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    المشترآةالسورية اللبنانيةالبيئة لجنة  محضر اجتماع
  ]22/12/2004 دمشق[

  
سيد                      ام ال سورية، ق ة ال ة العربي بدعوة من السيد المهندس هالل األطرش وزير اإلدارة المحلية والبيئة في الجمهوري

، حيث عقد اجتماع موسع       على رأس وفد   استاذ وئام وهاب بزيارة إلى سوري     وزير البيئة في الجمهورية اللبنانية األ     
ى وزارة اإلدارة  ي مبن تاذ نصري الخوري ف اني األس سوري اللبن ى ال ام للمجلس األعل ين الع ك بحضور األم وذل

  :المحلية والبيئة في دمشق حضره آل من السادة

    :عن الجانب اللبناني
  مدير عام البيئة  برج هتجيان. د  .1
  ة مستشار للشؤون البيئي  عمر الحلبي. د  .2
  مستشار إعالمي   رضوان الديب . أ  .3
  رئيس مصلحة اإلرشاد والتوعية   انطوان الغريب. أ  .4
  رئيس مصلحة حماية البيئة السكنية باالناب   السيدة لينة يموت  .5
  قائمة بأعمال قسم الشؤون الخارجية والعالقات العامة   السيدة نانسي الخوري   .6
   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي –اقة والبيئة وحدة الط  وليد نصر . أ  .7

    :عن الجانب السوري
  السيد مدير عام الهيئة العامة لشؤون البيئة   أآرم الخوري. د  .1
  مستشار السيد الوزير   السيد فوزي محاسنة   .2
  مدير السالمة الكيميائية   نادر غازي . د  .3
  ت الدولية رئيس دائرة العالقا  احمد المحمد . م  .4
  مدير التوعية واإلعالم البيئي  عبد الرزاق سفرجالني . م  .5
  مديرة تقييم األثر البيئي  منال السقا . م  .6
  مدير سالمة الغالف الجوي   خالد قاللي  .م  .7
  المكتب الصحفي   اآلنسة عال جربوع   .8
   سالمة المياه ةمدير  ريم عبد ربه . م  .9

  .مجلس األعلى السوري اللبناني األمانة العامة للل الدين رئيس دائرة البيئة في عبد الناصر جما. د

  :يلي بعد آلمات الترحيب بدأت اللجنة المشترآة مناقشة جدول أعمالها وفق ما

  استعراض ما تم إنجازه من مشاريع مشترآة من خالل مذآرة التفاهم: أوًال

سوري اللب  .1 اني  مشروع اإلدارة المتكاملة للساحل ال ة    (ن ل عمشيت والالذقي ين جبي ل من     SMAP 98 )ب وبتموي
م                 :االتحاد األوروبي  ا ت ان، آم ة في آل من سورية ولبن ذة والمتبقي  تمت مناقشة آافة نشاطات المشروع المنف

ذ المشروع من حيث                    ومناقشة قرار مديرية البيئة في المفوضية األور       رة تنفي د فت ة في بروآسل حول تمدي بي
دة ع   دأ لم اريخ   المب ن ت هر م ذة   3/11/2004شر اش شرآة المنف تمكن ال ى ت ك ( حت رآة انفيروت ذ  ) ش ن تنفي م

  .  النشاطات المتبقية
  :وتقرر ما يلي

اني          انون الث يس  ودعوة 2005عقد اجتماع ثنائي لبناني سوري في بيروت، في النصف األول من شهر آ   رئ
رآة انف   ام ش دير ع س إدارة وم ات تنف  يمجل ث بمعوق ك للتباح ة     روت ة والمالي ة التقني ن الناحي شروع م ذ الم ي

ة،          ة العام سيق مع األمان ك بالتن ة    واإلدارية وتحديد المسؤوليات في إطار هذا المشروع وذل تمكن من متابع لل
  .تنفيذ  المشروع
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ة  .2 ات الناتج ة  للنفاي شروع اإلدارة المتكامل وري  م ن س ل م ي آ ون ف ر الزيت ن معاص ان واألردنا ع   ولبن
2000SMAP تم التأآيد على أهمية تنفيذ المشروع لتأسيس نظام إدارة متكاملة           :يل من االتحاد األوروبي    وبتمو

م المتحد                  سيق مع مكتب األم ائي في آل من         بيئية لمخلفات صناعة زيت الزيتون، وعلى ضرورة التن ة اإلنم
 .للمباشرة في التنفيذ واألردن البنان وسوري

ا         ال مجلس                مرسوم  ن أن مشروع   بعد المناقشة أوضح وزير البيئة في لبن ى جدول أعم ة مدرج عل ول الهب  قب
  ، بناء على ما تقدم.الوزراء اللبناني وسيبحث في مطلع األسبوع القادم

  :تقرر ما يلي
اءً        ام           تشكيل لجنة فنية بقرار من الوزيرين بن ة الع ل نهاي ك خالل قب امين وذل ديرين الع راح الم ى اقت  2004 عل

  .األمانة العامةعلى أن تتم المراسالت عبر 

ة    .3 إلدارة المتكامل ي ل شروع اإلقليم رب    لالم شرق والمغ ي دول الم صلبة ف ات ال  2000SMAP/METAPلنفاي
اإلدارة المحلية  ولبنان، وأآد السيد وزير   المنفذة في المشروع في آل من سوري      استعرض الجانبان النشاطات ا   

شة    . بين في آافة مراحل تنفيذ المشروع       على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجان      اوالبيئة في سوري   د مناق وبع
  المقدم،الموضوع واإلطالع على العرض 

  :يلي تقرر ما
ن              ستفادة م دروس الم رات وال ل الخب وزارتين لنق ين ال ل ب ف التواص شروع وتكثي ذ الم سن تنفي ة ح متابع

  .المشروع

  :2000SAMP ولبنان اة للنهر الكبير الجنوبي بين سوريمشروع اإلدارة المتكامل .4
اق                    م االتف ل، وت شاآل التموي ة بم ذ المشروع والمتمثل استعرض الجانبان المشاآل التي واجهت االنطالق بتنفي

داد   ى إع الةعل ية األور رس ى المفوض شترآة إل الق     و م ادة انط ى  ضرورة إع د عل سل، تؤآ ي بروآ ة ف بي
ى عاتق   ذانفيذ هضح مدير عام البيئة في لبنان أن ت      أوو. المشروع بما يضمن مصالح البلدين      المشروع يقع عل

   وبعد المناقشة،.المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان
  :يلي تقرر ما

وه       سوري المن د ال ا عقد اجتماع مع أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، خالل زيارة الوف   عنه
  .)1(أعاله في البند 

  عادة تشكيل اللجانإ: ثانيًا
ام للمجلس األعلى السوري اللبناني على ضرورة إعادة تشكيل اللجان وتفعيل عملها، وذلك بعد أآد األمين الع

  :ما يليبعد المناقشة قرر . ل من البلدينالتعديل الوزاري الذي تم في آ

  .أن يكون لكل مشروع ثنائي لجنة فنية للمتابعة –

  .شهرأ آل ثالثة ًاأن تجتمع هذه اللجان دوري –

  .شهر، لبحث تقدم عمل اللجان الفنيةأابعة آل ستة أن تجتمع لجنة المت –

   مقترحات وتوصيات :ثالثًا
  :مشاريع مشترآة جديدة .1

، ومحميات برية ) الشيخ زينادـالحميدية (دراسة إحداث محميات حدودية مشترآة، بحرية شاطئية . 1 .1
 ودراسة إمكانية ،)نهر العاصي والنهر الكبير( وأحواض األنهار المشترآة) اللزاب في منطقة األآوم(

  .وفق المعايير الدولية) جبل الشيخ(إحداث محمية طبيعية في منطقة حرمون 

لتقديمه  العمل على وضع مسودة مشروع في مجال المرحلة الثانية لبرنامج إدارة المنطقة الساحلية،. 2. 1  
 .إلى اجتماع دول األطراف في اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث

 .)SAP(التنسيق في مجال إعداد خطط العمل الوطنية لتخفيض تلوث البحر المتوسط من مصادر برية  .3. 1  
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 الزيوت المستهلكة، النفايات الطبية مثل األدوية ًاالمتكاملة للنفايات الخطرة وخصوصمشروع اإلدارة . 4. 1  
 لوضع معايير .إلخ... النقالةهية الصالحية، نفايات الكترونية مثل الحواسب والهواتف تالمن

 .ومواصفات

 .مشروع تطوير التشريعات والسياسات البيئة بين البلدين  .5. 1  

 .إعداد مشروع اتفاقية ثنائية إلنشاء هيئة مشترآة لمكافحة الكوارث البيئة الطبيعية.  6. 1  

  :ة مشترآةيبرامج بيئ  .2
  .ة وتقييم األثر البيئييجعة البيئابيئي والمرتبادل الخبرات ورفع القدرات في مجال التفتيش ال .1 .2

  .تبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد البحرية. 2. 2        

  .التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة الكوارث البيئية .3. 2        

 اإلعالم البيئي وإقامةالعمل على تبادل الخبرات بين البلدين لتفعيل دور منظمات المجتمع األهلي، و. 4. 2        
  .دورات تدريبية وندوات مشترآة

   تحديد موعد ومكان االجتماع القادم:رابعًا
اهم              ذآرة التف ام م ة بحسب أحك تمنى األمين العام أن تعقد لجنة المتابعة واللجان الفنية المتخصصة اجتماعات دوري

 .أو عندما تدعو الحاجة
ة ا     اون         آما أوضح ضرورة إبالغ األمانة عن آاف ا في ملف التع ا إلدراجه شاطات بمختلف أنواعه لمراسالت والن

  .البيئي الثنائي

  .حرر هذا المحضر على ثالث نسخ أصلية

  22/12/2004دمشق 

  وزير البيئة 
  في الجمهورية اللبنانية

  األمين العام 
  للمجلس األعلى السوري اللبناني

  وزير اإلدارة المحلية والبيئة 
  السوريةفي الجمهورية العربية 

  المهندس هالل األطرش  السيد نصري الخوري  السيد وئام وهاب
  
  


