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 محضر اجتماع
  هيئة المتابعة والتنسيق السورية اللبنانية 

 الرابعةالدورة 
  12/10/1999و 11  فيدمشق

 

األخوة والتعاون والتنسيق، من العالقات التاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين ومما نصت عليه معاهدة انطالقًا 
العربية السورية، وفخامة الرئيس العماد إميل  بتوجيهات سيادة الرئيس حافظ األسد، رئيس الجمهورية وعمًال

لحود، رئيس الجمهورية اللبنانية، وبناًء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية 
العربية السورية المهندس محمود الزعبي، قام دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الدآتور سليم 

  .12/10/1999و 11افق بتاريخ رلى الجمهورية العربية السورية على رأس وفد وزاري مالحص، بزيارة إ

في  مجلس الوزراء ي لهيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسالرابعةوقد تم خالل هذه الزيارة عقد اجتماعات الدورة 
 وحضور األمين ر سليم الحص والدآتوالمهندس محمود الزعبيالجمهورية اللبنانية الجمهورية العربية السورية و

  .العام للمجلس األعلى السوري اللبناني السيد نصري الخوري

التي تمت خالل الفترة الفاصلة ما بين الدورتين الثالثة عمال األوبعد أن استعرضت الهيئة تقرير األمانة العامة عن 
بت الهيئة عن ارتياحها لما أنجز من والرابعة، وما تم تنفيذه من المقررات المتخذة خالل الدورة الثالثة، أعر

.  في مختلف القطاعات والمجاالت وفي إطار تفعيل أعمال الهيئات واللجان السورية اللبنانية المشترآةتخطوا
  :وبعد ذلك انتقلت الهيئة إلى استعراض جدول أعمالها وتوصلت بعد المناقشة إلى ما يلي

 في السياسة الخارجية: أوًال

صعيد وأآدت                  على   الهيئةبعد اطالع    ذا ال التعاون والتنسيق القائم ما بين البلدين أبدت ترحيبها بما تم إنجازه على ه
  .على ضرورة العمل المستمر من أجل تعميق هذا التعاون وترسيخه وتوسيع دائرته وأطره

ة ويحقق                     آما أآدت الهيئة     ة المحتل د آامل األراضي العربي ذي يعي شامل ال ادل وال سالم الع أن ال ة     ب وق العربي  الحق
م     ن رق رارات مجلس األم ذ ق دولتين، وأن تنفي تراتيجي لل ار االس ى الخي شروعة يبق وصيغة  425 و338 و242الم

ادل   سالم الع ة ال د إلقام سبيل الوحي و ال ها ه ى أساس د عل ؤتمر مدري شارآة بم ي تمت الم سالم الت ل ال األرض مقاب
  .والشامل في المنطقة

ني ـ السوري تالزمًا تامًا   بوحدة المصير وبتالزم المسارين اللبنامسك لبنان وسوريا تجددت الهيئةوفي هذا السياق 
ا يضمن الوصول                        مشيرًة م إنجازه بم ا ت ى م  إلى استعداد البلدين الستئناف المفاوضات من حيث توقفت والبناء عل

  .إلى السالم العادل والشامل

 اتعلى صعيد االتفاق: ثانيًا

عه من اتفاقات أبدت الهيئة ارتياحها لقيام السلطات المختصة في الدولتين بإنجاز عملية إبرام بعد مراجعة ما تم توقي   
 :وتصديق االتفاقات التالية والمباشرة بوضعها موضع التنفيذ

اريخ                 .1 ة      2/6/1996اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والمهني والتقني الموقع في دمشق بت ين وزارة التربي ب
م               السورية ووز  ان المصدق بالمرسوم رق ي في لبن ي والتقن ي والمهن اريخ  71ارة التعليم الفن  في  12/6/1997 ت

 . في الجمهورية اللبنانية28/4/1997 تاريخ 617الجمهورية العربية السورية وبالقانون رقم 

دخل              عاتفاقية من أجل تجنب االزدواج الضريبي ومن       .2 ى ال ضرائب عل ق بال ا يتعل ع   التهرب الضريبي فيم الموق
اريخ       ة                         12/11/1997في دمشق بت ل الجمهوري صديقها من قب م ت ي ت دين والت ة في آال البل ي المالي ين وزارت  ب
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انون           17/12/1997 تاريخ   17العربية السورية بموجب القانون رقم       ة بالق ة اللبناني ل الجمهوري  والمصدقة من قب
 .24/7/1997 تاريخ 658رقم 

اريخ        اتفاق تشجيع االستثمار وحمايته ا     .3 ين وزار   12/11/1997لموقع في دمشق بت ة       ة ب صاد في الجمهوري  االقت
سورية        ة ال ة العربي ل الجمهوري ن قب صدق م ة والم ة اللبناني ي الجمهوري ة ف سورية ووزارة المالي ة ال العربي

م  انون رق اريخ 15بموجب الق م  4/8/1998 ت انون رق ة بالق ة اللبناني ل الجمهوري ن قب اريخ 657 والمصدق م  ت
24/7/1998. 

ة في آال                       ى الجهات المعني د، وتمنت عل ا بع ة إبرامه م تنجز عملي ي ل ات الت ى جدول االتفاق آما اطلعت الهيئة عل
  :البلدين متابعة اإلجراءات الخاصة باإلبرام في أقرب وقت ممكن وهي

 .12/1/1997اتفاقية إنشاء المكاتب الحدودية المشترآة الموقعة في دمشق بتاريخ  .1
 .23/5/1996يئة الموقعة في دمشق بتاريخ اتفاقية الب .2

 البرامج واالتفاقيات التنفيذية ومذآرات التفاهمعلى صعيد : ثالثًا

ا مع     اطلعت الهيئة على   اهم واعتبرته ذآرات التف ة وم ات التنفيذي ررت      تالبرامج واالتفاقي ا وق اريخ توقيعه دة من ت م
 :تكليف الجهات المختصة بمتابعة تنفيذها أصوًال وهي

 تم 1999-1998-1997امج تنفيذي التفاق التعاون والتنسيق في مجاالت التربية والشباب والرياضة لألعوام  برن .1
ع في            24/3/1997توقيعه بتاريخ    شباب والرياضة الموق ة وال  تنفيذًا التفاق التعاون والتنسيق في مجاالت التربي

اريخ   شق بت وم  30/4/1995دم صدق بالمرس اريخ 259 والم سورية   17/10/1995 ت ة ال ة العربي ي الجمهوري  ف
 . في الجمهورية اللبنانية24/7/1996 تاريخ 578والقانون رقم 

ة                        .2 ري في الجمهوري ان ووزارة ال ة في لبن مذآرة تفاهم وملحق تنفيذي لها بين المجلس الوطني للبحوث العلمي
 .9/7/1997المتفق عليهما بموجب محضر اجتماع ) مرآز األبحاث المائية(العربية السورية 

ة        .3 سورية وحكوم ة ال ة العربي ة الجمهوري ين حكوم ي ب ث العلم الي والبح التعليم الع اص ب ذي خ امج تنفي برن
 .2/10/1997 تم توقيعه بتاريخ 2000-1999-1998الجمهورية اللبنانية لألعوام 

ي لألعوام          .4 ي والتقن ي والمهن يم الفن م تو 2000-1999-1998برنامج تعاون تنفيذي في مجال التعل اريخ    ت ه بت قيع
10/5/1998. 

ة     .5 ي الجمهوري ة ف ة اللبناني سورية والجامع ة ال ة العربي ي الجمهوري شرين ف ة ت ين جامع ي ب اون علم اق تع اتف
 .1/11/1998 تم توقيعه بتاريخ ةاللبناني

سورية                .6 اتفاق تنفيذي حول االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين وزارة الصناعة في الجمهورية العربية ال
 .1/3/1999زارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية تم توقيعه بتاريخ وو

ين                        .7 ر ب واة أآب ة ليكون ن سورية واللبناني ين ال اتفاق تعاون في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية بين اإلدارت
صدي            ه وت ع علي م التوقي قه من  اإلدارات العربية الصديقة لمواجهة التطورات العالمية في مجال االتصاالت، ت

 .14/3/1999قبل السيدين الوزيرين بتاريخ 

ة لألعوام                 .8 ة اللبناني -1999برنامج تنفيذي التفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهوري
 .12/10/1999، تم توقيعه بتاريخ 2000-2001

 .12/10/1999الصيغة الموحدة المقترحة للحجر الصحي الزراعي، تم توقيعها بتاريخ  .9

  

  



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

                                                                     

 3/11     12/10/1999محضر اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق ـ الدورة الرابعة ـ  

 الوثائقعلى صعيد : رابعًا

 : الهيئة الوثائق المدرجة أدناه وأخذت علمًا بوضعها موضع التنفيذتاستعرض

ومي في             .1 مذآرة تفاهم وملحق تنفيذي لها بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومرآز المعلومات الق
 .9/7/1997 الجمهورية العربية السورية المتفق عليهما بموجب محضر اجتماع

 تعاون في مجال البحث العلمي بين جامعة البعث في الجمهورية العربية السورية والجامعة اللبنانية في          يةاتفاق .2
 .19/10/1997الجمهورية اللبنانية تم توقيعها بتاريخ 

ة    اتفاقية الستجرار الطاقة الكهربائية بين المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في الجمهو              .3 ة العربي ري
ان   ال اء لبن سة آهرب ـ (سورية ومؤس ةعنجر اريخ   ) الهام ا بت م توقيعه ة   29/4/1998ت ول لغاي ارية المفع  وس

31/12/1999. 

ة    .4 ي الجمهوري ة ف ة الكهربائي ل الطاق د ونق ة لتولي ين المؤسسة العام ة ب ة الكهربائي تجرار الطاق د اس د عق تجدي
 تم 31/12/1999 ولغاية 9/6/1998اعتبارًا من )  ـ دير نبوح طرطوس(العربية السورية ومؤسسة آهرباء لبنان 

 .21/5/1998توقيعه بتاريخ 

اييس      .5 سورية ومؤسسة المق اتفاق اعتراف متبادل بشهادات المطابقة بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية ال
 .15/10/1998والمواصفات اللبنانية تم توقيعه بتاريخ 

وان            ااقة الذرية في سوري    مشروع بحث مشترك بين هيئة الط      .6 ة بعن ة الذري ة للطاق ة اللبناني ة    " والهيئ دراسة بيئ
 .25/2/1999 تم توقيعه بتاريخ "نهر العاصي

وطني للبحوث     .7 سورية و المجلس ال ة ال ة العربي ي الجمهوري ة ف ة الذري ة الطاق ين هيئ اهم ب ذآرة التف ملحق بم
 .19/4/1999العلمية في الجمهورية اللبنانية تم توقيعه بتاريخ 

ة في                     .8 اه العذب مشروع الدراسة الجيولوجية الهيدروجيولوجية المكملة لمشروع المسح الحراري لمصادر المي
 .26/5/1999البحر في لبنان تم توقيعه بتاريخ 

 .3/9/1999 ولبنان تم توقيعها في بيروت بتاريخ ين نقابتي أطباء األسنان في سوريامذآرة تفاهم ب .9

ين مؤسس      .10 روت                   مذآرة تفاهم ب ا في بي م توقيعه شرق األوسط ت ران ال سورية وشرآة طي ة ال ران العربي ة الطي
 .11/9/1999بتاريخ 

ة ال      مذآرة تف   .11 ران العربي ين مؤسسة الطي ا في         اهم ب م توقيعه ر المتوسط ت ة عب سورية وشرآة الخطوط الجوي
 .11/9/1999بيروت بتاريخ 

  .22/9/1999م توقيعه في دمشق بتاريخ عقد تشغيل وصيانة شبكة تغذية قرية الطفيل اللبنانية ت .12

 على صعيد محاضر اجتماعات اللجان الوزارية السورية اللبنانية المشترآة: خامسًا

  :بعد اطالع الهيئة على محاضر اجتماعات اللجان الوزارية المشترآة قررت اعتماد المحاضر التالية

  28/12/1998   20/11/1998   70/20/1998   19/80/1997  :اللجنة االقتصادية واالجتماعية −
 21/05/1998  29/10/1997  27/08/1997  29/07/1997  06/1997/  25/20/199703  :لجنة الكهرباء المشترآة −

                                    25/05/1999  
          10/10/1998   05/1998/   28/02/199802   12/1997/   14/07/199706و 13  :لجنة الزراعة المشترآة −

                                   31/03/1999   11/10/1999  
  01/03/1999و02 /28  :لجنة االقتصاد المشترآة −
  03/1999/  05/11/199701  :لجنة الصناعة المشترآة −
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  22/07/1999   14/09/1997  :لجنة التربية والشباب والرياضة المشترآة −
  17/03/1997  :لمشترآةلجنة التعليم المهني والتقني ا −
  16/06/1997   03/1997/  09:لجنة البيئة المشترآة −
  18/06/1998  :لجنة الصحة المشترآة −
  13/04/1999   07/08/1997  :لجنة النفط المشترآة −
  23/06/1998   29/12/1997  :لجنة الغاز المشترآة −
  22/04/1999   12/1997/  03:لجنة الثقافة المشترآة −
  11/09/1999و 10   22/02/1999و 21  :ترآةلجنة النقل المش −
  14/03/1999و 13  :لجنة البريد واالتصاالت المشترآة −
  29/05/1999  :لجنة العدل المشترآة −
  26/08/1999  :لجنة التعليم العالي المشترآة −
  09/1999/  06:لجنة العمل والشؤون االجتماعية المشترآة −
  11/10/1999 :لجنة السياحة المشترآة −

ن    أخذت ال ب م ررت الطل شترآة وق ة الم ان الوزاري ة عن اللج ة المنبثق ة والفني ان الفرعي ال اللج ًا بأعم ة علم هيئ
  .الجهات المختصة اتخاذ اإلجراءات المطلوبة العتمادها ووضع مقرراتها موضع التنفيذ

  03/1998/  12/11/199704   09/1997/   23/07/199703   12/06/1997  :اللجنة الفرعية للمياه المشترآة −
                                                    13/05/1998   30/05/199804   /08/1998   15/10/1998  28/10/1998        

01                                                    /06/1999   28/07/1999   30/09/1999  
  27/09/1999   26/04/1999و 25   14/05/1997و 13  :اللجنة االقتصادية الفرعية المشترآة −
  05/12/1997و   29/10/199704  :اللجنة الجامعية المشترآة −
  10/06/1998   :اللجنة المشترآة للبحث العلمي −
  03/1998/   10/199705/   12/06/199702   :اللجنة الفنية المكلفة بدراسة أمور المشتقات النفطية −
  20/12/1997  : لشؤون البيئةاللجنة الفنية المشترآة −
  28/02/1998  :لجنة النقل البحري −
  18/08/1998   30/04/1997  :اللجنة المكلفة بمتابعة وضع إنشاء مراآز حدودية مشترآة −
  07/1999/   20/06/199906   06/1999/  09:اللجنة المشترآة لتسهيل المرور −
  29/04/1997  :لجنة البريد الفرعية المشترآة −
  26/08/1999   02/08/1999و 31/07  :تصاالت الفرعية المشترآةلجنة اال −

 على صعيد اقتراحات وتوصيات اللجان المشترآة: سادسًا

  :على صعيد العالقات االقتصادية. أ
وطني            .1 شأ ال صناعية ذات المن ادل المنتجات ال ة تب ى صعيد إطالق حري أبدت الهيئة ارتياحها لما تم إنجازه عل

، طبقًا لما تم االتفاق عليه 1/1/1999 سنويًا ابتداًء من %25 الرسوم الجمرآية عليها بواقع بين البلدين وتخفيض
 .بينهما

صة        ان المخت ن اللج ب م ررت الطل ذ وق اء التنفي ة أثن صعوبات اإلداري ور بعض ال ة ظه د الحظت الهيئ وق
اد      السهر على حسن تطبيق هذا االتفاق والعمل على تذليل الصعوبات         المشترآة متابعة     أيًا آان مصدرها وإيج

ة في                     الحلول المناسبة لها، وفي هذا السياق أخذت الهيئة علمًا بما قامت به وزارة االقتصاد والتجارة الخارجي
ات      ع الجه ام م اع الع ات القط تيرادها بجه د اس سلع المقي شأن ال وات ب ن خط سورية م ة ال ة العربي الجمهوري

ا م    ف منه ا أو التخفي ة إلغائه صة لجه تيراد     المخت سمح باس سوري سي ب ال أن الجان ًا ب ذت علم ن، وأخ ا أمك
د الجانب             1/1/2000السيراميك والبورسالن من منشأ لبناني ابتداًء من         ًا بتأآي ا أخذت علم ود، آم ة قي دون أي  ب
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سورية المصدّ     صناعية ال سلع ال ى أن ال اني عل ود      اللبن ة قي ابالت ال تخضع ألي ادة الك ا م ا فيه ان بم ى لبن رة إل
  .ية وال سيما إجازة االستيرادإدار

دم أ ا تق ى ضوء م د دتآوعل ام البن ق أحك زام بتطبي ى ضرورة االلت ة عل اع )أوًال( الهيئ  من محضر االجتم
وزراء         اريخ    الموقع بين السيدين رئيسي مجلس ال دين بت سبة     2/11/1998في البل دريجي بن شأن التخفيض الت  ب

ى             على السلع الصناعية الوطنية المتبادلة       25% ع الحاالت عل بين البلدين وبالتالي تطبيق هذه األحكام في جمي
ي     ذة ف ي آانت ناف ا الت ة ومتمماته ة الجمرآي ق التعرف ا وف ة بينهم ة المتبادل صناعية الوطني سلع ال ضائع وال الب

م اسوري انون رق اريخ صدور الق اريخ )4( بت م 4/8/1998 ت اريخ صدور المرسوم رق ان بت ي لبن  )12942( وف
 .  وعدم شمولها بأية تعديالت الحقة على هذه التعرفات31/8/1998تاريخ 

ة  .2 ت الهيئ اريخ    اطلع شترآة ت صادية الم ة االقت اع اللجن ضر اجتم ي مح واردة ف يات ال ى التوص  28/2عل
ة  1/3/1999و شراآة األوروبي ق بمفاوضات ال ا يتعل اني فيم سوري واللبن انبين ال ين الج سيق ب  بخصوص التن

 :وتقرر ما يلي

 .تمرار في تنسيق المواقف فيما بينهما بخصوص مفاوضات الشراآة مع المجموعة األوروبيةاالس • 
ة                •  العمل على إيجاد األطر المشترآة لالستفادة بشكل مشترك من المعونات المقدمة من المجموعة األوروبي

 .إقامة مشاريع مشترآة من أجل "2 و1ميدا "في إطار 
 .ية لبنانية من قبل مجلس رجال األعمال السوري اللبنانيمتابعة موضوع إقامة شرآة مشترآة سور • 
 .نشاء شرآات إنتاج مشترآةإلتكليف لجنة من الخبراء والفنيين إلعداد مشروع إطار قانوني عام  • 
 .تكليف لجنة مشترآة لمتابعة دراسة سبل التعاون في المجال المصرفي وتيسير المدفوعات بين البلدين • 

تمارة اإلحصائية في سوري             ارحبت الهيئة بالتعديالت     .3 ى االس ي أدخلت عل ًا بوضع شهادة       الت ا أخذت علم  آم
شأ                         المنشأ الموحدة موضع    د من صحة شهادة المن ة بالتأآ شترآة المكلف ة الم ررت الطلب من اللجن ذ وق التنفي

 في  االتفاق عليهمتطبيق عقوبات مشددة على أية منشأة يثبت أنها أصدرت شهادة منشأ غير صحيحة وفق ما ت
  .19/8/1997االجتماع الذي عقد برئاسة رئيسي مجلس الوزراء بتاريخ 

شترآة                 قررت   .4 ة الم شكيل اللجان الفني الهيئة الطلب من اللجنة االقتصادية المشترآة ضرورة اإلسراع بإعادة ت
 .وضرورة تفعيل اجتماعاتها

ة ع      .5 ان بالموافق ي لبن ارك ف ى للجم س األعل رار المجل ًا بق ة علم ذت الهيئ شهادات   أخ واتير وال اد الف ى اعتم ل
 وفقًا لما هو متفق عليه في إطار اللجان ة أو التجارة أو الزراعة في سوريا  من غرف الصناع  المصدقة أصوًال   

 .المختصة

ة بضرورة           .6 أخذت الهيئة علمًا بأن المجلس األعلى للجمارك في لبنان قد أآد مجددًا على جميع المنافذ الجمرآي
ق عل  و متف ا ه ق م سبة   تطبي ة بن وم الجمرآي يض الرس شأن تخف ه ب ن  %25ي داًء م نويًا ابت ى1/1/1999 س   عل

 .أ المتبادلة بين البلدين علمًا بأن جميع هذه المنافذ تقوم بتطبيق ذلكالمنتجات الصناعية الوطنية المنش

ـ                    .7 ة ال دين عن اتفاقي  والطلب  TIRرحبت الهيئة بالتنسيق الجاري بين الجهات المختصة المسؤولة في آال البل
 .إيجاد آلية مشترآة لتنفيذ تلك االتفاقيةمنها العمل على متابعة التنسيق بهدف 

ة          .8 ن جمعي د م سوري ووف اري ال صرف التج ين الم ا ب د م ذي عق اع ال ضمون االجتم ى م ة عل ت الهيئ اطلع
شأنها    المصارف اللبنانية حول إيجاد آلية مناسبة للتسديد بواسطة خطوط االعتماد المصرفية التي يتم              االتفاق ب

م طرحه من اقتراحات وطلبت                         ا ت ان ورحبت بم بين المصرف التجاري السوري والقطاع المصرفي في لبن
 .الجتماعات من أجلٍ إيجاد أفضل السبل لتحقيق ذلك وتوسيع دائرتهامتابعة هذه 

 .الطلب من اللجنة االقتصادية متابعة موضوع إقامة مصنع مشترك لتصنيع التبغ والتنباك .9
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  :على صعيد الكهرباء. ب
ربط الخماسي خاصة               .1 ة ال ى اتفاقي ان إل ضمام لبن ة ان ام عملي أخذت الهيئة علمًا بما تم من خطوات من أجل إتم

ربط                    بعد أن أنجزت الدراسات الفنية الالزمة لذلك، وفي هذا اإلطار ناقشت الهيئة ما هو مطروح لجهة تنفيذ ال
ى أن              ، و . ف . ك 400بين الشبكتين على مستوى      راح عل ذا االقت تنفيذ ذلك بتمويل مشترك فوافقت الهيئة على ه

 .يقوم آل جانب بتأمين حصته من التمويل

ى مستوى          .2 ة عل ى خط عنجر ـ الهام ربط عل دء     . ف. ك66رحبت الهيئة بإنجاز عملية ال ه وب ادة تأهيل د إع  بع
ه تثماره وتدعيم ة   . اس ة الكهربائي تجرار الطاق ة اس ًا باتفاقي ذت علم اريخ   وأخ ت بت ي وقع ط الت ذا الخ ى ه عل

ر                        29/4/1998 ل طرطوس دي ى خط نق ة عل ان بالطاق د لبن ، آما أخذت علمًا بمشاريع عقود تجديد العمل بتزوي
 .نبوح والديماس عنجر

ال   .3 ة أعم ذ آاف د تنفي ك بع تثمارها وذل دء باس ة والب ل اللبناني ة الطفي د قري بكة تزوي ذ ش ًا بتنفي ة علم أخذت الهيئ
 .لموقعة بهذا الشأناالتفاقية ا

 :على صعيد الغاز والنفط. ج
ى                       .1 اًء عل از الطبيعي، وبن لما آان الجانب السوري قد أبدى استعداده لتزويد الجانب اللبناني بما يحتاجه من الغ

از                      ا يحتاجه من الغ طلب الجانب اللبناني فقد أخذت الهيئة علمًا بموافقة الحكومة السورية على تزويد لبنان بم
شترآة من                  الطبيعي ة الم  لتشغيل المحطات الكهربائية العاملة على الغاز، واطلعت على ما أنجزته اللجنة الفني

ة                             شرآات العالمي اق مع إحدى ال م االتف ى أساسه ت ذي عل ي وال شروط الفن دفتر ال خطوات وال سيما إنجازها ل
ى الت              ذ المختصة إلنجاز الدراسة الفنية المطلوبة والتي على أساسها سيصار إل ة الطلب من        . نفي ررت الهيئ وق

 .اللجان اإلسراع باستكمال الخطوات المتفق عليها وال سيما اتفاقية توريد الغاز وبيعه

ة                          .2 شتقات النفطي ادة حجم الم ى زي ة العمل عل اطلعت الهيئة على التعاون القائم في إطار اللجان المختصة لجه
د موا          اون المشترك لتحدي اد              المتبادلة بين البلدين، والتع ان، واعتم ستعملة في لبن ة الم شتقات النفطي صفات الم

 .منهج علمي مشترك لبحث إمكانية تنفيذ مسح سايزمي لبعض المناطق اللبنانية المؤملة

 :على صعيد المياه. د
ى إنجاز     بعد أن  .1  اطلعت الهيئة على أعمال اللجنة المشترآة للمياه فيما يختص بنهر العاصي تمنت أن يصار إل

ا                               عملية إبرا  شترآة خالل اجتماعه اه الم ة المي ه في إطار لجن اق علي م االتف ا ت ى ضوء م ك عل اق، وذل م االتف
 .20/1/1997المنعقد في دمشق بتاريخ 

ا اإلسراع                      .2 ررت الطلب إليه وبي، ق ر الجن ا يخص النهر الكبي شترآة فيم ة الم ال اللجن ى أعم بعد االطالع عل
 .ذا النهربوضع الدراسة الالزمة لتنفيذ سد مشترك على ه

ة             .3 ات المطري ائج المحط ة نت ة ودراس ة الطبوغرافي از الدراس شأن إنج ه ب اق علي م االتف ا ت ى م ة عل الموافق
 .والقياسات المائية بالنسبة إلنشاء سد ماسا على نهر يحفوفا ـ جنتا

 :على صعيد الزراعة. ه
ة ا            .1 ه اللجن ذي عقدت اع ال ه في االجتم اق علي ة بدراسة موضوع     قررت الهيئة اعتماد ما تم االتف ة المكلف لوزاري

اريخ                     دين بت ين البل وطني ب شأ ال ة ذات المن ادل المنتجات الزراعي ا     11/10/1999إطالق حرية تب  والمتضمن م
 :يلي

سق            :مادة أولى ل وفق النظام المن ر المماث ة والرسوم األخرى ذات األث تستفيد من تخفيض الرسوم الجمرآي
اريخ   ذ بت سبة 1/10/1999والناف اريخ     بالن ذة بت دة والناف ة الموح ة الجمرآي ان والتعرف سبة 1/10/1999للبن  بالن

الحيوانية اللبنانية والسورية عند تبادلها مباشرة بين البلدين والمدرجة في الجدول        و المنتوجات النباتية    لسوريا
  :والمرفق طيًا وذلك وفق النسب التالية) 1(رقم 
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  %50 تخفيض  12/10/1999
  %10 تخفيض  12/10/2000
  %10 تخفيض  12/10/2001
  %10 تخفيض  12/10/2002
  %10 تخفيض  12/10/2003
  %10 تخفيض  12/10/2004

ة     :مادة ثانية ل المنتجات الزراعي تستفيد من اإلعفاء الكلي من الرسوم الجمرآية والضرائب ذات األثر المماث
ة ( ة والحيواني م   ) النباتي دول رق ي الج واردة ف ر ال شار إلي )1(غي ن     الم ارًا م اله اعتب ى أع ادة األول ي الم ه ف

12/10/1999.  

ة ادة ثالث ا    :م دين لتطويره ين البل ة ب ة المتبادل ات الزراعي ة المنتوج يم حرآ نوي لتقي اع دوري س د اجتم يعق
  .لمصلحة الطرفين، ويمكن تقديم الموعد إذا دعت الحاجة لذلك

ة     الزراعي والبيطرالصحي تبقى نافذة شروط الحجر  :مادة رابعة اييس المطبق ي، وشروط المواصفات والمق
 . عند تبادل السلعدى آل من لبنان وسورياوالتي ستطبق ل

  
  )1( جــدول رقــم

 نوع البضائع
 رقم البند

وفقًا للنظام 
 المنسق

 البندرقم 
وفقًا للتعرفة
 الجمرآية
 السورية

 مالحظات

 آامل أصناف البند 1/5 01.05 واجن حية د .1

من طيور الدواجن   صالحة لألآللحوم وأحشاء وأطراف .2
 01.05 المذآورة في البند

02.07  
1602.31  
1602.32  
1602.39 

 آامل أصناف البنود 2/2

 الحليب السائل .3
0401.10.10  
0401.20.10  
0401.30.10  
0402.99.10 

  آ/4/1

 آامل أصناف البند 4/2 04.03 ألبان مخثرة أو رائبة على جميع أنواعها .4
  آ/4/4 0406.10 جبنة بيضاء .5
 آامل أصناف البند 4/5 0407.00 بيض الدواجن .6
  ز/7/1 0701.90 بطاطا .7
  د/7/1 0702.00 بندورة .8
 من أصل البند هـ/7/1 0703.10.90 بصل .9
 آامل أصناف البند س/7/1 0707.00 خيار .10

 زيتون طازج أو محضر    .11
0709.90.10  
2001.90.10  

2005.70 

  آ/7/3
  ج/20/2

  أصل البندمن ب/8/1 0803.00 موز .12
  آ/8/2 0805.10 برتقال .13
 آامل أصناف البند 8/2 0805.20 يوسفي وآليمنتين وغيرها من الحمضيات المهجنة .14
 آامل أصناف البند 8/2 0805.30 ليمون حامض بكافة أشكاله .15
  8/4 0806.10 عنب .16
  ب/8/9 0807.11 بطيخ أحمر .17
  ج/8/9 0807.19 بطيخ أصفر .18
  آ/8/6 0808.10 تفاح .19
 من أصل البند ب/8 0808.20 صأجا .20

  1509.10 زيت الزيتون .21
  ج/15/7 1509.90
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ا     اطلعت الهيئة على     .2 ذ، آم الصيغة الموحدة للحجر الصحي الزراعي وقررت اعتمادها ووضعها موضع التنفي
نهاء المشروع الموحد للحجر الصحي البيطري بأسرع وقت               إلسعي  الطلبت من اللجنة الزراعية المشترآة      

 .لك العمل على إقامة المراآز المشترآة للحجر الصحي بشقيه الزراعي والبيطريممكن وآذ

اطلعت الهيئة على التعاون القائم في مجال البحث العلمي الزراعي وما تم تحقيقه من خطوات في هذا المجال                    .3
 .وقررت العمل على تعميق هذا التعاون وتوسيع دائرته

 :على صعيد انتقال األشخاص والبضائع. و
 :على صعيد انتقال األشخاص .1

دين               .أ  ة ألحد البل ات الدبلوماسية التابع قررت الهيئة الموافقة على اعتماد سمات الدخول الممنوحة من البعث
 .من قبل مراآز الدخول في البلد اآلخر على أن تتخذ آل دولة اإلجراءات التنظيمية لتنفيذ ذلك

ررت الطلب      أخذت الهيئة علمًا بوضع بطاقة المرور الموحدة موض         .ب  ه، وق اريخ المتفق علي ع التنفيذ في الت
 .من اللجنة متابعة دراسة تبسيط إجراءات العبور

شترآة من                    .ج  تفادة الم ة االس ور وإمكاني اطلعت الهيئة على اقتراحات اللجنة المختصة بتبسيط إجراءات العب
شاء الم           ة إن تم إنجاز تصديق اتفاقي ا ي م     المراآز الحدودية القائمة حاليًا ريثم شترآة، وت ة الم كاتب الحدودي

 .االتفاق على أن يتم بحث ذلك بين وزيري داخلية البلدين الشقيقين بأقرب فرصة ممكنة

اطلعت الهيئة على ما تم االتفاق بشأنه خالل االجتماع الذي عقد في بيروت بين الجهات األمنية المختصة                   .د 
وا     9/6/1999في آال البلدين بتاريخ      ان وسوري         حول تسهيل انتقال الم ين لبن ين ب رر أن    اطنين والمقيم ، وتق

ذ         ة لتنفي يغة نهائي ى ص اق عل ة االتف شقيقين بغي دين ال ة البل ري داخلي اع وزي الل اجتم ك خ ث ذل تم بح ي
 .المواضيع الواردة في هذا المحضر

 :كك الحديدعلى صعيد النقل بس .2
ادة            أخذت الهيئة علمًا بقيام شرآة إنشاء الخطوط الحديدية السورية بتسلي          ة حول إع ا آتقدم ي أنجزته م الدراسة الت

  :وعلى ضوء ذلك قررت ما يلي) الدبوسية ـ طرابلس(تأهيل القسم األول من خط حديد 

الطلب من لجنة النقل المشترآة اتخاذ جميع اإلجراءات العقدية والقانونية والمالية للمباشرة بالتنفيذ من قبل          • 
د يعترض     الشرآة العامة إلنشاء الخطوط الحديدية و      ا ق تشكيل لجنة فنية مشترآة لمتابعة المشروع وحل م

 .التنفيذ من عقبات

ين                         •  ا ب د م اني والممت سم الث سورية باستكمال دراسة الق ة ال طرابلس  (تكليف شرآة إنشاء الخطوط الحديدي
دي الحجازي بإعداد                      ) وسلعاتا ة للخط الحدي ه، وتكليف المؤسسة العام ادة تأهيل دراسة حول    من أجل إع

ل       ) رياق ـ دمشق (عادة تأهيل خط سكة حديد إ ة النق ى ضوء الدراسة تكليف لجن وذلك آتقدمة مجانية وعل
ة    شرآة العام ل ال ن قب ذ م رة بالتنفي ة للمباش ة والمالي ة والقانوني راءات العقدي ع اإلج اذ جمي شترآة باتخ الم

 .إلنشاء الخطوط الحديدية والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي

 :د النقل البحريعلى صعي .3
أخذت الهيئة علمًا بتوقيع اتفاقية المالحة البحرية التجارية وقررت التمني على الجهات المختصة اإلسراع بإنجاز 

 .عملية إبرام هذه االتفاقية

 :على صعيد النقل الجوي .4
شرق   اطلعت الهيئة على نتائج االجتماعات التي عقدت بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشرآتي ط     ران ال ي

اون في مختلف                              ة التع شأنه لجه اق ب م االتف ا ت ى م ا وعل ة بينهم اهم الموقع ذآرتي التف األوسط وعبر المتوسط وم
ة والفني   االت التجاري ة ورّحةالمج رة       والتدريبي يع دائ ا، وتوس ى تطويره ت إل وات ودع ذه الخط ت به ل ب العم

  : على ضرورة متابعة تنفيذالمشترك في مجال النقل الجوي للرآاب والبضائع، آما أآدت
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ى                           .أ  ي تهدف إل شرق األوسط الت ران ال سورية وطي ة ال ران العربي ين مؤسسة الطي مذآرة التفاهم الموقعة ب
ان،          روت ـ حلب ـ يرف التعاون التجاري والتشغيل المشترك لخطي دمشق ـ بيروت ـ طهران، ودمشق ـ بي

ى خطوط     شجيعية عل عار ت نح أس سياحة وم ة ال ى تنمي ل عل رات   والعم ادل الخب ي وتب اون الفن ا والتع هم
 .والمعلومات والتدريب وإعداد الكوادر والتعاون الخارجي الفني والوقود والتأمين

ى      .ب  دف إل ي ته ر المتوسط الت رآة عب سورية وش ة ال ران العربي سة الطي ين مؤس ة ب اهم الموقع ذآرة التف م
أمين          الترويج والتسويق المشترك لنقل البضائع واالستفادة من الطاقا        ود والت أمين الوق ديهما وت ت المتاحة ل

 .والتدريب والمناولة األرضية بشكل مشترك

 .تسيير رحالت من دمشق وحلب إلى بيروت وبالعكس  .ج 

 .التعاون والتشغيل المشترك على الخطوط طويلة المدى وخاصًة إلى أميرآا الجنوبية  .د 

 :على صعيد الصناعة. ز
 :عة من قبل اللجنة الصناعية المشترآة قررت ما يليبعد اطالع الهيئة على التوصيات المرفو

صناعة في                   .1 ري ال سيدين وزي اعتماد االتفاق التنفيذي حول االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقع بين ال
اريخ  دين بت نح    1/3/1999البل ة م صيلية آللي ة التف راءات التنفيذي صة بوضع اإلج ات المخت ن الجه ب م  والطل
 . وفقًا لما نص عليه االتفاق المذآورشهادات المطابقة

ة مشروع مصنع اإلسمنت المشترك                   .2 سية إلقام ى صعيد الخطوات التأسي أخذت الهيئة علمًا بما تم إنجازه عل
 .وطلبت من وزيري الصناعة العمل على تذليل العقبات التي ما زالت تعترض عملية المباشرة بالتنفيذ

صناعي في سوري         أخذت الهيئة علمًا بما أنجزه الجانب ا        .3 سوري في مجال المسح ال ى     ال ه إل سخة من سليم ن  وت
يتم إبالغه للجانب                          ل وس إجراء مسح مماث د باشر ب اني ق أن الجانب اللبن ًا ب الجانب اللبناني، آما أحيطت علم

 .السوري حال إنجاز هذا المسح

 :على صعيد البيئة. ح
سمي              رّح ة وبت ي البيئ ين وزارت ائم ب اون الق ة بالتع ة               بت الهيئ ؤتمرات العربي اون في الم ة التع شترآة لمتابع ة م ة لجن

ة                      يما في مجال التوعي اون في مختلف المجاالت وال س سريع التع شترآة لت ة الم ررت دعوة اللجن ا ق والدولية، آم
ات           وث والمحمي اون في مجالي مكافحة التل ات التع والتربية واإلعالم والتشريع البيئي باإلضافة إلى دراسة إمكاني

سوق         الطب دم لل شترك المق ي الم شروع اإلقليم ار الم ي إط ة ف دول العربي ع ال شترك م سيق الم ة التن ة، ومتابع يعي
 .األوروبية المشترآة

 :على صعيد التربية والتعليم المهني والتقني. ط
اً                 ة عالي شاطات  أآدت الهيئة على ضرورة تسريع عملية تنفيذ البرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين، وثمنت الهيئ  الن

شاطات                   ا من الن شجير وغيره الشبابية والكشفية المشترآة والتي تجسدت في مخيمات عمل طوعي وفي حمالت ت
 .األخرى ذات الطبيعة المماثلة، ودعت إلى دعم هذه النشاطات وتطويرها

 :على صعيد التعليم العالي. ي
 :على صعيد التعاون بين الجامعات السورية والجامعة اللبنانية

صعد،                        أب  .أ  ى مختلف ال ة عل ة اللبناني سورية والجامع ين الجامعات ال ائم ب دت الهيئة ارتياحها للتعاون الواسع الق
ة                         ة اللبناني روع الجامع ائر ف ين س ا ب ل م وقررت الطلب من الجهات المختصة أن يصار إلى إقامة تعاون مماث

 .والجامعات السورية

ة ت                .ب  ه لجه اق علي م االتف ا ت اد م ديم سو   قررت الهيئة اعتم ة               ايرق نح للطلب نويًا عشر مقاعد دراسية وخمس م  س
اللبنانيين في الجامعات السورية، وتقديم لبنان سنويًا للطلبة السوريين عشر مقاعد دراسية في الجامعة اللبنانية               
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تعداد الجان          . إضافة إلى خمس منح لمتابعة الدراسات العليا فيها        ًا باس ة علم اذ   بوقد أخذت الهيئ سوري التخ   ال
ام                           ل أم ام الدراسي الجامعي المقب دءًا من الع سح المجال ب أنها أن تف اإلجراءات القانونية المطلوبة التي من ش

 .عدد مماثل من الطلبة اللبنانيين لمتابعة الدراسات العليا المتوفرة في الجامعات السورية

ا  أخذت الهيئة علمًا بمشارآة العديد من الطلبة من الجامعة اللبنانية في ال       .ج  مخيمات الجامعية اإلنتاجية التي تقيمه
 .آليات جامعة دمشق، وأبدت ارتياحها لذلك وأآدت على أهمية توسيع دائرة المشارآة هذه

 :اآز وهيئات البحث العلمي في سورياعلى صعيد المجلس الوطني للبحوث العلمية ومر. ك
 العلمية في لبنان ومراآز وهيئات البحث العلمي   بعد اطالع الهيئة على التعاون القائم بين المجلس الوطني للبحوث 

العربية السورية، قررت الهيئة اعتماد ما تم االتفاق عليه بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وآل                في الجمهورية   
ا               : من ة للجيولوجي ة والمؤسسة العام ومي ـ مرآز األبحاث المائي د ـ مرآز المعلومات الق شعار عن بع هيئة االست

  .مراآز البحث العلمي وقررت الدعوة لمتابعة هذه النشاطاتوسائر 

 :عيد اإلعالمصعلى . ل
زة اإلعالم                         ين أجه ا ب سيق م اطلعت الهيئة على التعاون القائم بين وزارتي اإلعالم في الدولتين وما نجم عنه من تن

دين  ي آال البل مية ف ون ـ إذاعة      "الرس اء ـ تلفزي ة أنب ا أن"وآال ا لم دت ارتياحه م تجسيدها  وأب جز من خطوات ت
ودعت إلى اإلسراع بالتوقيع على االتفاق ووضعه        . بمشروع اتفاق تنفيذي للتعاون في مختلف المجاالت اإلعالمية       

  .موضع التنفيذ لما لذلك من أهمية في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه الدولتين في هذه المرحلة

 :على صعيد االتصاالت. م
  :ىأآدت الهيئة عل

 .ضرورة متابعة اإلجراءات المطلوبة للشروع باستثمار آابل األلياف البصرية دمشق بيروت • 

 .متابعة تجريب الربط التبادلي بين المشروع الميكروي والضوئي البري بعد استكمال التجهيزات الفنية • 

اللبنانية ـ   يةـردارات السواعتماد الخطة التبادلية التعويضية الستمرار االتصاالت الدولية والوطنية من قبل اإل • 
 .القبرصية المعنية بها ووضعها موضع التنفيذ

 .التنسيق المشترك في المؤتمرات العربية والدولية • 

ة للحد من ظاهرة                       •  ة والقانوني ذ اإلجراءات الفني الطلب من الجهات المعنية في إدارتي االتصاالت بمتابعة تنفي
 . ولبنانابين سوري  (refiling) اتحوير التخابر الدولي إلى سوري

ى        •  ي االتصاالت إل دى آل من إدارت ا    S.D.R) 0.65 أو 0.70(تخفيض التعرفة التحاسبية الدولية ل  المعمول به
ام    ن ع دءًا م ك ب ة وذل دول العربي ع ال صاالت   2000م س وزراء االت رارات مجل ة وق ات الثنائي ق االتفاقي  وف

 .العرب

دين ووضع                أخذت الهيئة علمًا بمباشرة اإلدارتين در      •  شبكتي اإلنترنت في البل شترآة ل اسة إنشاء عقدة ولوج م
ة                  مشروع ورقة عمل أولية حوله وقررت الطلب إلى اللجنة الوزارية المشترآة اتخاذ جميع اإلجراءات العقدي

  .والقانونية الالزمة لوضعه موضع التنفيذ

 على صعيد السياحة. ن
ع  2001ـ2000ـ 1999عاون السياحي بين البلدين لألعوام أخذت الهيئة علمًا بتوقيع برنامج التفاق الت      ، والذي تم التوقي

 وقررت اعتماده، آما اطلعت على المشارآة المتبادلة بين البلدين في المؤتمرات، وأآدت 12/10/1999عليه بتاريخ 
 . المشترآةعلى ضرورة حث اللجنة السياحية المشترآة لعقد اجتماعات تشكل بموجبها اللجان الفنية الفرعية
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 :في مجال التعاون الصحي. س
راد، وفي ضوء                           ل األف ائي وتأهي يما الطب الوق ة وال س باإلضافة إلى التعاون القائم في المجاالت الصحية المختلف

ر تسجيل الدواء اللبناني في لتيسيتطور الصناعات الدوائية في البلدين اتفق الجانبان على اتخاذ اإلجراءات الالزمة         
  .الدواء السوري في لبنان وفق القوانين واألنظمة المعمول بها في البلدين الشقيقين، وسوريا

 :على صعيد نشاطات رجال األعمال. ع
ه               اطلعت الهيئة على ما أعده مجلس رجال       .1 سيره وتنميت اون االقتصادي وتي سهيل التع ذآرات لت األعمال من م

ا انب   ة         بين البلدين وعلى ما قام به من نشاطات مختلفة وم صناعية والزراعي ه من أطر في المجاالت ال ثق عن
ا لألجواء دت ارتياحه ا، وأب تعدادها وغيره دت اس ذها وأب وي تنفي شترآة المن شاريع الم سائدة وللم ة ال  األخوي

ال      ال األعم س رج ال مجل وير أعم ى تط ساعد عل انها أن ت ن ش ي م رارات الت ن الق زم م ا يل ع م اذ جمي التخ
 . مجال المشاريع المشترآةوتوسيع دائرته وال سيما في

ي صناعة دمشق وحلب  .2 ان وغرفت ي لبن صناعيين ف ة ال ين جمعي ع ب اون الموق اق التع ًا باتف ة علم أخذت الهيئ
ة     اون متمني ذا التع ا له دت ارتياحه صناعية وأب ات ال ع القطاع ملت جمي ي ش شترآة الت ان الم شاطات اللج وبن

 .استمراره وتفعيله

 صعيد إنشاء شرآة قابضة مشترآة في إطار هذا المجلس وأآدت على ضرورة       ما تم على  بأخذت الهيئة علمًا     .3
 .العمل من أجل تجاوز جميع الصعوبات التي حالت دون إتمام عملية إنشاء هذه الشرآة حتى اآلن

د          افظ األس رئيس ح يادة ال ادرة س ًا ب ة عالي ت الهيئ اني ثمن ب اللبن راح الجان ى اقت اًء عل اع وبن ة االجتم ي نهاي وف
ور،      وتو صاليم والجمه ي ب اء ف ي الكهرب ر وإصالح محطت ادة تعمي ة إلع ساعدات الممكن ع الم ديم جمي ه لتق جيهات

  .وترميم الجسور التي دمرها العدوان اإلسرائيلي الغاشم

  رئيس مجلس الوزراء
  في الجمهورية العربية السورية

  رئيس مجلس الوزراء
  في الجمهورية اللبنانية

  دآتور سليم الحصال  المهندس محمود الزعبي
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