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 محضر اجتماع
   اللجنة االقتصادية واالجتماعية

  ...] مشترآةمشاريعالقطاعات اإلنتاجية والخدمية، حول [
  16/3/2002 بيروت

 

وزراء   يس مجلس ال سيد رئ ام ال ري ق ق الحري تاذ رفي اني األس وزراء اللبن يس مجلس ال ة رئ وة دول ى دع اًء عل بن
سبت الموافق       السوري الدآتور محمد مصطفى ميرو بزيارة إلى بيروت          وم ال د مرافق      16/3/2002ي ى رأس وف  عل

دين بحضور                          وزراء في البل سي ال سي مجل سيدين رئي ة برئاسة ال صادية واالجتماعي ة االقت حيث عقد اجتماع اللجن
انبين آل من                           اع عن الج د حضر االجتم تاذ نصري الخوري وق اني األس سوري اللبن ى ال أمين عام المجلس األعل

  :السادة 

  :السوريعن الجانب 
  نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية  محمد الحسين. د
  وزير الصحة  محمد إياد الشطي. د
  وزير الري  محمد رضوان مرتيني. م
  وزير الكهرباء  منيب صائم الدهر. م
  وزير الصناعة  عصام الزعيم. د
  وزير النقل  مكرم عبيد. م
  وزير المالية  محمد األطرش. د
  ير االقتصاد والتجارة الخارجيةوز  غسان الرفاعي. د
  وزير الزراعة واإلصالح الزراعي  نور الدين منى. د
  وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء  فيصل جاويش. م

  :عن الجانب اللبناني
  وزير الصناعة  جورج أفرام . م
  وزير الطاقة والمياه  محمد عبد الحميد بيضون. د
  وزير الصحة العامة  سليمان فرنجية. أ
  وزير المالية  د السنيورةفؤا. أ
  وزير اإلعالم   غازي العريضي. أ
  وزير االقتصاد والتجارة  باسل فليحان. أ
  وزير الزراعة والتعاونيات   علي عجاج عبد اهللا. أ
  أمين عام مجلس الوزراء  سهيل بوجي. د
  مستشار رئيس مجلس الوزراء  غازي يوسف. د

  . من الفنيين من الجانبين ًاآما شارك عدد

وزراء                       افتت يس مجلس ال سيد رئ ًا بال ري مرحب ق الحري تاذ رفي ح االجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني األس
ارة                 اب الزي د في أعق ذي يعق اع ال ذا االجتم ى أن ه السوري الدآتور محمد مصطفى ميرو والوفد المرافق مشيرًا إل

رة       التاريخية المميزة لسيادة الرئيس الدآتور بشار األسد إلى لبنان         سوري ألول م  وانعقاد المجلس األعلى اللبناني ال
ستحقه من                     ذي ت زخم ال في بيروت، إنما يأتي ليؤآد التصميم المشترك على تعميق العالقات وتطويرها وإعطائها ال

ة وال           ة التحديات الراهن ي                 أجل التمكن معًا من مواجه ة والت ة والدموي سياسة إسرائيل العدواني ة ب ك المتمثل يما تل س
شامل وفق المعاد               تست سالم ال ق ال االت وفرص تحقي ى ضرب احتم ؤدي إل ي أرسى   ل هدف فرض واقع جديد ي ة الت

ع    شترآة م تراتيجية الم ت االس ان بالثواب سك لبن دًا تم د، مؤآ ؤتمر مدري دها م ورياقواع دة س ار وح ي إط ك ف  وذل
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ي اتخذها المجلس         داعيًا إلى أن تكون القرارات التي ستتخذ اليوم في          . المصير ما بين البلدين    رارات الت مستوى الق
ة   سوق اللبناني ة ال اه إقام سرعة باتج دمًا وب سير ق ة وال صادية واالجتماعي ات االقت سبة لتطوير العالق ى بالن   –األعل

  .السورية المشترآة آخطوة أولية باتجاه الوصول إلى السوق العربية المشترآة

دآتور م            ورّد سوري ال وزراء ال يس مجلس ال اوة                 السيد رئ ى حف ري عل رئيس الحري اآرًا ال رو ش د مصطفى مي حم
ه                  ر عن االستقبال والضيافة وعلى ضرورة العمل من أجل االرتقاء بالعالقات إلى المستوى النموذجي الذي تم التعبي
ي                     رارات الت أصدق تعبير خالل زيارة سيادة الرئيس الدآتور بشار األسد األخوية التاريخية إلى لبنان من خالل الق

تعداد           أع ساعد               سوريا لن عنها خالل اجتماع المجلس األعلى حول اس أنها أن ت ي من ش ع الخطوات الت اذ جمي  التخ
ت عليه معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق واالتفاقات المنبثقة على تعميق العالقات وتطويرها في إطار تنفيذ ما نّص

 القرارات الصادرة عن المجلس األعلى والعمل من         مشيرًا إلى ضرورة اإلسراع بوضع برنامج زمني لتنفيذ       . عنها
سورية                 سوق ال ى ال  –أجل رسم تصور مستقبلي للعالقات والسير قدمًا باتجاه إقامة جدار جمرآي موحد توصًال إل

ادل             سوريامضيفًا بأن   . اللبنانية المشترآة  سالم الع ق ال  المؤيدة النتفاضة الشعب الفلسطيني الباسل والمتمسكة بتحقي
ة                     المس ع األراضي العربي تند إلى مرجعية مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم الذي يحقق انسحاب إسرائيل من جمي

ام    م المتحدة           1967المحتلة ع رار األم ودة وفق ق دس، والتمسك بحق الع ا الق ا فيه سحاب من    194 بم ذلك االن  ، وآ
ا زالت تحت ا                   ي م ران ومن األجزاء الت ان،      الجوالن حتى خط الرابع من حزي وب لبن الحتالل اإلسرائيلي في جن

نرى أن  الظروف تستدعي مواقف عربية متضامنة تتناسب وحجم األخطار والتحديات الراهنة وهذا ما نسعى إلى                 
تحقيقه بالتعاون مع لبنان وسائر الدول العربية الشقيقة، مؤآدًا بأن القرارات التي ستصدر عن هذا االجتماع ستعبر          

ى خالل اجتماعه        سورياات  أبناء  أصدق تعبير عن تطلع    رارات المجلس األعل ًا من ق  ولبنان وآمالهم وذلك انطالق
  .األخير

اني                   سوري اللبن ى ال ة للمجلس األعل ة العام دم من األمان ال المق ومن ثم انتقل المجتمعون إلى البحث بجدول األعم
  :وصل إلى ما يليوعلى ضوء المناقشات تم الت

  لمنتجات الصناعية الوطنية المنشأعلى صعيد تبادل ا: أوًال
اريخ    .1 شترآة ت صادية الم ة االقت اع اللجن اد محضر اجتم رر اعتم ات 10/3/2002تق ات للجه اء التوجيه  وإعط

  .المختصة في البلدين التخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل وضعه موضع التنفيذ الفوري

ب المحضر المشار إليه أعاله تم االتفاق على ما بعد مناقشة األمور المرفوعة من قبل اللجنة االقتصادية بموج        .2
  : يلي

د    .أ  دون آحول عن رة ب ا البي ا فيه شأ بم ة المن ة اللبناني شروبات الروحي واع الم ى مختلف أن ود عل اء القي إلغ
ادل المنتجات                سوريااستيرادها إلى    اق تب ا بموجب اتف ة المتفق عليه اءات الجمرآي ، واستفادتها من اإلعف

  .المنشأ الموقع بين البلدينالصناعية الوطنية 

ق            .ب  ن طري ان ع ن لبن ستوردات م يم الم سديد ق تم ت ى أن ي ط، عل ان فق ى لبن صديري إل دوالر الت اء ال إلغ
  .المصرف التجاري السوري

تيرادها بجهات القطاع                      .ج  د اس سلع المقي الطلب من اللجنة االقتصادية المشترآة متابعة دراسة ما تبقى من ال
  . من السلع المستثناة بموجب االتفاق الثنائي، وذلك بهدف تحرير تبادلها وما تبقىسورياالعام في 

رخيص                   .د  اء رسم الت سيطها وإلغ ة تب تمارة اإلحصائية لجه ادة النظر باالس الطلب من اللجنة االقتصادية إع
ادل التجاري                   ة التب ع قيم ة لرف دين ووضع آلي ة في البل ي المالي   باالستيراد والطابع بعد التنسيق بين وزارت

شأ إلى      ة المن ة الوطني صناعية والزراعي ل إصدار    500للمنتجات ال نويًا، ولتطوير وتفعي ون دوالر س  ملي
  .شهادة المنشأ وذلك خالل مهلة شهر من تاريخه

ى                    .ه  ستوردة إل شأ الم ة المن ة اللبناني وت النباتي ى الزي ع المنتجات       سوريا إلغاء رسم الضميمة عل ى جمي  وعل
  .جوده اللبنانية األخرى في حال و
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ستورد                    .و  ة اإلسمنت األبيض الم طرح الجانب اللبناني إمكانية معاملة اإلسمنت األبيض اللبناني نفس معامل
سوري           ة، ووعد الجانب ال من الشرآة السورية األردنية المشترآة لجهة اإلعفاء من الرسوم وشرط الكمي

  .بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن

ارك       :  على صعيد اإلجراءات الجمرآية     .ز  بعد مراجعة ما تقدم به الجانب السوري تقرر تكليف إدارتي الجم
  .العمل على حل هذه األمور ووضع صيغة مشترآة لمعالجتها خالل مهلة شهر من تاريخه

   المشترآة اللبنانية السوريةعلى صعيد وضع مشروع خطة مرحلية لتحقيق السوق: ثانيًا
دين               تقرر تكليف  .1  اللجنة االقتصادية المشترآة العمل على وضع خطة مرحلية لتحقيق السوق المشترآة بين البل

ستعين بمن              ا أن ت ة سنة من تاريخه، وله ووضع تصور لمستقبل العالقات االقتصادية بينهما وذلك خالل مهل
  .تراه مناسبًا من أصحاب االختصاص

صي الطلب من اللجنة االقتصادية المشترآة إعداد ا        .2 اق الم       ل ة لمشروع االتف اق االقتصادي     ح لغة النهائي ق باالتف
  .واالجتماعي المقترح من األمانة العامة خالل مهلة ثالثة أشهر من تاريخه

  على صعيد الصناعة: ثالثًا
  :تكليف وزيري الصناعة بما يلي

ة    . أ صيلية حول آلف ا وضع دراسة تف ام والخاص مهمته شترآة من القطاعين الع ة م شكيل لجن ة مصنع ت إقام
ا خالل                         ى أن تنجز مهمته ه، عل ة ل ة والداخلي ة المالي مشترك للغزل والنسيج في عكار وطرق تمويله واألنظم

  .ستة أشهر من تاريخه

  .وضع آلية قانونية ومالية لتسهيل عملية إقامة المشاريع الصناعية المشترآة وتمويلها  . ب

ات        الطلب من اللجنة المشترآة للمسح الصناعي متابعة أعما         . ت لها ووضع مشروع مشترك لكيفية تحديث المعطي
  . )3ك يزا( للقواعد الدولية المعتمدة المتوفرة لديها وفقًا

  على صعيد التبغ والتنباك: رابعًا
ة             صيلية حول إقام ا وضع  دراسة تف شترآة من المؤسستين مهمته الطلب من إدارتي التبغ والتنباك تشكيل لجنة م

وطرق تمويله والنظام المالي والداخلي له، على أن تنجز مهمتها خالل ستة أشهر من مصنع مشترك للتبغ والتنباك   
  .تاريخه، ولها أن تستعين بمن تشاء من القطاع الخاص

  على صعيد النفط والغاز: خامسًا
رابلس          − ي ط صفاتين ف شاء الم وع إن ة موض صين  لدراس وزيرين المخت ن ال رار م شترآة بق ة م شكيل لجن ت

  .والجنوب

وارد في                      بالنسبة − از ال  لسعر بيع الغاز إلى لبنان تقرر أن يمنح الجانب السوري حسمًا خاصًا على سعر بيع الغ
اني،              8/12/2001اتفاقية بيع الغاز للبنان الموقعة بتاريخ        سوري اللبن ى ال رار المجلس األعل ى ق اًء عل ، وذلك بن

تم                  ى أن ي دين، عل ين البل زة ب ات الممي اب رسمي من       وبما يتناسب وخصوصية العالق ك بموجب آت تثبيت ذل
  .الجانب السوري

  على صعيد المياه: سادسًا
  .أآد الجانب اللبناني أنه بصدد إنجاز عملية  إبرام اتفاقية العاصي في أقرب وقت ممكن −

نظم محضر                 − ى أن ي ى نهر العاصي عل الطلب من اللجنة المشترآة للمياه تحديد الموقع المناسب إلقامة سد عل
  .وعلى أن تنجز عملها خالل مهلة شهر من تاريخهرسمي باألمر 
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ة سد                   سورياالطلب من وزير الري في       − اه وإقام ة تقاسم المي ى اتفاقي  ووزير الطاقة والمياه في لبنان التوقيع عل
  .مشترك على النهر الكبير الجنوبي وملحقاتها التنفيذية خالل مهلة أقصاها شهر من تاريخه

  على صعيد الكهرباء: سابعًا
سبة                        تم − ا من ن د إعفائه ة بع ة اللبناني ى الحكوم ة عل ديون المترتب ة ال ادة جدول ى إع اق عل ة   %50 االتف  من القيم

  . بموجب أقساط شهرية31/12/2003 على أن تسدد لغاية 1/1/2003اإلجمالية للديون السابقة ابتداًء من 

ام        − ل ع ة قب ة المتبادل ات الطاق صفية آمي سبة لت ى  1987بالن اق عل م االتف اء    ، ت شترآة للكهرب ة الم د اللجن  أن تعق
  .أسرع وقت ممكن للبت بهذا الموضوعاجتماعًا في 

  على صعيد الزراعة: ثامنًا
سبة                            − سورية بالن ة ال وب من الحكوم ا هو مطل ان بوضع تصور حول م وم وزارة الزراعة في لبن تقرر أن تق

  .لتشجيع الزراعة في لبنان بصفة عامة

ري الزراعة في ال          − املة حول                    الطلب من وزي ة من أصحاب االختصاص لوضع دراسة ش شكيل لجن دين ت بل
ى أن تنجز                    سورية عل تشجيع زراعة القطن في البقاع وعكار واحتياجاتها والمساعدة المطلوبة من الحكومة ال

  .الدراسة خالل مهلة شهرين من تاريخه

وزيرين لدر                    − اع سريع برئاسة ال د اجتم شترآة عق ة الم ة الزراعي اسة مشروع خطة التكامل        الطلب من اللجن
ذ                الزراعي المرفوعة من اللجنة الفنية المشترآة واتخاذ اإلجراءات المطلوبة إلنجازها ووضعها موضع التنفي

  .خالل مدة شهرين من تاريخه

الطلب من اللجنة الزراعية المشترآة تقييم حرآة تبادل المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية بين البلدين على  −
  .تفاق إطالق حرية تبادل المنتجات الزراعية ورفع االقتراحات الالزمة بهذا الشأن ضوء ا

ي الزراعة الم        − صيغة المو        الطلب من وزارت ق ال ورًا بتطبي ا      حدة باشرة ف ا فيه ة بم شهادات الصحية البيطري  لل
  .7/3/2002الحيوانات الحية ومنتجاتها وفق ما تم االتفاق بشأنه خالل اجتماع 

اقيتي الحجر الزراعي البيطري               الطلب من وزا   − ق اتف ة للمباشرة بتطبي اذ اإلجراءات الفوري رتي الزراعة اتخ
  .وتوحيد قواعد استيراد المبيدات

دى الجانب    سوريار إلى  اقترح الجانب اللبناني إمكانية إعفاء الموز اللبناني المصدَّ        − ة، وأب  من الرسوم الجمرآي
  .لقرار المناسب بشأنهضوع واتخاذ االسوري استعداده لدراسة المو

   على صعيد النقل: تاسعًا
د        13/3/2002أطلعت اللجنة على محضر اجتماع لجنة النقل المشترآة بتاريخ           ه ق ًا بأن  وقررت اعتماده وأخذت علم

اق      18/4/2002 العبودية و  – لوضع حجر األساس إلعادة تأهيل خط طرابلس         17/4/2002تم تحديد موعد      – لخط ري
 واألردن موضع  سوريا  ووضع دفتر المرور الموحد لجميع أنواع اآلليات والسيارات بين لبنان و         الحدود السورية، 
  .27/3/2002التنفيذ ابتداًء من 

   على صعيد المنتجات الدوائية: رًاعاش
ور                          ى أن يصبح ساري المفعول ف ة عل ة والدوائي تم التوقيع على بروتوآول تعاون في مجال تبادل المنتجات الطبي

  . من الجهات المختصة  في آل من البلدينتصديقه
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   لى صعيد مشروع تحويرة الشيخ عياشع: حادي عشر
ى                           ه سيصار إل ة وبأن ا النهائي د بلغت مراحله سوري ق أخذ الجانب اللبناني علمًا بأن إجراءات التلزيم من الجانب ال

  .المباشرة بالتنفيذ خالل مهلة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخه

  عن الجانب اللبناني   السوريعن الجانب

  رئيس مجلس الوزراء
  في الجمهورية العربية السورية

  رئيس مجلس الوزراء 
  في الجمهورية اللبنانية

  األستاذ رفيق الحريري  الدآتور محمد مصطفى ميرو
  

  
    


