرئيس بشار األسد أهمية التضامن العربي، وآرست جهوده
تعزيز آليات العمل العربي، وتنقية األجواء العربية، وشددت على التمسك بالثوابت الوطنية والقومية حيال القضايا                

  .األساسية والمصيرية، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها األمة العربية

رارات               ا أآدت سوري  نحىوفي هذا الم   د، وق ؤتمر مدري ة م ى مرجعي ائم عل  أهمية تحقيق السالم العادل والشامل، الق
ا تبقى             ل، وم مجلس األمن الدولي ذات الصلة، ومبدأ األرض مقابل السالم، بما يكفل عودة الجوالن السوري المحت

ام    ران ع ن حزي ع م ى خط الراب ة حت ة المحتل ة والعربي ن األراضي اللبناني شعب  1967م ودة ال ، وضمان حق ع
ستقلة وعاصمتها     ه الم ام دولت وطن، وقي ذا ال ارج ه وطين خ شاريع الت ه، ورفض م ى أرضه ووطن سطيني إل الفل

  .القدس

د          سالم، وال تري ادي ال ا تع ا وألوانه ى اختالف تكويناته لقد بات العالم على قناعة تامة أن الحكومات اإلسرائيلية عل
ى تكريس سياسة االحتالل، ومواصلة نزعة                    أن يتحقق سالم عادل وشامل في      ا بإصرارها عل ة، وأنه  هذه المنطق

ادرات                        ود والمب ع الجه د عطلت جمي ستوطنات، ق اء الم ى األراضي وبن العدوان، والمضي في خطط االستيالء عل
اذ موقف موحد                         ذي يقتضي من العرب اتخ ذا المجال، األمر ال اه  العربية واإلقليمية والدولية المطروحة في ه تج

ا  سالم، وقبوله ة ال ات عملي صاع لمتطلب ى إسرائيل آي تن ضغط عل دولي لل ع ال التعنت اإلسرائيلي، وحث المجتم
ة، والجوالن                       ضفة الغربي ستوطنات في القدس وال اء الم ة بن بالتزامات السالم، واستحقاقاته األساسية، ووقف عملي

  .السوري المحتل

وري  إن س ه ف ات ال اوعلي وة الهيئ دد دع ا     إذ تج ة إزاء م ة والقانوني سؤولياتها األخالقي ل م الم لتحم ة ودول الع دولي
اه        ذلك تج سانية، وآ د اإلن رائم ض رب، وج رائم ح صرية، وج ات عن ن ممارس سطيني م شعب الفل ه ال رض ل يتع
ام إسرائيل             ي إلرغ ي وإسالمي ودول ا تطالب بتحرك عرب استمرار إسرائيل بفرض حصار جائر على غزة، فإنه

تلك الممارسات، ورفع الحصار عن غزة، وفتح جميع معابرها، ومحاسبة المسؤولين اإلسرائيليين          على وضع حد ل   
دماء جرحى وشهداء                 على الجرائم التي ارتكبوها بحق أهلنا في فلسطين ولبنان، وعلى ما اقترفته أيديهم الملطخة ب

ة،      قافلة الحرية، بما تمثله هذه الجريمة النكراء من تحد صارخ للمجتمع الدو            لي، وانتهاك لألعراف والقوانين الدولي
ى غزة، ورفض                          ائر عل ع الحصار الج ى إسرائيل لرف دولي عل آما نؤآد على ضرورة استمرار ضغط المجتمع ال

  .محاوالتها لتضليل العالم، واالدعاء بأنها خففت من الحصار، ألن المطلوب هو إنهاء هذا الحصار الالإنساني
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  ءدولة األخ رئيس مجلس الوزرا

ات ال                      د للعالق رة أن نعي ال مشروعة وتطلعات آبي وم في دمشق، حيث تحدونا آم ة  ـ  ةسوريينعقد لقاؤنا الي  اللبناني
شقيقين في                               دينا ال ين بل ه ب ا سبق تحقيق ى م ة تضاف إل ا خطوات متقدم الحيوية واأللق المعهودين، وأن نمضي به

لتي أسست لها معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق، وعززتها    الميادين االقتصادية والتجارية واالجتماعية والثقافية، ا     
  .اجتماعات المجلس األعلى السوري ـ اللبناني، والزيارات المتبادلة واللقاءات الدورية

ا    ميشالوبهذا الصدد فإن من األهمية القصوى اإلشارة إلى لقاءات السيدين الرئيسين بشار األسد و               سليمان، ودوره
ة        ـة التعاون السوري  الكبير في دفع مسير دين لترجم ومتي البل ين حك  اللبناني، وما يتطلبه ذلك من عمل مشترك ب

ز العال    ى تعزي هما عل ن حرص رة ع ا المعب وري   توجيهاتهم ين س ع ب ي تجم ة الت ات األخوي ف  اق ي مختل ان ف  ولبن
ة آ                   ى إزال دهما عل دين، وتأآي أنه أن        المجاالت، وضرورة المضي بها بما يتالءم وطموحات شعبي البل ا من ش ل م

دين،        ي البل ة ف ة والتربوي ة واالجتماعي صادية والثقافي سات االقت ين المؤس ربط ب ى ال وًال إل ا، وص ل تطوره يعرق
  .واستمرار التنسيق بينهما لمواجهة التهديدات اإلسرائيلية، والتحديات المشترآة

ات       لقد أرست معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق اإلطار القانوني الناظم لع          القات التعاون بين بلدينا الشقيقين، والهيئ
ى                 ق أعل ك، بهدف تحقي ذ ذل ة بتنفي ات العمل الكفيل رامج وآلي ة بوضع الخطط والب اون   واللجان المعني درجات التع

ا                   اوالتنسيق بين سوري    ا، بم ة وغيره ة والعلمي ة والثقافي صادية واألمني سياسية واالقت ع المجاالت ال ان في جمي  ولبن
صلح  ق م ومي       يحق ا الق مان أمنهم تقرار، وض ار واالس وفير االزده ا لت تخدام طاقاتهم ن اس ا م دين ويمكنهم ة البل

  .والوطني، وتوسيع وتعزيز مصالحهما المشترآة

اون      في ضوء ذلك نؤآد على أهمية دور المجلس األعلى السوري اللبناني في وضع السياسات العامة للتنسيق والتع
س        دين في المجاالت ال اد الخطط         بين البل ذها، واعتم ى تنفي ة والعسكرية، واإلشراف عل صادية واألمني ياسية واالقت

ا                   دفاع واألمن وغيره ة وال صادية واالجتماعي والقرارات التي تتخذها هيئة المتابعة والتنسيق، ولجان الشؤون االقت
  .من اللجان التي يمكن أن تنشأ الحقًا

شترآة في               آما نؤآد على أهمية مناقشة آفاق التعاون في          ة الم ال اللجن ل أعم مجالي الدفاع واألمن، وضرورة تفعي
هذا المجال، والطلب منها وضع برنامج تنفيذي يتضمن األسس والقواعد الناظمة، التي من شأنها تحديد آليات عمل 

  . ومتفق عليهاللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، مما يؤدي إلى تنفيذ آامل بنود هذه االتفاقية وفق ما هو محدد

ال               ل أعم ة تفعي دين أهمي ة، مؤآ سياسة الخارجي وندعو في ذات السياق إلى مناقشة التعاون والتنسيق في مجاالت ال
ات    د آلي ة تحدي اع بغي ذا االجتم ا خالل ه رح توقيعه اهم المقت ذآرة التف ذًا لمضمون م ة تنفي شؤون الخارجي ة ال لجن

  . ية البلدين في المنظمات العربية واإلقليميةالتنسيق للنشاطات والمواقف بين وزارتي خارج

زة                            د رآي ة، تع ة المتبادل ة، والثق روح اإليجابي سودها ال وم في أجواء ت بناء على ذلك فإن المباحثات التي نجريها الي
صعوبات                        شخيص ال ات، وت د اإليجابي دينا، وتحدي ين بل ائي ب اون الثن اق التع هامة ومحطة نوعية، لبحث ومناقشة آف

ر جدوى                والمعيق ات، وإيجاد السبل واآلليات الكفيلة بمعالجتها وتجاوز آثارها، واختيار الوسائل وآليات العمل األآث
الي،              يم الع ة والتعل ة، والثقاف ل والتربي سياحة، والنق صناعة وال ادين الزراعة وال ا في مي في تطويرها وتوسيع آفاقه

ا من القطاعا تثمارات وغيره ة االس ة وحماي صحة والبيئ دى سوريت األخوال ان ارى، للقناعة الراسخة أن ل  ولبن
ا أن                    ي يمكن له ة الت رات الفني ة، والخب اءات العلمي ق، والكف ة والمراف ى التحتي ات والبن الكثير من الفرص واإلمكان
رؤوس        تقطاب ل تثمار، واس ذب لالس ل ج شكل عام ضيلية ت ا تف ة ذات مزاي صادية متكامل دة اقت ق وح تؤسس لخل

  . ع االستثماريةاألموال والمشاري

الي                               اون ع ا إلعالن تأسيس مجلس تع د دعمن د تأآي ا نعي ة، فإنن وفي سياق متصل، وفي ضوء التطورات اإلقليمي
ذا المجلس                          سوريا المستوى بين    رى في ه ؤخرًا في اسطنبول، ون ه م ذي جرى توقيع ان واألردن، ال ا ولبن  وترآي

دة   تراتيجية بعي راآة إس اء وتطوير ش اظم لبن ار الن ل  اإلط ة التكام دم عملي دان، وتخ ذه البل ق مصالح ه دى تحق الم
دافنا         ة أه ه خدم ا في س لم ذا المجل از ه سريع إنج وم بت راف أن تق ع األط ن جمي ل م ا، ونأم ا بينه صادي فيم االقت

  .المشترآة
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ائي ب                 اون الثن سيرة التع دفع م ين في الختام ال يسعني إال أن أشكر أخي سعد الدين الحريري على جهوده المخلصة ل
ذلها        ي ب الجهود الت ه ب بلدينا الشقيقين، والشكر موصول إلى أعضاء الوفدين اللبناني والسوري، وال بد لي من التنوي
داد    ة واإلع ة التهيئ ن جه ة، م ة واإلداري ة التحضيرية التقني دين خالل اجتماعات اللجن دي البل سا وأعضاء وف رئي

ة نأمل أن              لجدول أعمال اجتماعنا هذا، وما تم إنجازه من وثائ         رامج تنفيذي اهم وب ذآرات تف ق ومشاريع اتفاقيات وم
رئيس                              ه ال شار األسد وأخي رئيس ب سيد ال دينا ال دي بل رجم توجيهات قائ ا يت دورة، بم ذه ال ال ه شال نكلل بها أعم  مي

  .سليمان، ويلبي آمال وتطلعات شعبينا وبلدينا، وأمتنا العربية

اني   وزراء اللبن يس مجلس ال ة رئ م تحدث دول وزراء  ث يس مجلس ال سيد رئ اآرًا ال ري ش دين الحري عد ال سيد س ال
  :السوري المهندس محمد ناجي عطري وآانت له الكلمة التالية

  دولة الرئيس محمد ناجي العطري،  
  األخوة الوزراء،  

  . ة بإذن اهللا وعلى إتاحة الفرصة لعقد هذا االجتماع الذي نتطلع لنتائجه اإليجابياالستقبالأشكرآم بداية على حفاوة 

سانية    ة واإلن ات التاريخي ة للعالق يس فاتح شقيقين، ول دين ال ين البل ات ب ي العالق دة ف ة جدي ة لمرحل اء فاتح ذا اللق ه
ات وجهات النظر      تما بين لبنان وسوريا، صالت عميقة األبعاد، قد ت        . والرسمية المعروفة بين بلدينا    عرض الختالف

  . األساس والجوهر في بناء العالقة بين البلدينومواقف من هنا وهناك، ولكنها تبقى هي

ا في                      وهذا الوفد الموسع الذي يحضر اليوم إلى دمشق، هو صورة تعبر عن مستوى العالقة و حجمها، وعن إرادتن
  .الحكومة اللبنانية في إطالق عجلة التعاون والتنسيق من جديد، وتعزيز عوامل الثقة بين البلدين والحكومتين

ضية، التي شهدت تجاذبات، يجب أن تبقى في الماضي، ألن المصلحة العليا والمصالح المشترآة لكل                المرحلة الما 
  .من لبنان وسوريا يجب أن تعلو فوق آل اختالفات

شار              . على المستوى الشخصي، هذه ليست زيارتي األولى إلى دمشق         رئيس ب يادة ال ة س شرفت بمقابل وقد سبق أن ت
ى          األسد ثالث مرات منذ توليت ر   رئيس األسد عل يادة ال ى س ة إل ذه مناسبة ألوجه التحي ئاسة الحكومة اللبنانية، وه

ضًا                ةسوريرعايته المباشرة لتفعيل العالقات اللبنانية ال      ا أي دة توجته رة خطوات جدي ، التي شهدت في األشهر األخي
  .زيارة فخامة الرئيس ميشال سليمان إلى دمشق

والمطلوب منا جميعًا أن نحمي .   قواعد معروفة على آل المستوياتةسوري ال ـ يةالقواعد األساسية للعالقات  اللبنان
  . هذه القواعد ونعمل على تطويرها بروح المسؤولية المشترآة

  . الثقة، الصدق، والصراحة: حماية هذه القواعد تتطلب ثالثة عناوين

د والجزر       العالقات اآل فال يكفي أن نقول أن هناك عالقة تاريخية بين البلدين،            ة معرضة للم ة    . تي المسؤولية الوطني
شترآة      " آفوف "والقومية تفرض علينا أن نتحدث إلى بعضنا من دون           ضايانا ومصالحنا الم ة لق وأن نجري مقارب

  .بصدق وصراحة

صرًا       إنما  . الثقة هي األساس ونحن هنا ال نراهن على الثقة لحماية العالقات وتطويرها            أن نجعل من الثقة هدفًا وعن
  .ستراتيجيًا في تطوير العالقاتا

ى حدودنا يوجب                  . التحديات التي أمامنا، آبيرة جدًا يا دولة الرئيس        ة اسمها إسرائيل عل اك دول مجرد أن تكون هن
  . علينا أعلى درجات التعاون، ويفرض علينا مواجهة مثل هذا التحدي بالتنسيق والتضامن

هات مفتوحة مع العدو اإلسرائيلي، وتعرض لستة حروب إسرائيلية         منذ أواخر السبعينات، تحَمل لبنان تبعات مواج      
  .آبرى آانت سوريا فيها إلى جانب لبنان، وآان لبنان يدفع الضريبة تلو الضريبة من سالمته واستقراره

ضًا أ    . لقد وجدنا في لبنان، إن وحدتنا الداخلية هي أقوى سالح في مواجهة العدوان اإلسرائيلي          درك أي ا ن ا آن ن لكنن
سي من                      ان وسوريا عامل رئي ين لبن ة ب تقرار العالق ة، وإن اس ذه المواجه التضامن العربي معنا عنصر مهم في ه

  .عوامل التضامن العربي
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يلة القتناص                     نحن يا دولة الرئيس، نواجه تحدي العدوان، ونواجه أيضًا  تحدي السالم، والسالم بالنسبة لنا ليس وس
يادتنا       .  أو تنموية أو خالفه من الرهانات      الفرص أو لقيام رهانات اقتصادية     د س السالم بالنسبة لنا غاية تستهدف تأآي

د                       ؤتمر مدري ة م ى أساس مرجعي سوري، عل اني والجوالن ال الوطنية واسترجاع أراضينا المحتلة في الجنوب اللبن
ى            العودة إل سطينيين، ب ا الفل اق حق إخوانن ك، إحق م من ذل ة، واأله سالم العربي ادرة ال ستقلة،   ومب سطينية م ة فل دول

  .عاصمتها القدس

ة     ي المنطق صراع ف ي ال ن ينه سالم ل رئيس أن ال ة ال ا دول ل ي ي المقاب م ف ا يعل ة  . وآلن دل وجه ن أن يع ه يمك ولكن
  . حضاري عسكري وأمني إلى صراع اقتصادي والصراع، من صراع

 تحديدًا والعالقات العربية ةسوري ال ـ للبنانيةة للمستوى الذي يجب أن تقوم عليه العالقات ايوهنا تكمن األبعاد الحقيق
  . العربية عمومًاـ

 الترآية، ويهمني أن أؤآد أن هذا النموذج  من العالقات يجب أن       ـ ةسوريآما أنوه بالمستوى الذي بلغته العالقات ال      
  . يكون على مرأى من الجهود المشترآة التي نبذلها  في سبيل تطوير العالقات بيننا

ارب االقتصادي     ونحن نريد  ق التق ا تحقي  الجتماعنا هذا أن يؤسس لمرحلة مقبلة واعدة وزاهرة، نستطيع من خالله
  .األمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على التطور والنمو االقتصادي في آل من بلدينابين بلدينا، 

  . لخاص في آل من لبنان وسورياوهذا الهدف ليس في متناول حكومتي بلدينا فقط، بل هو أيضًا بمتناول القطاع ا

ه للعب دور أساسي في                            ا يؤهل ات م ات والطاق ه من اإلمكان ين أن القطاع الخاص لدي ى يق ة التكامل    وأنا عل عملي
دورنا آحكومات       . االقتصادي بين بلدينا   وأنا أدعو القطاع الخاص في بلدينا أن يكون سباقًا إلى ذلك، على أن نقوم ب

 .بتسهيل عمله

ون ا تعلم صعيد  آم ى ال واء عل ة، س صادية والمالي د من التطورات االقت ة بالعدي سنوات الماضية آانت مليئ ، إن ال
ة أو                    و بصورة مختلف ان وسوريا ول ى لبن اإلقليمي أو على الصعيد العالمي، وهذه التطورات آان لها انعكاساتها عل

 .بدرجة متفاوتة

قتصادية والمالية واإلدارية خالل السنوات الماضية لتحديث  آما أن لبنان وسوريا اعتمدا العديد من اإلصالحات اال     
  .وتطوير اقتصاديهما تماشيا مع التطورات الخارجية

ة           ار التطورات الخارجي ين االعتب دة، تأخذ بع إن هذا الواقع الجديد يرتب علينا مقاربة العالقة بين بلدينا بنظرة جدي
 .بليةوالداخلية، والمعطيات الجديدة، والتحديات المستق

امج                      اهم وبرن ذآرة تف ة وبروتوآول وم ة وإعداد سبعة عشر اتفاقي شترآة بمراجع لقد قامت اللجان التحضيرية الم
ابقة                   ات س ا هو تطوير التفاقي ا م د ومنه ى اللجان     . تنفيذي سيتم التوقيع عليها اليوم، منها ما هو جدي ى عل ا أتمن وأن

  .  شأنها تعميق مجاالت التعاون الثنائي بين البلدينالمشترآة بذل الجهود النجاز ما تبقى من وثائق من

آما أتمنى على اللجان المشترآة تكثيف اجتماعاتها لتبادل األفكار واتخاذ القرارات المناسبة بشأن جميع المواضيع           
حدودية التي سنقوم بمناقشتها اليوم، وفي مقدمتها تسهيل انسياب السلع والبضائع بين البلدين، إقامة منطقة صناعية          

  .مشترآة، إقامة مكاتب حدودية مشترآة، ربط البلدين عبر سكك الحديد، وغيرها من المواضيع

رئيس،       اني        باسمي أشكرآم مجددًا دولة ال د الحكومي اللبن وزير جان أوغ          .  وباسم الوف الي ال ا أشكر مع بيان،  اآم س
ومت      ومعالي الدآتور حسني لطفي،      اع،           وأشكر اللجان والهيئات الرسمية من الحك ذا االجتم ي مهدت لنجاح ه ين الت

ا                    ون دعوتن روت تلب وآمل أن تشهد األيام المقبلة مزيدًا من لقاءات التنسيق والتعاون، وأن نجدآم بين إخوانكم في بي
  . لزيارتها واستكمال ما بدأناه في سبيل عالقات أخوية صادقة بين البلدين

شة مخت   ت بمناق ا وقام ة أعماله رت الهيئ ك باش د ذل ل   وبع بل تفعي دين وس ين البل سيق ب اون والتن االت التع ف مج ل
ة              ادت الهيئ سياق أش ذا ال ي ه شعبين وف دولتين وال صالح ال دم م ا يخ ا بم ا وتطويره زة وتعميقه ات الممي العالق

ز           ةسوريبالتطورات اإليجابية التي شهدتها العالقات ال      دمًا في تعزي سير ق ى ال انبين عل ة وأآدت تصميم الج  اللبناني
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ا                              وتطوي ة بينهم ات القائم ذ االتفاقي ائي وتنفي اون الثن سيرة التع ل م أنه أن يعرق ا من ش ة آل م ات وإزال ر هذه العالق
صيغ    ع ب ى أرض الواق رجم عل ي تت دين والت ين البل زة ب ات الممي ستقبلية للعالق اق الم صورات حول اآلف ووضع ت

شعبية و                ة وال ات التاريخي ذه العالق اد ه سهيالت تعكس أبع ة        ومشاريع وت ة واألمني صادية والثقافي ة واالقت االجتماعي
 .  والسياسية

شترآة والعمل                        دولتين بالثوابت اإلستراتيجية الم زام ال د الت وفي هذا المجال أآدت هيئة المتابعة والتنسيق من جدي
 .  لبنانية تقوم على االحترام المتبادل لسيادة واستقالل آل منهماـ ةسوريعلى ترسيخ عالقات 

ت إل ضامن    وتطرق ق الت سعي لتحقي شترك وال ي الم ل العرب زام بالعم دت االلت ة وأآ ة والدولي ى األوضاع اإلقليمي
ا                              ق منه ا يتعل يما م سياسية الس ضايا ال دين في الق ين البل سيق ب شاور والتن ة الت العربي الفعال آما رآزت على أهمي

ود        ة تع ي المنطق تقرار ف دم االس ة ع رائيلي ألن حال ي اإلس صراع العرب رائيلي    بال تالل اإلس تمرار االح ى اس إل
 . لألراضي العربية ومواصلة إسرائيل سياساتها وتهديداتها العدوانية تجاه أمتنا العربية

شرعية                        رارات ال ًا لق ة وفق شامل في المنطق ادل وال سالم الع ق ال ى ضرورة تحقي ان عل صدد شدد الجانب وفي هذا ال
ام      الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السالم        ا يضمن   2002العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت ع  بم

ة                         ة الدول وطين وإقام ودة ورفض الت ى حق الع د عل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك التأآي
ع                    ى خط الراب ل حت سوري المحت  من   الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل التام من الجوالن ال

ران  د       1967حزي ث أآ ة حي المته اإلقليمي ان وس سيادة لبن ا الفاضح ل ي انتهاآه رائيل ف تمرار إس د الس  ووضع ح
ا                    الجانبان على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا اللبنانية وتالل آفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر آم

  .تقضي قرارات األمم المتحدة ذات الصلة

ثائق ومحاضر اجتماعات اللجان الوزارية والمتابعة والفرعية المشترآة الموقعة ما بعد وبعد التصديق على الو
  :، وعلى ضوء المناقشات تم التوصل إلى ما يلي)ربطًا الئحة بها (31/1/2005

دة األخوة                           .1 ه معاه ا نصت علي ة وفق م سياسة الخارجي التأآيد على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق في مجال ال
اون و ة         والتع ال اللجن ل أعم ة لتفعي ات الالزم ع اآللي دين وض ي البل ة ف ري الخارجي ف وزي سيق، وتكلي التن

 .المشترآة للشؤون الخارجية

ن وضع   .2 دفاع واألم ة شؤون ال ن وتكليف لجن دفاع واألم الي ال ي مج سيق ف اون والتن ة التع ى أهمي د عل التأآي
أنها أن تحد         ي من ش نظم الت ود         برنامج تنفيذي يتضمن القواعد وال ذ بن ى تنفي ؤدي إل ا ي ة بم ات عمل اللجن د آلي

 .اتفاقية الدفاع واألمن

ادة حجم                      .3 دين بهدف زي ين البل ضائع ب سلع والب سياب ال سهيل ان ة لت ات الالزم مواصلة العمل على تطوير اآللي
ة          ف اللجن شترآة، وتكلي وق م ة س ى إقام وًال إل صادي وص ل االقت ات التكام أمين مقوم اري وت ادل التج التب

 .ارية المشترآة للشؤون االقتصادية بوضع الدراسات والخطط الالزمة لتحقيق ذلكالوز

تكليف الجهات المعنية في البلدين بمتابعة عملية إقامة مكاتب حدودية مشترآة وفقًا لما هو مقرر سابقًا ووضع         .4
 .خطط لتطوير المعابر الرسمية القائمة حاليًا آمرحلة انتقالية

ة                  وفي هذا المجال أآد الج     ة العمل المشترك من أجل ضبط الحدود ومكافحة التهريب وآاف ى متابع ان عل انب
ات تواصل سريعة        األعمال المخالفة للقوانين واستمرار التنسيق بين السلطات المعنية في البلدين من خالل آلي

  .تتولى المتابعة اليومية حول اإلجراءات على جانبي الحدود

ل        السير قدمًا في تنفيذ ربط البلد  .5 ادة تأهي ة لإلسراع بإع ع اإلجراءات المطلوب اذ جمي ين عبر سكك الحديد واتخ
 . دمشق ـ حمص وخط حديد رياق-خط حديد طرابلس

 .إقامة منطقة صناعية مشترآة حدودية وتشكيل لجنة فنية مشترآة لدراسة تفاصيل إنشاء هذه المنطقة .6
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ة و    .7 ه         الطلب من اللجنة المشترآة لتحديد وترسيم الحدود البري اق علي م االتف ا ت ا وفق م ة مباشرة أعماله البحري
 . بأسرع وقت ممكن

ى                        .8 ا إل ر مفصل عن أعماله ع تقري الطلب من لجنة المفقودين إنجاز المهمة المكلفة بها بأسرع وقت ممكن ورف
 .رئيسي مجلسي الوزراء يتضمن االقتراحات التي من شأنها أن تساعد على إغالق هذا الملف

 .ألعمال السوري اللبنانيتفعيل مجلس رجال ا .9

  :ومن ثم اطلعت الهيئة على بعض األمور التي ما زالت تحتاج إلى متابعة وأعطت بشأنها التوجيهات التالية

  على صعيد النقل: أوًال  
 . الموافقة على اقتراح إنهاء العمل بمذآرة التفاهم حول تأسيس شرآة تكسي الجو .1

ة عن اختالف سريان مفعول          الطلب من الجهات المعنية في البلدين در       .2 ة الناجم ات المالي اسة موضوع الفروق
ة      الع وآاف واء واإلق وط واإلي ور والهب وم العب ن رس ة م ران الوطني سات الطي ادل لمؤس اء المتب ة اإلعف اتفاقي
الرسوم األخرى واالتفاق على صيغة الحل ورفعها إلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية خالل اجتماعها المقبل              

 . اذ القرار المناسب بشأنهاالتخ

شأن      .3 اهم ب ذآرة التف شروع م از م ة إلنج ة المطلوب راءات الفني اذ اإلج ل اتخ شترآة للنق ة الم ن اللجن ب م الطل
 .االعتراف المتبادل بشهادة األهلية البحرية للمالحين العاملين في البحر

 على صعيد المالية والجمارك: ثانيًا
 :للشؤون المالية دراسة المواضيع التالية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهاتكليف اللجنة الوزارية المشترآة 

دين      دراسة اقتراح إعفاء مواطني البلد اآلخر من جميع الرسوم والبدالت التي تستوفى            .1 في المنافذ الحدودية للبل
 .عند تنقلهم بين البلدين برًا وبحرًا وجوًا

 . ثلدراسة اقتراح إلغاء الرسوم ذات األثر المما .2

رام   البت باتفاقية تأسيس شرآة مشترآة لصناعة التبوغ   .3 في البقاع الموقعة سابقًا إن لجهة متابعة إجراءات اإلب
 .أم لجهة إلغائها

 .دراسة االقتراح القاضي بإعفاء وسائط نقل البضائع العاملة بين البلدين من الرسوم .4

ادل المع         .5 ة، وتكليف            دراسة االقتراحات المرفوعة بشأن الربط اآللي وتب ة الجمرآي ًا من الناحي لومات الكتروني
 .الجهات المعنية باالتفاق على الصيغ الالزمة لذلك

 .دراسة إمكانية التعاون وتبادل الخبرات الضريبية بين البلدين واآلليات التي يجب اعتمادها .6

  على صعيد االقتصاد: ثالثًا
  : مواضيع التالية واتخاذ ما يلزم بشأنهاتكليف اللجنة الوزارية االقتصادية المشترآة مناقشة ال

 .مكانية إلغائهاإح السلبية المعتمدة من آل جانب وموضوع اللوائ .1

 .إعادة تشكيل وتفعيل أعمال اللجنة المكلفة بوضع اتفاقية خاصة بالملكية الفكرية .2

ة الت   .3 ار اتفاقي ي إط شأ ف هادة المن ن صحة ش ق م ة التحق اني بحصر معالج ب اللبن راح الجان اون اإلداري اقت ع
اع                   دين بموجب محضر اجتم ين البل شكلة ب  26/4/1999-25 الجمرآي أو العودة للعمل بلجنة التحقق الثنائية الم

والتي تضم في عضويتها ممثل عن آل من وزارة المالية ووزارة االقتصاد والمديرية العامة للجمارك في آال 
 . البلدين



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

                                                                     

 8/14      18/07/2010محضر اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق  

  على صعيد الزراعة: رابعًا
لوزارية الزراعية المشترآة دراسة االقتراح المقدم من الجانب اللبناني بإلغاء إذن االستيراد المسبق        تكليف اللجنة ا  

  .سورياإلدخال المنتجات الزراعية إلى 

  :خامسًا
ات      ة وإلنجاز االتفاقي ع األمور العالق ا لبحث جمي شترآة تكثيف اجتماعاته ة الم ع اللجان الوزاري الطلب من جمي

دة                    البووالبرتوآوالت   اء م د انته د بع ى تجدي اج إل ي تحت ك الت ى إنجاز أو تل اج إل ا زالت تحت ي م ة الت رامج التنفيذي
 .سريان مفعولها باإلضافة إلى سائر األمور العالقة والتي تحتاج إلى قرارات تنفيذية

ات والبروت       ى االتفاق ع عل م التوقي ال ت دول األعم ى ج ة عل ور المطروح شة األم ن مناق اء م د االنته والت وبع وآ
  :ومذآرات التفاهم والبرامج التنفيذية التالية

 .مذآرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك .1
 .اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .2
 .بروتوآول تعاون في مجال تبادل المنتجات الصيدالنية .3
 . مذآرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة .4
 .تاتفاق تعاون لمكافحة المخدرا .5
 .اتفاق بشأن نقل األشخاص المحكوم عليهم .6
 .اتفاقية المالحة البحرية التجارية .7
 .2012-2011-2010 برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي لألعوام .8
 .اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي .9
 .اتفاق تعاون وتنسيق في مجال التربية .10
 .2012-2011-2010عوام برنامج تنفيذي خاص بالتعليم الفني والمهني والتقني أل .11
 .اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري .12
 .اتفاقية تعاون في المجال الزراعي .13
 .اتفاقية تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية .14
 . ةاتفاقية حول توحيد قواعد وترخيص واستيراد األدوية واللقاحات البيطري .15
 .اتفاق حول التعاون في مجال السياحة .16
بروتوآول ملحق باتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على              .17

 .الدخل

د وجه                       ارات وق ادل الزي شاور وتب اون والت وفي نهاية االجتماع أآد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتع
دس                           دولة الرئيس سع    د وعد المهن ان وق ارة لبن سوري لزي وزراء ال يس مجلس ال سيد رئ ري دعوة لل دين الحري د ال

  .محمد ناجي عطري بتلبية الدعوة على أن يصار إلى تحديد موعدها الحقًا

  رئيس مجلس الوزراء
  في الجمهورية اللبنانية

  سعد الدين الحريري

  رئيس مجلس الوزراء
  في الجمهورية العربية السورية

  هندس محمد ناجي عطريالم
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  الئحة باالتفاقات ومذآرات التفاهم
  31/1/2005ما بعد تاريخ   الموقعة

  

ع                 .1 اتفاق تعاون مشترك بين الجامعة اللبنانية في الجمهورية اللبنانية وجامعة البعث في الجمهورية السورية، وق
 .  27/4/2005في حمص بتاريخ 

ـ  900في المجال GSM  بالـمذآرة تفاهم حول تنسيق الترددات الخاصة  .2 اهرتز،  DCS 1800 ميغاهرتز وال  ميغ
 .30/8/2005 وقعت في دمشق بتاريخ

، بين المؤسسة العامة 31/12/2006ف لغاية . ك66عقد استجرار الطاقة الكهربائية إلى محطة عنجر على توتر  .3
اريخ        ، لبنان لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية ومؤسسة آهرباء          ع في دمشق بت  وق

11/12/2005. 

وتر      .4 ى ت ة . ك230عقد استجرار الطاقة الكهربائية إلى محطة دير نبوح عل ين المؤسسة   31/12/2006 ف لغاي ، ب
ان              اء لبن ع في دمشق       ،العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية ومؤسسة آهرب  وق

 .11/12/2005بتاريخ 

ادل المعلومات                        مذآر .5 اون في تب شأن التع ان وسوريا ب سلطات المختصة في لبن ين ال اهم ب ة     ة تف ة المتعلق المالي
 .24/5/2006 وفي دمشق بتاريخ 30/3/2006 بتبييض األموال وتمويل اإلرهاب، وقعت في بيروت بتاريخ

 وقع في دمشق     ،ان في سوري  والمؤسسة العامة لإلسكا  اتفاق تنفيذي بين مجلس الجنوب في الجمهورية اللبنانية          .6
 .19/9/2007 ، ومع محضر التعديل بتاريخ1/4/2007 بتاريخ

، بين المؤسسة العامة 31/12/2007 ف لغاية. ك66عقد استجرار الطاقة الكهربائية إلى محطة عنجر على توتر    .7
ع  ،لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية ومؤسسة آهرباء لبنان           اريخ       وق  في دمشق بت

24/1/2007. 

وتر             .8 ة  . ك 230عقد استجرار الطاقة الكهربائية إلى محطة دير نبوح على ت ين المؤسسة     31/12/2007 ف لغاي ، ب
ان      العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في الجمهورية العربية        اء لبن ع في دمشق       ،السورية ومؤسسة آهرب  وق

 .24/1/2007 بتاريخ

، بين المؤسسة العامة 31/12/2008ف لغاية . ك66ة الكهربائية إلى محطة عنجر على توتر عقد استجرار الطاق .9
اريخ        ،لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية ومؤسسة آهرباء لبنان           ع في دمشق بت  وق

27/12/2007. 

ة ف  . ك 230عقد استجرار الطاقة الكهربائية إلى محطة دير نبوح على توتر            .10 ين المؤسسة     31/12/2008 لغاي ، ب
ان              اء لبن ع في دمشق       ،العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية ومؤسسة آهرب  وق

 .27/12/2007بتاريخ 

وح                  .11 ر نب ل دي ة   . ك 220 ملحق لعقد اتفاقية استجرار الطاقة من محطة تحويل طرطوس إلى محطة تحوي ف لغاي
 .15/10/2008ي دمشق بتاريخ ، وقع ف31/12/2008

ر      .12 ة عنج ى محط ة إل ة الكهربائي تجرار الطاق د اس وتر   عق ى ت رة. ك66عل ن ف للفت ة  1/1/2009م ولغاي
سورية ومؤسسة                31/12/2009 ة ال ة العربي ة في الجمهوري ة الكهربائي ل الطاق د ونق ، بين المؤسسة العامة لتولي

 .30/12/2008  وقع في دمشق بتاريخ،آهرباء لبنان

وتر    عق .13 ى ت وح عل ر نب ة دي ى محط ة إل ة الكهربائي تجرار الطاق ن. ك230د اس رة م ة 1/1/2009 ف للفت  ولغاي
سورية ومؤسسة               31/12/2009 ة ال ة العربي ة في الجمهوري ة الكهربائي ل الطاق د ونق ، بين المؤسسة العامة لتولي

 .30/12/2008آهرباء لبنان وقع في دمشق بتاريخ 
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ة            مذآرة تفاهم للتعاون في مجا     .14 ة العربي ة في الجمهوري ة الزراعي ة العلمي ين الهيئ ل البحوث العلمية الزراعية ب
 . 28/1/2009 السورية ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية في الجمهورية اللبنانية، وقعت في دمشق بتاريخ

وتر       .15 ى ت ر عل ة عنج ى محط ة إل ة الكهربائي تجرار الطاق د اس ن  . ك66عق رة م ة1/1/2010ف للفت   ولغاي
سورية ومؤسسة                       ،31/12/2010 ة ال ة العربي ة في الجمهوري ة الكهربائي ل الطاق د ونق  بين المؤسسة العامة لتولي

 .29/12/2009 وقع في دمشق بتاريخ ،آهرباء لبنان

وتر     .16 ى ت وح عل ر نب ة دي ى محط ة إل ة الكهربائي تجرار الطاق د اس ن. ك230عق رة م ة 1/1/2010 ف للفت  ولغاي
سورية ومؤسسة             ، بين المؤس  31/12/2010 ة ال ة العربي ة في الجمهوري ة الكهربائي ل الطاق د ونق سة العامة لتولي

 .29/12/2009  وقع في دمشق بتاريخ،آهرباء لبنان
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  الئحة بمحاضر اجتماعات اللجان الوزارية ولجان المتابعة واللجان الفرعية
  خهولغاية تاري 31/1/2005 المنعقدة بعد

  

  :اللجان الوزارية
  11/12/2005  لجنة النفط والغاز المشترآة
  11/12/2005 -14/08/2005  لجنة الكهرباء المشترآة
  03/11/2008 -02/07/2008 -12/12/2005  لجنة الزراعة المشترآة
  02/06/2010 -23/11/2005 -09/05/2005  لجنة النقل المشترآة

  01/12/2005  المشترآةلجنة التعليم العالي والبحث العلمي 
  21/06/2010  لجنة االتصاالت المشترآة
  10/11/2008  لجنة الداخلية المشترآة

السيد وزير اإلسكان والتعمير ورئيس مجلس الجنوب 
  في الجمهورية اللبنانية

01/04/2007  

  14/05/2005  لجنة العمل المشترآة
  13/06/2010و12 -19/04/2010  االجتماع التحضيري السوري اللبناني المشترك

 19/11/2008 -01/03/2007 -09/05/2006 -06/12/2005  محافظ البقاع ومحافظ ريف دمشق
26/02/2009- 19/08/2009  

  31/03/2009  محافظ البقاع ومحافظ حمص
  10/03/2009 -11/04/2007  افظات لبنان الشمالي وحمص وطرطوسمحافظي مح

  :لجان المتابعة والفرعية

  21/03/2005 -09/03/2005   تنفيذ مشروع الغاز السوري اللبنانيلجنة متابعة
 27/12/2007 -24/01/2007 -29/08/2005 -21/08/2005  اللجنة السورية اللبنانية المشترآة لشؤون الكهرباء

15/10/2008- 30/12/2008- 29/12/2009  
  24/08/2005  )ماليون(اللجنة السورية اللبنانية لشؤون الكهرباء 

نة السورية اللبنانية المكلفة بدراسة متطلبات إنجاز اللج
  ف. ك400الربط بصيغته اإلنشائية على توتر 

13/03/2008- 09/06/2008  
  

اللجنة المكلفة بدراسة إمكانية تعديل معادلة تسعير 
الطاقة الكهربائية في عقدي استجرار الطاقة الكهربائية 

  عنجر -دير نبوح والديماس  -بين سمريان

17/02/2009  
  

فريق العمل المشترك المكلف بإجراء تجارب تجهيزات 
  ف. ك400الحماية واالتصاالت على خط الربط 

19/02/2009  

  07/09/2005  لجنة المتابعة الزراعية المشترآة
  18/09/2005 -22/02/2005  فرقة عمل الحراج

اللجنة المكلفة بإعداد مشروع برنامج عمل مشترك 
ج بذار البطاطا في لبنان لتصبح لتأهيل مناطق إلنتا

  مناطق متخصصة ومغلقة لإلنتاج

10/03/2005  

  15/04/2009 -10/03/2005  اللجنة المشترآة إلنتاج بذار البطاطا
  12/04/2005  فريق العمل المشترك لتطوير تربية النحل

  11/05/2005  فرقة عمل البحوث الزراعية
  16/04/2007 -02/04/2007  لجنة الخيل المشترآة
  28/10/2007  فرقة عمل الوقاية
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لجنة وضع آلية عمل مشترآة لعمل المختبرات 
  والكشف والفحوصات التي تحقق مراقبة إنتاج البطاطا

15/07/2008- 12/08/2008  

  01/12/2008  لجنة الثروة الزراعية والثروات الطبيعية
  18/12/2008  لجنة الثروة الحيوانية واألسماك

  28/01/2009  مية الزراعيةلجنة البحوث العل
لجنة إعادة تفعيل المشروع المشترك إلنتاج بذار 

  البطاطا في لبنان
  12/05/2009و11 -29/03/2009

لجنة مكافحة زهرة النيل في مجرى النهر الكبير 
  الجنوبي

14/07/2009- 31/08/2009- 01/10/2009- 22/12/2009 
04/03/2010- 11/05/2010- 01/07/2010  

  26/05/2010 -18/05/2010  حجر الصحي النباتيلجنة ال
  04/04/2006 -16/03/2006 -14/02/2005  لجنة النقل البحري

  06/07/2006 -11/04/2005  لجنة اإلشراف على تأهيل تحويرة الشيخ عياش
  23/06/2005 -12/05/2005  حول نقل البحص من سورية إلى لبنان ونقل الفوسفات

  ـ تأهيل خطي الحديد طرابلسلجنتي متابعة تنفيذ إعادة
  الحدود السورية ـ العبودية ورياق

16/05/2005- 25/03/2009  
  

  ـلجنة متابعة مشروع إعادة تأهيل خط حديد طرابلس
  العبودية مع الجهة الدارسة والجهة المؤازرة

09/06/2005- 23/06/2005- 22/08/2005- 07/12/2005 
30/03/2006- 08/05/2006- 16/02/2007  

البحث في المستحقات من الرسوم في المجال الجوي 
  لكل من الجانبين اللبناني والسوري

27/06/2005- 26/06/2008  
  

  05/02/2008 -19/04/2007 -23/07/2005  اللجنة الفنية لدراسة أمور الصيد البحري
اللجنة المشترآة اللبنانية السورية لوضع خطة مكافحة 

  التلوث البحري
06/09/2005- 24/05/2006  

اجتماع حول دراسة المخططات التنفيذية ووثائق التلزيم 
   العبودية ـلمشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي طرابلس

  23/10/2007 -13/09/2007و11 -02/12/2005-/30/11

  18/07/2009 -13/01/2009 و12 -12/02/2008  اللجنة الفنية المشترآة للنقل البري
30/06-01/07/2010  

المشترآة المكلفة باستكمال إنشاء جسر الدبوسية اللجنة 
  العبودية الحدوديـ 

30/04/2009- 11/06/2009- 23/07/2009- 10/08/2009 

 ـاللجنة الفنية المشترآة المكلفة بالكشف على خط رياق 
  الحدود السورية

  25/10/2009 و19

  02/05/2010  الطيران المدني/ مجال النقل الجوي فياجتماع تنسيقي
  21/09/2005  لجنة المتابعة المشترآة للتعليم العالي والبحث العلمي
  15/05/2009-14  اللجنة المكلفة ضبط عملية التأآد من صحة اإلفادات

  19/09/2005 -03/04/2005  اللجنة العلمية لأليام البحثية السورية اللبنانية
اللجنة العليا لبرنامج التعاون البحثي العلمي السوري 

  نياللبنا
24/02/2005- 14/04/2005- 01/12/2005- 17/01/2006 
11-12/03/2007  

اللجنة العلمية المشترآة لبرنامج التعاون البحثي العلمي 
  السوري اللبناني

30/11/2005- 12/04/2006- 12/02/2009  
21-22/06/2009- 13-14/01/2010- 31/05/2010  

ليلة في الق- صديقين-لجنة متابعة تنفيذ إعمار قرى قانا
  جنوب لبنان

01/07/2007- 01/08/2007- 09/09/2007- 11/11/2007 
11/03/2008  

  10/07/2007 -22/02/2006  لجنة االتصاالت السورية اللبنانية المشترآة
  05/05/2009-04مدراء عامون -الت السورية اللبنانية المشترآة لجنة االتصا

 21/05/2006 -08/05/2006 -08/09/2005 -30/08/2005  وياللجنة المكلفة بحل مشكلة تداخل شبكات الخل
22/06/2006- 04/10/2006- 02/11/2006- 15/05/2007 
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05/08/2008  
لجنة التنسيق المصغرة لحل مشكلة تداخل الشبكات 

  الخلوية
12/12/2006- 19/06/2007- 18/03/2008- 26/06/2008 

 فريق العمل المشترك المكلف بإجراء تجارب تجهيزات
  ف. ك400الحماية واالتصاالت على خط 

19/02/2009  

اللجنة المشترآة لمناقشة آلية تطبيق مذآرة التفاهم 
  حول حماية الملكية التجارية والصناعية

11/03/2009  

اللجنة اإلدارية للنظر في الخالفات الناشئة عن تسجيل 
العالمات التجارية والصناعية في أحد البلدين بالطرق 

  الودية

28-29/07/2009  

الوفد السوري اللبناني المشترك لمناقشة مشروع اتفاقية 
  للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات

24/06/2010  

الوفد السوري اللبناني المشترك لمناقشة اتفاقية تجنب 
  االزدواج الضريبي 

24/06/2010  

  16/09/2008 -15/09/2005  اللجنة السورية اللبنانية للمياه المشترآة
  28/09/2005  تلوث مياه النهر الكبير الجنوبي

 27/02/2008 -03/05/2006 -23/02/2006 -19/10/2005   اللجنة الفنية الفرعية السورية اللبنانية للمياه المشترآة
23/04/2008  

اللجنة الفنية الفرعية السورية اللبنانية لنهري العاصي 
  والكبير الجنوبي

15/10/2008- 05/11/2008- 08/11/2008- 02/03/2009 
07-08/04/2009- 11/08/2009- 07/10/2009 
25/11/2009  

اللجنة الحقوقية الفرعية السورية اللبنانية المشترآة 
لالستمالك والتعويضات جراء تنفيذ قناة التوريد لسد 

  زيتا

07/07/2009  

  02/02/2005 لجنة متابعة مشروع تأهيل المراآز الحدودية المشترآة
  17/02/2005  )البوابات الذآية(ة المكاتب الحدودية لجن

لجنة متابعة تنفيذ مشروع تأهيل مرآزي أمن عام 
  المصنع –وجمارك جديدة يابوس 

09/03/2005- 10/05/2005  

  15/03/2005  المصنع-لجنة تحديد الموقع المشترك لمرآزي الجديدة
  12/04/2005  العبودية -لجنة اإلشراف على تحويل طريق الدبوسية 

 28/03/2007 -01/11/2006 -01/03/2006 -16/05/2005 لجنة متابعة تنفيذ مشروع تأهيل مرآز البقيعة الحدودي
04/04/2007- 25/04/2007- 16/05/2007- 12/02/2008 
26/11/2008- 11/03/2009- 11/05/2009- 24/06/2009 

  13/10/2005 -11/07/2005  اللجنة المكلفة بتأهيل مرآز هجرة الدبوسية
اللجنة المكلفة بتحديد مواقع مكاتب العمل المشترك في 

  جديدة يابوس والمصنع
08/08/2005  

اللجنة المكلفة بتحديد مواقع مكاتب العمل المشترك في 
  الدبوسية والعبودية والعريضة

16/08/2005  

اللجنة المشترآة السورية اللبنانية أمن عام وجمارك 
   المصنع-الجديدة

06/02/2008- 15/03/2008- 19/04/2008- 07/08/2008 
28/10/2008- 17/11/2009- 21/01/2010  

  30/04/2007 -07/09/2005 -10/08/2005  اللجنة الجمرآية المشترآة
  SCANNER)(  24/05/2005لجنة جمرآية 

في إدارتي  اللجنة المشترآة لمسؤولي المعلوماتية
  الجمارك في البلدين

15/05/2007- 29/05/2007  
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 14/14      18/07/2010محضر اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق  

  18/08/2005 -26/05/2005  لجنة العمل السورية اللبنانية الفنية المشترآة
  30/06/2010  لجنة الدواء الفرعية الفنية المشترآة

هيئة الطاقة  /المجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني 
  وهيئة الطاقة الذرية السورية/  الذرية اللبنانية

23/03/2005- 19/09/2005  

  23/03/2010 -14/01/2009 رعية المشترآة لمحافظتي البقاع وريف دمشقاللجنة الف
 05/07/2010 -24/06/2010 -12/08/2009 -11/05/2009  اللجنة الفرعية الفنية لمحافظتي البقاع وريف دمشق

12/07/2010  
  08/09/2009  اللجنة الفرعية األمنية لمحافظتي البقاع وريف دمشق

  05/05/2009  بين محافظتي حمص والبقاعاللجنة الفرعية المشترآة 
اللجنة الفرعية المشترآة لمحافظتي حمص والبقاع 

  لتحديد عدد المعابر على جانبي الحدود
13/05/2009- 21/04/2010  

 حمص،ة الفرعية المشترآة بين محافظات اللجن
  لبنان الشمالي طرطوس،

30/04/2007- 23/08/2007- 04/02/2008- 07/05/2009 
08/04/2010  

 - حمص-اللجنة الثالثية لمحافظات لبنان الشمالي
  طرطوس

27/02/2008- 18/02/2009- 25/02/2009- 28/07/2009 

اللجنة السورية اللبنانية المشترآة إلنصاف الفالحين 
  والحفاظ على الغطاء النباتي

20/03/2006- 12/04/2006- 22/05/2006- 12/06/2006 
05/07/2006- 13/03/2007- 03/04/2007- 11/11/2008 
06/12/2008 

 22/01/2008 -29/08/2007 -02/08/2007 -25/04/2007 اللجنة المكلفة بإزالة السواتر الترابية
60/09/2008 

  09/05/2007 اللجنة المشترآة للضابطات الجمرآية المتقابلة بين البلدين
مشروع اإلدارة المتكاملة للنفايات الناتجة عن عصر 

  )لبنان، سورية، األردن( بين الزيتون ما
05/05/2005  
  

 17/12/2005ـ 03/12/2005ـ 26/11/2005ـ 03/10/2005  لجنة المفقودين
 18/03/2006ـ 04/03/2006ـ 11/02/2006ـ 28/01/2006
 04/11/2006ـ 26/06/2006ـ 27/05/2006ـ 29/04/2006
 28/07/2007ـ 21/04/2007ـ 24/03/2007ـ 24/02/2007
 06/09/2008ـ 26/07/2008ـ 26/01/2008ـ 25/08/2007
 24/01/2009ـ 20/12/2008ـ 15/11/2008ـ 25/10/2008
 07/11/2009ـ 20/06/2009ـ 02/05/2009ـ 14/03/2009
  06/03/2010ـ 19/12/2009

 
  
  
 


