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 محضر اجتماع
  هيئة المتابعة والتنسيق السورية اللبنانية 

 الثانيةالدورة 
  20/9/1994-19 دمشق

 

ما  وتحقيقًا إلرادته،لبنانيةل والجمهورية اة بين الجمهورية العربية السوريةتعبيرًا عن روابط األخوة القائم
خوة البلدين الشقيقين التي آرستها معاهدة األتنسيق والتعاون في آافة المجاالت بين المشترآة واستمرارًا لمسيرة ال

  ،22/5/1991والتعاون والتنسيق الموقعة في دمشق بتاريخ 

وعمًال بتوجيهات القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس حافظ األسد رئيس الجمهورية العربية السورية، 
أن تدعيم أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في وتجسيدًا للرغبة األآيدة للبنان رئيسًا وحكومًة ومجلسًا وشعبًا، بش

  مختلف المجاالت،

ما تم عليه االتفاق في الدورة األولى لهيئة المتابعة والتنسيق السورية ـ اللبنانية المنعقدة في بيروت وبناًء على 
وزراء في ، وعلى الدعوة الموجهة من السيد المهندس محمود الزعبي رئيس مجلس ال16/9/1993و 15بتاريخ 

  الجمهورية العربية السورية، 

دولة األستاذ رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية على رأس وفد لبناني، بزيارة قام 
  .20/9/1994-19رسمية إلى الجمهورية العربية السورية خالل الفترة من 

عضاء الوفد اللبناني واألمين العام للمجلس األعلى استقبل سيادة الرئيس حافظ األسد رئيس وأوخالل هذه الزيارة 
وخص السيد الرئيس لبنان بعطفه واهتمامه واضعًا العالقات بين البلدين الشقيقين في إطارها . السوري اللبناني

الشامل من التاريخ الواحد إلى المستقبل المشترك، فيما نقل دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى سيادته تحيات 
 بقيادته الداعمة لسًا وحكومًة وشعبًا لمواقف سوريا الرئيس الياس الهراوي وتقدير لبنان رئيسًا ومجةخيه فخامأ

  .باستمرار للبنان

، ترأس الجانب السوري 20/9/1994-19عقدت هيئة المتابعة والتنسيق السورية ـ اللبنانية دورتها الثانية في الفترة 
س مجلس الوزراء، وترأس الجانب اللبناني دولة األستاذ رفيق الحريري رئيس السيد المهندس محمود الزعبي رئي

مرفق بيان بأعضاء الوفدين السوري ( بحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري ـ اللبناني ،مجلس الوزراء
  ).واللبناني

نيته التحتية التي تشكل وبوحي من حديث سيادة الرئيس حافظ األسد تناول الوفدان جهود لبنان إلعادة إعمار ب
 آل ما يصب في تنمية القدرات االقتصادية واالجتماعية المشترآة دعن من النهوض العربي العام وتوقفا جزءًا

التنسيق واالتفاقيات المكملة وتسهيل أمور المواطنين وتحقيق أمانيهم وآمالهم وتنفيذ بنود معاهدة األخوة والتعاون و
  .اله

ري عن تشجيعه للجهود الرامية إلى استعادة لبنان عافيته االقتصادية واالجتماعية الكاملة وقد أعرب الجانب السو
 وتقديره للتضحيات التي بذلتها وما تزال من أجل توطيد السالم افيما أآد الوفد اللبناني امتنان لبنان لشقيقته سوري

  .وترسيخ الوفاق في ربوع لبنان

األولى المقدم من  ت الهيئة تقرير المتابعة المتعلق بتنفيذ مقررات دورتهاوفي جو يسوده الود والتفاهم، استعرض
األمانة العامة للمجلس األعلى السوري ـ اللبناني، وأعربت عن ارتياحها لما اتخذته اللجان الوزارية المشترآة 

ي مختلف المجاالت لتنفيذ تلك المقررات، وانتقلت بعد ذلك إلى مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ف
  :وتوصلت إلى ما يلي
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  في السياسة الخارجية: أوًال

بعد االطالع على الخطوات التنسيقية التي تمت في مجال السياسة الخارجية بين البلدين الشقيقين أبدت الهيئة 
ا النهج وفي ارتياحها العميق لمستوى التنسيق القائم ولشموله معظم الميادين مؤآدة على أهمية االستمرار في هذ

  .العمل من أجل تعميقه وترسيخه على قواعد صلبة ومتينة

سها ساآما أآدت الهيئة على استمرار تمسك سوريا ولبنان بمفهوم السالم العادل والشامل وبالقواعد التي على أ
  .425 و338 و242سيما القرارات  مرتكزة إلى القرارات الدولية والتمت المشارآة في مؤتمر مدريد وال

 واللبناني في المحادثات وعدم مية الترابط بين المسارين السوريوفي هذا السياق تؤآد الهيئة مجددًا على أه
انفصالهما عن بعضهما البعض وعلى أن الحلول الجزئية والمنفردة ال يمكن أن تخدم عملية السالم أو المساهمة 

  .في إقامته على أسس ثابتة وعادلة وشاملة

  التفاقيات والبروتوآوالت التنفيذيةافي مجال : ثانيًا

 :على صعيد االتفاقيات. أ
 :اعتماد وتوقيع االتفاقيات التالية

 اتفاق التعاون الثقافي .1

 البرنامج التنفيذي التفاق التعاون السياحي .2

 اتفاق يتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة من األراضي اللبنانية .3

 :على صعيد البروتوآوالت التنفيذية. ب
 البروتوآوالت التنفيذية التالية الموقعة من قبل اللجان الوزارية والفنية المشترآة في البلدين وتكليف عتمادا

  :الوزارات والجهات المعنية فيهما بوضعها موضع التنفيذ

 4/12/1993بروتوآول التعاون الصناعي المؤرخ في  .1

 .7/4/1994الحيواني المؤرخ في  النباتي وبروتوآول خاص بالتعاون في مجاالت الزراعة بشقيها .2

 .7/4/1994في مجال الحجر الصحي البيطري ووقاية الثروة الحيوانية في بروتوآول خاص بالتعاون  .3

 .7/4/1994بروتوآول خاص بالحجر الصحي النباتي ووقاية النبات المؤرخ في  .4

 .22/8/1994 المؤرخ في بروتوآول لتبادل سماد التريبل سوبر فوسفات اللبناني بالفوسفات الخام السوري .5

 .30/8/1994بروتوآول اتفاق تنفيذي للتعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس المؤرخ في  .6

  في مجال محاضر اجتماعات اللجان السورية ـ اللبنانية المشترآة: ثالثًا

ة في البلدين وتكليف الوزارات اعتماد محاضر االجتماعات التالية التي تم التوقيع عليها من قبل الجهات المعني
  :والجهات المعنية فيهما بوضعها موضع التنفيذ

 .27/8/1994 و6/3/1994 و27/10/1993محاضر اجتماعات اللجنة الصحية المشترآة الموقعة في  .1

 . من قبل وزيري الصناعة في البلدين4/12/1993 الموقع في محضر اجتماع اللجنة الصناعية المشترآة .2

 من قبل وزيري المالية والنقل 8/4/1994و 5/12/1993اع اللجنة المشترآة للنقل الموقعان في محضران الجتم .3
 .في البلدين
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 من قبل وزير الري السوري ووزير الموارد 9/12/1993محضر اجتماع اللجنة المشترآة للمياه الموقع في  .4
 .ه التي عقدت في إطارهالمائية والكهربائية اللبناني، ومحاضر اجتماعات اللجنة الفرعية للميا

، من قبل وزيري الكهرباء في 9/12/1993محضر اجتماع اللجنة المشترآة لشؤون الكهرباء الموقع في  .5
 .البلدين ومحاضر اجتماعات اللجنة الفنية الفرعية المعقودة في إطاره

 .15/9/1994 و7/4/1994و 19/2/1994 و9/1/1994محاضر اجتماعات اللجنة الزراعية المشترآة المؤرخة في  .6

 الموقع من قبل وزير المواصالت السوري ووزير 26/1/1994محضر اجتماع لجنة االتصاالت المؤرخ في  .7
 .البريد والمواصالت السلكية والالسلكية اللبناني

 .23/4/1994 و19/3/1994محضران الجتماع لجنة الشؤون األمنية المشترآة الموقعان في  .8

 . من قبل وزيري العمل في البلدين26/3/1994لعمل الموقع في محضر اجتماع اللجنة المشترآة ل .9

 .24/6/1994محضر اجتماع اللجنة السياحية المشترآة المؤرخ في  .10

 المتضمن إعادة النظر بالرسوم والبدالت المستوفاة على 30/8/1994في محضر االجتماع الوزاري المؤرخ  .11
 ).ة خصوصيةنقل رآاب عمومي ـ سيارات سياحي(السيارات اللبنانية 

 .1/10/1994محضر اجتماع اللجنة المشترآة االقتصادية المؤرخ في  .12

 .4/5/1994التعليم العالي الموقع بتاريخ  محضر اجتماع وزيري .13

  في مجال التعاون االقتصادي واالجتماعي: رابعًا

الخارجية في الجمهورية أخذت الهيئة علمًا بمشروع التعليمات التنفيذية الذي أعدته وزارة االقتصاد والتجارة  .1
 :العربية السورية، بشأن

 .إلغاء إجازات االستيراد للمواد والسلع اللبنانية المنشأ واالستعاضة عنها بموافقات استيراد  .أ 

منح موافقات االستيراد بالنسبة للمواد والسلع اللبنانية المنشأ المسموح باستيرادها أصوًال بكامل الكمية والقيمة   .ب 
ها بموجب فاتورة العرض األولي دون اشتراط الحجز المسبق للقطع األجنبي الالزم لتمويل المطلوب استيراد

عملية االستيراد، على أن يتم تسديد قيم البضائع المستوردة بموجب هذه الموافقات باعتمادات مستندية مسبقة 
ائع الموردة من عن طريق المصرف التجاري السوري بشكل مجزأ أو آامل وذلك طبقًا لقيم وآميات البض

 .أصل الموافقة الممنوحة

 .ت دورتها الحاليةعاوأبدت الهيئة ارتياحها لتوقيع هذه التعليمات ووضعها موضع التنفيذ خالل اجتما

 على توجيه اللجنة االقتصادية السورية ـ اللبنانية المشترآة بتشكيل لجنة فنية مشترآة للقيام بجمع اطلعت الهيئة .2
 :بادل التجاري بين البلدين وخاصة ما يتعلق منها بـوتبويب أحكام الت

 .12/3/1953االتفاق االقتصادي الموقع بين البلدين بتاريخ  −
 .قوائم السلع الملحقة باالتفاق أعاله −
 .مالحق االتفاق والتعديالت الجارية عليه النافذة أصوًال في البلدين −

السلعية بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين وذلك تمهيدًا للنظر في إمكانية توسيع وتطوير القوائم 
وقد أخذت الهيئة علمًا بالقرار الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية . البلدين

السورية بتسمية الجانب السوري في اللجنة المذآورة وقررت دعوة الجهات المعنية في البلدين لتسريع وتسهيل 
 .أعمال هذه اللجنة وإنجاز مهمتها خالل فترة شهر من تاريخه
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 اللجنة االقتصادية السورية ـ اللبنانية بتشكيل لجنة فنية من البلدين لدراسة تنفيذ أحكام اطلعت الهيئة على توجيه .3
تفاق على صيغة من المادة الثانية من اتفاق التعاون والتنسيق االقتصادي واالجتماعي وآذلك اال) ب آ و(البندين 

 :موحدة لشهادة المنشأ، والذي حدد مهمة هذه اللجنة بما يلي

 .تنسيق األعباء الداخلية للسلع الوطنية المتبادلة بين البلدين  .أ 

التي تقرها اللجنة االقتصادية المشترآة تمهيدًا للنظر وتحديد المنتجات والسلع التي تتساوى أعباؤها الداخلية   .ب 
 . وتحريرها من جميع القيودفي إطالق حرية تبادلها

تحديد الخطوات المرحلية للوصول إلى إقامة جدار جمرآي موحد للبلدين على أن يبدأ في المرحلة األولى   .ج 
 ):على سبيل المثال(إعداد الدراسات الالزمة للصناعات التالية 

 صناعة المنتجات النسيجية −
 صناعة المنتجات الغذائية −
 صناعة األسمدة −
 اوياتصناعة البتروآيم −
 صناعة االسمنت −
 صناعة التعليب والتغليف −
 صناعة األدوية −

 المنشأ الموحدة في ضوء ما نص عليه اتفاق التعاون والتنسيق  لشهادةا صيغة متفق عليهوضع مشروع  .د 
 .االقتصادي واالجتماعي المبرم بين البلدين واالتفاق على الترتيبات الالزمة للتحقق من صحة الشهادة

علمًا بالقرار الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية وقد أخذت الهيئة 
بتسمية أعضاء الجانب السوري وقررت دعوة الجهات المعنية في البلدين لتسريع وتسهيل أعمال هذه اللجنة 

  :وإنجاز مهمتها
 .منشأخالل شهر واحد من تاريخه فيما يتعلق بوضع صيغة موحدة لشهادة ال −
 .رفع تقارير دورية إلى السيدين وزيري االقتصاد في البلدين فيما يتعلق بمهامها األخرى المذآورة أعاله −

 على توجيه اللجنة االقتصادية السورية ـ اللبنانية بتشكيل لجنة فنية من البلدين لدراسة موضوع اطلعت الهيئة .4
 :ين، والذي حدد مهمة هذه اللجنة بما يليالمعارض واألسواق الدولية واألجنحة المشترآة للبلد

دراسة إمكانية القيام بمعارض وأسواق سورية ـ لبنانية في بعض الدول العربية واألجنبية واختيار واحدة أو   .أ 
 .1995أآثر من هذه الدول آخطوة أولية إلقامة سوق ومعرض مشترك فيها خالل عام 

األجنبية إلقامة جناح مشترك سوري ـ لبناني خالل عام تحديد واختيار بعض المعارض الدولية العربية أو   .ب 
1995. 

تحديد األسس واآللية المناسبة إلقامة هذه األسواق والمعارض واألجنحة المشترآة وآذلك الجهات والفعاليات   .ج 
االقتصادية التي يمكن أن  تشارك في هذه التظاهرة بما يؤمن حسن وسالمة الدعاية للبلدين والترويج لسلعهما 

 .ي األسواق الخارجيةف

وأخذت علمًا بالقرار الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية بتسمية 
أعضاء الجانب السوري في اللجنة المذآورة وقررت دعوة الجهات المعنية في البلدين لتسهيل وتسريع أعمال هذه 

 .من تاريخهاللجنة وإنجاز مهمتها خالل فترة شهرين 

 :تكليف وزير االقتصاد في البلدين للعمل على .5
  .تنسيق مواقف البلدين في المجالين االقتصادي والتجاري مع الدول األخرى والمنظمات اإلقليمية والدولية
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  في مجال الكهرباء: خامسًا

ليف اللجنة المشترآة اطلعت الهيئة على ما تم تنفيذه من مقررات دورتها السابقة في هذا المجال، وقررت تك
مشترآة، على أن تنجز هذه الدراسة للكهرباء لإلسراع في وضع الدراسة األولية إلقامة محطة توليد آهربائية 

  .خالل شهرين من تاريخه، وعرضها على هيئة المتابعة والتنسيق في دورتها القادمة التخاذ القرار الالزم بشأنها

  في مجال الصناعة: سادسًا

  :ئة على الخطوات التنفيذية لمقررات دورتها السابقة في هذا المجال، وقررتاطلعت الهي

الموافقة على ما تم التوصل إليه بشأن إقامة مصنع مشترك لالسمنت األسود في الجمهورية العربية السورية  .1
عوة  للقطاع الخاص اللبناني، ود%)50( للجانب السوري و%)50(على أن تتم المساهمة في رأسماله بنسبة 

األطراف المعنية في البلدين إلى المباشرة باإلجراءات القانونية الالزمة إلنشاء هذا المشروع وتأمين 
 .مستلزمات ذلك، وعرض النتائج على الهيئة في دورتها القادمة

دعوة اللجنة الصناعية المشترآة إلنجاز مشروع تنسيق األصول المعتمدة إلجراء المسح الصناعي في البلدين  .2
 .عمل على وضع دليل مشترك للصناعات القائمة فيهماوال

  في مجال الزراعة: سابعًا

اطلعت الهيئة على الخطوات التنفيذية لمقررات دورتها السابقة في هذا المجال، وقررت تكليف اللجنة الزراعية 
  :المشترآة بما يلي

 .مهيدًا للموافقة عليهاإنجاز الروزنامة الزراعية الموحدة خالل مدة شهر اعتبارًا من تاريخه ت .1

استكمال دراسة تأسيس الشرآة المشترآة لتسويق المنتجات الزراعية تمهيدًا لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن بين  .2
 .البلدين

  في مجال التخطيط: ثامنًا

 من المادة )8(قررت الهيئة تكليف الجهات المختصة في البلدين بتشكيل لجنة دائمة للتخطيط وفق مضمون البند 
  .16/9/1993 في لرابعة من اتفاق التعاون والتنسيق االقتصادي واالجتماعي المؤرخا

  في مجال السياحة: تاسعًا

اطلعت الهيئة على ما تم تنفيذه من مقررات دورتها السابقة في هذا المجال وأثنت على الجهود المبذولة لتطوير 
دعم الترويج والتسويق السياحي المشترك والتدريب قطاع السياحة في البلدين وتنشيط الحرآة السياحية بينهما و

والتأهيل وتبادل الخبرات وتشجيع االستثمار السياحي وإقامة الندوات والمعارض السياحية من قبل الهيئات 
  .1995ودعت إلى مواصلة الجهود المشترآة إلشهار سنة السياحة العربية عام . والمؤسسات السياحية في البلدين

  ال النقلفي مج: عاشرًا

 والذي تم اعتماده من قبلها والذي 30/8/1994أبدت الهيئة ارتياحها لالتفاق الذي تم التوصل إليه بدمشق بتاريخ 
  :قضى بشكل أساسي بما يلي

 .تخفيض مقدار بدل الخدمات عن البضائع إلى اثنين باأللف .1

ونقل الرآاب العمومية بما في ذلك إلغاء الرسوم والبدالت المستوفاة على وسائط النقل السياحية الخصوصية  .2
 .التأمين المتوجب لقاء إعادة الدفتر
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 .إلغاء الرسوم والبدالت عن الدفتر بالنسبة لسيارات الشحن بما في ذلك التأمين على الدفتر .3

وآلفت الجهات المختصة في البلدين بالعمل على استصدار القوانين والقرارات والتعليمات المطلوبة لتنفيذ هذا 
  .تفاقاال

  تسهيل التنقل بين البلدين: حادي عشر

أبدت الهيئة ارتياحها لما تم اتخاذه من إجراءات ألجل تسهيل عملية انتقال المواطنين بين البلدين ورحبت بما تم 
  :االتفاق عليه بين وزيري الداخلية لجهة

نانية بدخول الجمهورية العربية  ال يحملون جوازات سفر أو بطاقات هوية لبنالسماح للمواطنين اللبنانيين الذي .1
 .ق ومعتمد من المديرية العامة لألمن العام اللبنانيلسورية بموجب إخراج قيد مروري مصّدا

 .إقامة مرآز حدودي موحد في جديدة يابوس .2

 .تسهيل حصول أعضاء الفرق والمجموعات السياحية القادمة من سوريا على تأشيرات الدخول إلى لبنان .3

  .نة المختصة اإلسراع بإنجاز الترتيبات الالزمة إلنجاز المرآز الحدودي الموحدوطلبت إلى اللج

  في مجال نشاط رجال األعمال: ثاني عشر

 وما 27/6/1994اطلعت الهيئة بارتياح على نتائج اجتماع غرفتي تجارة دمشق وبيروت المنعقد في بيروت بتاريخ 
  :فاق من حيث المبدأ علىتم التوصل إليه من نتائج ومقترحات من أهمها االت

 .إنشاء شرآة مشترآة من القطاع الخاص تتولى شؤون النقل والترانزيت .1

 .إنشاء شرآات مشترآة من القطاع الخاص في حقل االستثمارات المختلفة والتسويق المشترك .2

عزيز وتدعو الهيئة غرف التجارة والصناعة في البلدين إلى مزيد من االتصاالت والعمل المشترآة بهدف ت
  . بين البلدين ووضع توصياتها موضع التطبيق العمليةوتطوير العالقات االقتصادية والتجاري

  في مجال المياه: ثالث عشر

 دورتها السابقة في هذه المجال، وأبدت ارتياحها لالتفاق التي تم توقيعه تاطلعت الهيئة على ما تم تنفيذه من مقررا
ر العاصي وقررت دعوة اللجنة المشترآة لمتابعة دراسة الجدوى االقتصادية خالل هذه الدورة بشأن توزيع مياه نه

  .األولية إلقامة سد مشترك على النهر الكبير الجنوبي

 اجتماعاتها، وأآدت على أهمية متابعة اللجان تياحها لألجواء األخوية التي سادتوفي الختام أعربت الهيئة عن ار
، عقد اجتماعاتها بصورة 1991والتنسيق لعام والتعاون عاهدة األخوة الوزارية المختصة المنصوص عنها في م

دورية وفق ما نصت عليه المعاهدة المذآورة، من أجل تحقيق األهداف المنشودة والمحددة في المعاهدة، وتقرر 
  .1995عقد اجتماعها الثالث في بيروت خالل شهر نيسان من العام القادم 

 .20/9/1994حرر في دمشق بتاريخ 
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