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 محضر اجتماع
  هيئة المتابعة والتنسيق السورية اللبنانية

 الدورة الثالثة
  20/1/1997 دمشق

 

، ومن العالقات 22/5/1991الموقعة في دمشق بتاريخ  معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق مما نصت عليهانطالقًا 
 الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس حافظ التاريخية األخوية المميزة بين البلدين الشقيقين، وعمًال بتوجيهات القيادة

األسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة الرئيس الياس الهراوي رئيس الجمهورية اللبنانية، وتجسيدًا 
لرغبة لبنان بتدعيم مسيرة األخوة والتعاون والتنسيق بين الدولتين في مختلف المجاالت، وتلبيًة للدعوة الموجهة 

 مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية المهندس محمود الزعبي، قام دولة رئيس مجلس من السيد رئيس
الوزراء اللبناني األستاذ رفيق الحريري على رأس وفد من الوزراء األعضاء في هيئة المتابعة والتنسيق، بزيارة 

  .20/1/1997إلى الجمهورية العربية السورية يوم 

عقد اجتماعات الدورة الثالثة لهيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيس مجلس الوزراء في وقد تم خالل هذه الزيارة 
ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية المهندس الجمهورية اللبنانية األستاذ رفيق الحريري، 

  .ريمحمود الزعبي، وحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني السيد نصري الخو

سيما على صعيد العمل  ل اللجان الوزارية المشترآة، والوبعد أن استعرضت الهيئة تقرير األمانة العامة عن أعما
من أجل تنفيذ المقررات المتخذة خالل دورتها الثانية أعربت الهيئة عن ارتياحها لما تم تنفيذه والخطوات التي 

رآة، وانتقلت بعد ذلك إلى مناقشة المواضيع المدرجة على جدول قامت بها األمانة العامة واللجان الوزارية المشت
  :أعمالها وتوصلت إلى ما يلي

 في السياسة الخارجية: أوًال

شقيقي                      دين ال ين البل ة ب سياسة الخارجي ي تمت في مجال ال سيقية الت ة   بعد االطالع على الخطوات التن دت الهيئ ن، أب
نهج وفي             التنسيق القائم، ولش   لمستوىارتياحها العميق    موله معظم الميادين، مؤآدة على أهمية االستمرار في هذا ال

  .العمل من أجل تعميقه وترسيخه على قواعد صلبة ومتينة

ى           دت الهيئة على استمرار تمسك سوريا     آما أآ   ولبنان بمفهوم السالم العادل والشامل وبالقواعد والمرجعية التي عل
 425 و 338 و 242مرتكزة إلى الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن          والأساسها تمت المشارآة في مؤتمر مدريد       

ي   1967والقاضية بانسحاب إسرائيل التام من الجوالن إلى خط الرابع من حزيران         اع الغرب  ومن جنوب لبنان والبق
  .دون قيد أو شرط

ا  سوري واللبن سارين ال ين الم رابط ب ة الت ى أهمي ددًا عل ة مج د الهيئ سياق تؤآ ذا ال ي ه دم وف ات وع ي المحادث ني ف
ساهمة                  سالم أو الم ة ال ردة ال يمكن أن تخدم عملي ة والمنف ول الجزئي انفصالهما عن بعضهما البعض وعلى أن الحل

  .في إقامته على أسس ثابتة وعادلة وشاملة

 على صعيد االتفاقيات: ثانيًا

ة      1997 ني آانون الثا   12و 11بعد االطالع على نتائج االجتماعات التي عقدت بتاريخ          .1  في دمشق، قررت الهيئ
 :اعتماد االتفاقيات التي وقعت خاللها وهي

 تفاق تشجيع االستثمار وحمايتها −
 اتفاقية من أجل تجنب ازدواج التكليف الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل −
 اتفاقية إنشاء مكاتب حدودية مشترآة −
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  .مرعية اإلجراءعلى أن يصار إلى إبرامها وفقًا للقوانين واألنظمة ال

 :م السلطات التشريعية في البلدين بتصديق االتفاقيات التالية ووضعها موضع التنفيذامًا بقيلأخذت الهيئة ع .2

 20/9/1994االتفاق الثقافي الموقع في دمشق بتاريخ  −
 18/10/1994االتفاقية الثنائية في مجال العمل الموقعة في بيروت بتاريخ  −
 4/5/1994الي والبحث العلمي الموقع في دمشق بتاريخ اتفاق في مجال التعليم الع −
 30/4/1995اتفاق تعاون وتنسيق في مجاالت التربية والرياضة والشباب الموقع في دمشق بتاريخ  −

ي                         .3 ات الت رام االتفاق ة اإلجراءات الخاصة بتصديق وإب ى متابع دين إل م  دعوة الجهات المعنية في آل من البل   ل
  .تصدق أو لم تبرم بعد

 على صعيد الوثائق التنفيذية: ثًاثال

ف      ررت تكلي اه وق ة أدن شترآة المدرج ة الم ة والفني ان الوزاري ل اللج ن قب ة م ائق الموقع ى الوث ة عل اطلعت الهيئ
 :الجهات المختصة بمتابعة تنفيذها أصوًال

د      .1 اريخ    و،مذآرة تعاون وتفاهم بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وهيئة االستشعار عن بع قعت بت
28/12/1994. 

دين              .2 ين البل ة ب ا في         ،اتفاقية تنفيذية الستخدام الوصالت البرية والبحرية لتمرير الحرآة الهاتفي ع عليه م التوقي  ت
 .25/1/1995دمشق بتاريخ 

ع                        .3 ار الموق ل بريت سماة آاب رورًا بطرابلس والم روت وطرطوس م ربط بي اتفاق حول مشروع وصلة بحرية ل
 .25/1/1995بتاريخ 

ة ق    .4 ة بمرآز تحوي         اتفاق لتغذي ل اللبناني ة الطفي ائي باستطاعة      لري ستلزماته من شبكة         أ.ف. ك 200آهرب  مع م
 . وهو قيد التنفيذ10/4/1995 وقد تم التوقيع عليه في دمشق بتاريخ ،توتر متوسط ومنخفض

ة      .5 ة اللبناني شق والجامع ة دم ين جامع ي ب اون علم ول تع اريخ    ،بروتوآ شق بت ي دم ه ف ع علي  19/4/1995 وق
 .باإلضافة إلى برامج تنفيذية بين الكليات

 .17/5/1995 في دمشق بتاريخ ه وقد تم التوقيع علي،اتفاق إنشاء مجلس رجال األعمال السوري اللبناني .6

ا  100بروتوآول مد لبنان بالطاقة الكهربائية بقوة تصل إلى حدود            .7 وح          و ميغ ر نب ق طرطوس دي  ،ات عن طري
 .31/12/1997 في دمشق ومدد العمل به لغاية 15/6/1995 اريخوقد تم التوقيع عليه بت

 .10/8/1995تاريخ ببروتوآول تعاون تنفيذي في المجال البريدي الموقع  .8

 .27/9/1995بروتوآول تنفيذي للتعاون السياحي الموقع بتاريخ  .9

ة  النفط  وزارة  (مذآرة حول التعاون العلمي بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية            .10 ) والثروة المعدني
 .12/11/1995 والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الموقعة بتاريخ سوريا

لبحوث العلمية لمذآرة تفاهم بين الهيئة العامة للطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية والمجلس الوطني  .11
 .5/4/1996في الجمهورية اللبنانية بتاريخ 

شاء .12 ى إن اهم عل ة ووزارة التف وطني للبحوث العلمي ين المجلس ال امعي ب شترآة للبحث العلمي الج ة الم  اللجن
 .14/8/1996التعليم العالي الموقعة بتاريخ 

اريخ          .13 اع بت ضر اجتم ب مح ا بموج ق عليه ة المتف ة الدولي ة الهاتفي بية للحرآ ات المحاس ول التعرف ذآرة ح م
2/12/1996. 
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ا     .14 ة         مذآرة تفاهم حول تحالف في إطار التع ة الموقع سورية واللبناني ين ال ين اإلدارت ون في مجال االتصاالت ب
 .17/12/1996بتاريخ 

 على صعيد محاضر اجتماعات اللجان الوزارية السورية اللبنانية المشترآة التالية: رابعًا

فها باستكمال ما أخذت الهيئة علمًا بمحاضر االجتماعات التالية الموقعة بين الجهات المعنية في البلدين وقررت تكلي
 :يلزم ووضعها موضع التنفيذ

 5/12/1995 و13/4/1995 و8/11/1994 مشترآة للشؤون الكهربائية بتاريخمحاضر اجتماعات اللجنة ال  .أ 
 .7/1/1997 و3/10/1996 و21/4/1996و

 19/9/1995و 2/2/1995 و27/10/1994 و23/10/1994 ت اللجنة المشترآة للمياه بتاريخمحاضر اجتماعا  .ب 
 18/12/1996 و28/10/1996 و3/6/1996 و2/4/1996 و31/1/1996 و12/12/1995 و31/10/1995و
 .12/1/1997و

 23/7/1995 و19/2/1995 و31/10/1994 و21/9/1994 اللجنة الزراعية المشترآة بتاريخمحاضر اجتماعات   .ج 
 .25/8/1995و

 .12/1/1997و 21/8/1995 لجنة االقتصادية المشترآة بتاريخ اجتماع الامحضر  .د 

 .25/11/1994 اللجنة الصناعية المشترآة بتاريخمحضر اجتماع   .ه 

 .21/8/1996و 17/7/1995 ع اللجنة الصحية المشترآة بتاريخ اجتماامحضر  .و 

 .12/1/1997و 15/5/1995 اجتماع اللجنة المشترآة للنقل بتاريخ امحضر  .ز 

 .26/2/1996 و10/8/1995 اجتماع اللجنة المشترآة لالتصاالت بتاريخ امحضر  .ح 

 .20/10/1994 و19 و18محضر اجتماع اللجنة المشترآة للعمل بتاريخ   .ط 

 .27/9/1995 و14/1/1995محضرا اجتماع اللجنة السياحية المشترآة بتاريخ   .ي 

 .25/11/1994 و24محضر اجتماع لجنة التعليم العالي بتاريخ   .ك 

 .2/6/1996و 26/3/1995و 19/3/1995 و18 لجنة التعليم المهني والتقني بتاريخ اتمحاضر اجتماع  .ل 

 2/8/1995 و26/7/1995 و3/5/1995محاضر اجتماعات لجنة المراآز الحدودية المشترآة بتاريخ   .م 
 .17/3/1996 و11/12/1995 و12/10/1995 و30/8/1995و

 .24/7/1995محضر اجتماع لجنة الشؤون االجتماعية بتاريخ   .ن 

 .31/7/1995 محضر اجتماع لجنة الشؤون النفطية بتاريخ  .س 

 .23/5/1996 و13/3/1996اع لجنة البيئة بتاريخ محضرا اجتم  .ع 

 .26/9/1996 و5/6/1996محضرا اجتماع لجنة العدل بتاريخ   .ف 

 .13/8/1996محضر اجتماع لجنة التعاونيات بتاريخ   .ص 

  .26/3/1995محضر اجتماع بين وزيري األشغال واإلنشاء والتعمير بتاريخ   .ق 
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 في مجال الكهرباء: خامسًا

ة     أخذت الهيئة علمًا بمو    .1 ان بالطاق اء لبن د مصلحة آهرب ى خط    افقة السلطات السورية على تزوي ة عل  الكهربائي
ة             ى اإلسراع في إنجاز           31/12/1997النقل ما بين طرطوس ودير نبوح وتمديد العمل باالتفاق لغاي ، ودعت إل

 .سيما خط عنجر ـ الهامة ملية الربط على الخطوط األخرى الع

قيعه بين مؤسسة آهرباء لبنان والشرآة العامة لكهرباء ريف دمشق بشأن تزويد الموافقة على العقد الذي تم تو .2
وة  ل بق ز تحوي ة بمرآ ل اللبناني ة الطفي از  .ف. ك200قري ذ وإنج ة التنفي ى اإلسراع بعملي وة الطرفين إل أ ودع

 .األولاالتفاق المتعلق بتغذية مشترآي قرية الطفيل بالطاقة الكهربائية والذي يعتبر مكمًال لالتفاق 

 .ف. ك400الموافقة على الخطوات المتفق عليها للمباشرة بتنفيذ مشروع الربط الثنائي على مستوى  .3

 في مجال المياه: سادسًا

اه سواءً              شترآة للمي ة الم ل اللجن ى صعيد النهر       اطلعت الهيئة على ما تم إنجازه من قب ى صعيد العاصي أو عل  عل
وبي،  ر الجن م الكبي ا ت ًا بم ا أخذت علم ة العربي  آم ي الجمهوري ري ف ر ال ين وزي ه ب اق علي ر ة االتف سورية ووزي  ال

، وقررت اعتماد   12/1/1997الموارد المائية والكهربائية في الجمهورية اللبنانية خالل اجتماعهما في دمشق بتاريخ            
  :هذا المحضر والموافقة على ما يلي

تثمار        تع:بالنسبة ألحواض اليمونة ـ مرجحين ـ جباب الحمر ـ أرغش     .أ  ة، ويكون االس ذه األحواض مغلق ر ه تب
ين                              سيق ب وارد المتجددة بالتن ذه الم د ه تم تحدي ا ي نويًا لكل حوض، آم ة المتجددة س فيها بحدود الموارد المائي

 .الجانبين السوري واللبناني في اللجنة الفنية المشترآة

 :والهرملتقديرًا من الجانب السوري ألوضاع سكان منطقتي بعلبك  :موضوع اللبوة  .ب 

ري المحددة           − رة ال وة خالل فت اني من آامل واردات اللب ى      يستفيد الجانب اللبن سان وحت ة شهر ني  من نهاي
اللبوة ـ أمهز    :وهيمنتصف تشرين األول، آما يستفيد من مياه الشرب للقرى التي تشرب من النبع حاليًا، 

 . ـ الجبولةبتاـ التوفيقية ـ العين ـ النبي عثمان ـ صبوغة ـ الخريبة ـ حل

سنة من  − ى من أشهر ال ا تبق ل خالل م ى جسر الهرم واردة إل اه العاصي ال د مي تم رف وة ي ابيع اللب اه ين  مي
اه األمطار                    واألمطار، وي  ابيع ومي اه الين سياب مي تعهد الجانب اللبناني بعدم القيام بأية إجراءات تحد من ان

تم   وتقوم اللجنة الفنية المشترآة بإجراء      . إلى نهر العاصي   الحسابات والقياسات الالزمة لتقدير الكميات، وي
 .متابعة تنفيذ هذا المحضر من قبل اللجنة الفنية المشترآة بمحاضر مشترآة توقع وترفع أصوًال

 في مجال الزراعة: سابعًا

اريخ                  .أ  شترآة بت ة الم ة الزراعي ه في اللجن اق علي م االتف ا ت سلع   25/8/1995اطلعت الهيئة على م ادل ال شأن تب   ب
افؤ ويخدم المصلحة                   شكل يضمن التك والمنتجات الزراعية بين البلدين حسب الحاجة والفائض وباألفضلية وب

ك              االمشترآة ويؤمن حقوق المزارعين في سوري      ى وضع ذل ة إل ل ودعت الجهات المعني  ولبنان بالشكل األمث
ى ضوء     موضع التطبيق بحيث تكون لمنتجات البلدين الزراعية األفضلية على غيرها من       ك عل  المنتجات وذل

 .حاجة آل بلد

ى                   .ب  ة إل ا يحتاجه من القمح ودعت الجهات المعني ان بم د لبن أخذت الهيئة علمًا باستعداد الجانب السوري لتزوي
 .اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن
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ة                          .ج  ادل المنتجات الزراعي ة تب ة إطالق حري قررت الهيئة الطلب إلى الجهات المعنية إعداد دراسة حول إمكاني
 .بين البلدين ورفع االقتراحات مع التوصيات الالزمة بهذا الشأن

 في مجال العالقات االقتصادية: ثامنًا

أخذت الهيئة علمًا بموافقة السلطات السورية المختصة على إقامة معرض وسوق للمنتجات اللبنانية في دمشق      .1
غ      وذلك عن طريق   "غوته"بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع        تيرادية تبل  )5( تخصيص حصة اس

 :ماليين دوالر أميرآي منها

ارة           .أ  ام التج ب أحك ان بموج ن لبن تيرادها م سموح باس سلع الم ي لل ون دوالر أميرآ صف ملي ان ون مليون
 .الخارجية وأنظمة القطع النافذة

ام التجارة الخارجي                   .ب  تيرادها بموجب أحك وع اس ذة   مليونان ونصف مليون دوالر أميرآي للسلع الممن ة الناف
ه " وتكليف مؤسسة      افي سوري   سيق مع          افي سوري    "غوت اون والتن ذلك، بالتع ة ل ات الالزم  بوضع الترتيب

 :الجهات اللبنانية المختصة وذلك وفقًا لما يلي

 . بالعملة المحليةاالسلع المسموح باستيرادها تباع للجمهور مباشرة في سوري .1

 . حصرًا بالعملة المحلية"غوته"السلع الممنوع استيرادها تباع إلى مؤسسة  .2

ي  .3 تيرادها ف وع اس تيرادها أو الممن سموح باس سلع الم ع آامل ال ة عن بي ة الناجم ة المحلي يحتفظ بالعمل
سوري وبإشراف مؤسسة                دى المصرف التجاري ال ه "حساب خاص ل انيين    "غوت سدد للتجار اللبن  وت
ى الج            ة عمالت          ببضائع وسلع سورية مسموح بتصديرها وبشكل ال يترتب عل ل أي سوري تحوي انب ال

 .أجنبية أو محلية إلى الخارج

ين مؤسسة  .4 اني وب ين الجانب اللبن اق ب ه"يجري االتف ه "غوت ه ومكان سوق ومدت اح ال اريخ افتت ى ت  عل
ا   سديد قيمته تم ت ى أن ي ة عل سوق المنتجات اللبناني ة ل ية الالزم دمات األساس ة بالخ ات المتعلق والترتيب

 .بالعملة المحلية

ة                      يقو .5 ة وآمي سورية وقيم سوق ال ا في ال وب عرضها وبيعه م الجانب اللبناني مسبقًا بتحديد السلع المطل
ي تخضع للرسوم           اة أو الت آل نوع منها سواء آانت من المواد المسموحة أو الممنوعة من المواد المعف

سورية ا               سلع من الجهات ال ة إشعارًا بالموافق     على أن يتم تصديق واعتماد هذه ال ى عرض    لمعني ها ة عل
 .ويلتزم الجانب اللبناني بالسلع الجاري تحديدها دون غيرها. وبيعها في السوق

ام        .6 اني لع سوري ـ اللبن اق التجاري ال اء أو التخفيض الجمرآي     1953تطبق أحكام االتف ة باإلعف  المتعلق
 .لمذآوربالنسبة للمواد والسلع والمنتجات اللبنانية المدرجة في القوائم الملحقة باالتفاق ا

دة                             ة رائ ا تجرب ا باعتباره ى إنجاحه ى العمل عل ذه الخطوة ودعت الجهات المختصة إل ة به وقد رحبت الهيئ
 .تهدف إلى توسيع وتنويع المبادالت التجارية بين البلدين

ررت تكليف الجهات المختصة         وافقت الهيئة على نموذج شهادة المنشأ الموحدة     .2 دين وق ين البل ا ب  المتفق عليه
شترآة المؤرخ                    وضعه م  صادية الم ة االقت اع اللجن وضع التنفيذ في التاريخ المتفق عليه بموجب محضر اجتم

ي  اريخ     12/1/1997ف ود بت ذآورة المعق ة الم ضر اللجن ي مح ا ف صوص عليه شروط المن ًا لل ك وفق ، وذل
21/8/1995. 

 في مجال انتقال األشخاص والبضائع: تاسعًا

 : والذي تضمن ما يلي12/1/1997منعقد في دمشق بتاريخ اطلعت الهيئة على محضر االجتماع ال  . أ
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ًا،          : بالنسبة لبدل الترفيق   − ع حالي االستمرار بتطبيق نظام الترفيق على السيارات الشاحنة اللبنانية آما هو متب
 .اودون أن يستوفى من هذه السيارات بدل الترفيق المقرر وفقًا لألنظمة والقرارات النافذة حاليًا في سوري

سيارات            : سبة لفارق سعر المازوت   بالن − ات ال تقرر تخفيض آمية المازوت المسموح بإخراجها ضمن خزان
ى                       ازوت عل ارق سعر الم ستوفى ف ائتين، وي دًال من م ر، ب ة ليت ى مائ ى النصف، أي إل ة إل الشاحنة اللبناني

ة لألرا   شاحنة اللبناني سيارة ال ور ال ازوت خالل عب ادة الم ن م ستهلكة م ة الم سورية، أساس الكمي ضي ال
ط ر فق ة ليت ى مائ سيارات  .باإلضافة إل سبة لل الي بالن ازوت أصبح آالت عر الم ارق س دار ف إن مق ه ف  وعلي

 :الشاحنة
  :وتشمل السيارات الشاحنة اللبنانية العابرة للقطر والقادمة عن طريق:  دوالرًا أميرآيًا57: الفئة الثانية

 . أو بالعكسالحدود الترآية ومتوجهة إلى الحدود اللبنانية • 
 .الحدود األردنية ومتوجهة إلى الحدود اللبنانية أو بالعكس • 
 .الحدود الترآية ومتوجهة إلى مرفأي الالذقية أو طرطوس أو بالعكس • 
 .الحدود اللبنانية ومتوجهة إلى مرفأي الالذقية أو طرطوس أو بالعكس • 

 .بنانية المغادرة سوريا إلى الخارجوتشمل السيارات الشاحنة الل:  دوالرًا أميرآيًا50: الفئة الثالثة

 انطالقًا من واقع النقل والرغبة في تسهيل انتقال :بالنسبة للغرامات المستوفاة عن زيادة األوزان المحورية       −
شاحنة                   بضال سيارات ال ة ال ى معامل رر أن يصار إل د تق ائع بين البلدين، والتخفيف عن الناقلين اللبنانيين، فق

ة  ة ذات المعامل الليرات        اللبناني ة ب تيفاء الغرام ال اس ي مج سورية ف شاحنة ال سيارات ال ى ال ة عل  المطبق
 .السورية عند تجاوز حموالت تلك السيارات األوزان المحورية المطبقة في األراضي السورية

صلي − م القن سبة للرس ى  : بالن صلي عل م القن تيفاء الرس ة باس ات الجمرآي وم األمان ى أن تق ان عل ق الجانب اتف
تيفاء                    الفواتير ذا االس ر ه ي ويعتب القطع األجنب ان ب ة في لبن صادرة عن الجهات المعني شأ ال  وشهادات المن

ًا، أي ال  سديد النظامي المتوجب قانون ة الت سداد أيبمثاب د ال سوري ةيتوجب عن د الجانب ال ة، ووع  غرام
 .وقت ممكنبدراسة قانونية طرح هذا الرسم بين البلدين في ضوء االتفاقيات المعقودة في أقرب 

ال       4نصت المادة   : بالنسبة لتمديد مدة مكوث سيارات نقل الرآاب في بلد أحد الطرفين           −  من اتفاق تنظيم انتق
د  72األشخاص ونقل البضائع على أن مدة مكوث سيارات نقل الرآاب في بلد أحد الطرفين هي      ساعة، وق

 .اتفق الجانبان على أن هذه المدة آافية وال حاجة لتعديلها

دين               بال − ين البل ضائع ب ل الب ي تنق شاحنات الت دة المكوث           : نسبة لتمديد مدة مكوث ال ى أن م ان عل اتفق الجانب
ضائع                  ل الب ال األشخاص ونق المحددة للشاحنات التي تنقل البضائع بين البلدين والمحددة باتفاقية تنظيم انتق

 .بأسبوع، آافية وال حاجة لتعديلها

دخول            :  الكبيرة فارغة من الرآاب       بالنسبة لدخول سيارات نقل الرآاب     − رر ل ان عدم وجود مب رى الجانب ي
 .الباصات فارغة إلى أراضي البلد اآلخر

ة − سياحية العمومي سيارات ال سبة لل ددة من : بالن د مح د بمواعي ا دون التقي تم انتقاله ى أن ي ان عل ق الجانب اتف
 .مراآز انطالق ووصول محددة

 .هذا االتفاق موضع التنفيذ بين الجهات المعنية الحقًاويتم اتخاذ اإلجراءات التنظيمية لوضع 

 بما تم التوصل إليه بين الجانبين في إطار اللجنة المشترآة المكلفة بدراسة تسهيل إجراءات                أخذت الهيئة علماً    . ب
ة لوضعه موضع              الحدود وقررت اعتماد النموذج الموحد لبطاقة انتقال مواطني البلدين ودعوة الجهات المعني

 .يذالتنف

صورات لحل موضوع      . ت ة بوضع ت ة المكلف ة الجمرآي ل اللجن ن قب ه م م التوصل إلي ا ت ًا بم ة علم أخذت الهيئ
اريخ         االسيارات اللبنانية التي لم تسدد أوضاعها في الخروج من سوري           خالل االجتماع الذي عقد في بيروت بت
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اع والطلب من 31/10/1996 ذا االجتم ى مضمون محضر ه ة عل ررت الموافق رة  وق ة المباش ات المعني الجه
 .بوضعه موضع التنفيذ

ا                                . ث ررت الطلب إليه د وق سكك الحدي شترآة ل ة الم ة الفني اطلعت الهيئة على ما تم من إجراءات في إطار اللجن
 .متابعة تنفيذ الخطوات الفنية المطلوبة إلعادة تأهيل خط حديد عكاري ـ طرابلس بأقصى سرعة ممكنة

 في مجال الصناعة: عاشرًا

 :روع إنشاء مصنع سوري لبناني مشترك لإلسمنتمش  .أ 
ع                         شرآة والتوقي ار النظام األساسي لل ة اعتب اطلعت الهيئة على ما قامت به اللجنة التأسيسية من خطوات لجه

اإلعالن                   13/11/1996عليه بتاريخ    وم ب ة تق ة تنفيذي شكيل هيئ دولتين ت ، وقررت تكليف وزيري الصناعة في ال
 . على ذلكة االآتتاب وإصدار األسهم وآل ما يترتبعن المشروع وتنظيم عملي

 :الدليل الصناعي  .ب 
الطلب إلى لجنة الدليل الصناعي المشترك إنجاز المهمة المنوطة بها في أسرع وقت ممكن لما لهذا الدليل من                   

ا               ين رجال األعم اون ب ارف والتع اق التع تح آف ل أهمية على صعيد التعريف بالصناعات السورية واللبنانية وف
  .في هذا المجال في آال البلدين

 في المجال الصحي: حادي عشر

اطلعت الهيئة على التعاون الذي قام فورًا بين وزارتي الصحة في البلدين الشقيقين إبان العدوان اإلسرائيلي الغاشم                   
ام             سان ع ا في شهر ني ة القض      . 1996على جنوب لبنان ومجزرة قان يح بغي امج المشترك للتلق ذلك البرن ى  وآ اء عل

ه، ال              مرض شلل األطفال وباقي النشاطات المشترآة، وقررت دعوة اللجان المشترآة إلى استمرار التعاون وتعميق
  .سيما لجنة الدواء إلنجاز المهام المطلوبة منها في أسرع وقت بهدف قيام تعاون أوسع في هذا المجال

 االتصاالتفي مجال : ثاني عشر

م التوصل          ا ت اريخ                 استعرضت الهيئة م دا في دمشق بت ذين عق اعين الل ه خالل االجتم  26/2/1996 و10/8/1995إلي
برئاسة الوزيرين المختصين وقررت دعوة الجهات المختصة إلى وضع القرارات المتخذة موضع التنفيذ، مع أخذ             

  .اإلمكانات الفنية لكل طرف بعين االعتبار

  السياحةفي مجال : ثالث عشر

ين وطلبت   ت المشترآة في هذا المجال وما أدت إليه من تنشيط للحرآة السياحية بين البلد             استعرضت الهيئة الفعاليا  
لتسويق ا المزيد من الجهود من أجل تشجيع قيام المشاريع السياحية المشترآة، وعمليات             إلى الجهات المختصة بذل   

  .السياحي المشترك

 في مجال النفط: رابع عشر

ادة حجم                 قررت الهيئة الطلب من لجنة تبادل        أنها زي ي من ش ات الت المنتجات النفطية متابعة أعمالها ووضع االتفاق
  :عملية تبادل هذه المنتجات بين البلدين، وأخذت علمًا بما تم االتفاق عليه في إطار اللجنة المشترآة لجهة

ين سور                 : مصفاة طرابلس   − ل فني ق وشامل من قب ي دقي ي ا         يإجراء مسح فن ادر الفن اون مع الك اني  ين بالتع للبن
لتحديد حجم اإلصالحات والمستلزمات الالزمة لتجهيز المعدات والدارات وبيان إمكانية إعادة تشغيلها، األمر             
ابيع                  ة أس دة ثماني ة، ولم ين من اختصاصات مختلف ة فني ة من ثماني ة مؤلف ة نوعي الذي يحتاج إلى مجموعة فني

 . المصفاةوسطيًا، تقوم خاللها المجموعة بتقديم تقرير مفصل عن وضع
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سايزمي − سح ال سح    : الم ات الم راء عملي ين إلج شورة الالزمت ة والم رة الفني ديم الخب سوري بتق ب ال ام الجان قي
 .السايزمي المطلوب

وفرة                 : في مجال التدريب   − ات المت ة في بعض االختصاصات وفق اإلمكاني ة اللبناني تدريب بعض الكوادر الفني
  .لدى الجانب السوري

 بحث العلميالفي مجال :  عشرخامس

ين المجل  ة ب سيق القائم اون والتن ًا بخطوات التع ة علم ز  سأخذت الهيئ ان ومراآ ي لبن ة ف وطني للبحوث العلمي  ال
ة في سوري     ة المماثل ة ـ مرآز              (ااألبحاث العلمي روة المعدني ا والث ة ـ الجيولوجي ة الذري د ـ الطاق شعار عن بع االست

ي ت     ) البحوث والدراسات  شترآة                   وبمذآرات التفاهم الت ة م شكيل لجن ة ت ى الجهات المعني ا وطلبت إل ع عليه م التوقي
  .لتطوير ودعم تعاون البلدين في هذا المجال

ة   اآما أخذت أيضًا علمًا بالندوة المشترآة التي نظمت من قبل مرآز المعلومات القومي في سوري          ائج اإليجابي  والنت
اون في مجال       التي نجمت عنها وقد قررت على ضوء ذلك دعوة الجهات الم      شترآة للتع ة م شكيل لجن ختصة إلى ت

  .التوثيق والمعلوماتية

 في مجال نشاطات رجال األعمال: سادس عشر

ائج اجتماعات                        ى نت اني وعل سوري اللبن ال ال اطلعت الهيئة على االتفاق الذي تم بموجبه إنشاء مجلس رجال األعم
  . ولبناناي آل من سوريسيما االتفاق على إقامة مشاريع مشترآة ف دارته الإمجلس 

يس             ة رئ ة دول روت تحت رعاي آما أخذت علمًا بالندوة التي أقامها رجال األعمال بالتنسيق مع األمانة العامة في بي
ان وسوري          " تحت عنوان    21/10/1995مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ      ين لبن " اآفاق التعاون والتنسيق االقتصادي ب
اذ               وبالتوصيات التي انتهت إليها ا     ذه التوصيات واتخ لندوة المذآورة، وقررت دعوة اللجان المشترآة إلى دراسة ه

  .القرارات المناسبة بشأنها

ذا المجلس   ال ه سهيل أعم أنها ت ي من ش اذ اإلجراءات الت ى اتخ دين إل ي البل ة ف ات المعني وة الجه ررت دع ا ق آم
دو      ة ن شأن إقام شترآة      والمساهمة في تطويرها، آما رحبت بالقرار المتخذ ب ة الم سورية اللبناني سوق ال شترآة لل ة م

  .وآفاقها

ه                          وم ب ذي تق دور ال ديرها لل ا وعن تق وفي الختام أعربت الهيئة عن ارتياحها لألجواء األخوية التي سادت اجتماعه
ة استمرار اللج       ى أهمي ان األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني في إطار متابعة تنفيذ قراراتها وأآدت عل

د ا ي عق شترآة ف ة الم ا نصتالوزاري ق م ة وف ا بصورة دوري سيق جتماعاته اون والتن دة األخوة والتع ه معاه  علي
ين      واالتفاقات الموقعة والتي     شهرين المقبل تعتبر مكملًة لها، آما قررت أن يصار إلى عقد اجتماعات مكثفة خالل ال

أنها أن       ي من ش سبل الت ادل التجاري للمنتجات        للجان الوزارية المختصة لدراسة ال ات التب سهيل عملي ى ت ؤدي إل  ت
  .الوطنية الزراعية والصناعية
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