
 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

  1/2    لحكومتين السوریة واللبنانية على إنشاء هيئة دائمةاتفاق بين ا
  

  اتفاق 
  على إنشاء هيئة دائمة 

  بين حكومة الجمهوریة اللبنانية وحكومة الجمهوریة العربية السوریة 
  

  إن حكومة الجمهوریة اللبنانية

  وحكومة الجمهوریة العربية السوریة

ول ا                  اد الحل ة  رغبًة منهما في تعزیز التعاون وتوثيق العالقات بين البلدین ومعالجة القضایا التي تهمهما وإیج لمالئم
  لها،

  :اتفقتا على ما یلي

  :المادة األولى
  :تنشأ هيئة دائمة مكونة على الوجه التالي

  عن الجانب السوري: أوًال 
  معاون وزیر الخارجية
  معاون وزیر االقتصاد
  معاون وزیر الصناعة
  معاون وزیر الزراعة

  معاون وزیر المواصالت
  معاون وزیر الداخلية لشؤون األمن

  ركمدیر عام الجما

  عن الجانب اللبناني: ثانيًا 
  أمين عام وزارة الخارجية
  مدیر عام وزارة االقتصاد
  مدیر عام وزارة الزراعة

  مدیر عام وزارة الشؤون االجتماعية
  مدیر عام الجمارك

  مدیر عام األمن العام
  مدیر عام السياحة

  :المادة الثانية
دی  م البل ي ته ضایا الت ة الق ة معالج ة الدائم ولى الهيئ ا تت ل منهم ي آ ا ف ول به ة المعم ًا لألنظم شاریع . ن وفق د م وتع

ذا    أمين ه ة لت ة الالزم ات العملي ك الترتيب ة، وتتخذ من أجل ذل ات القائم ذ االتفاق ى حسن تنفي سهر عل ات وت االتفاق
. هاوتنظر في االعتراضات والشكاوى التي قد یقدمها أصحاب المصالح وتسعى إلى إیجاد الحلول المالئمة ل. التنفيذ

  :وتعالج بنوع خاص األمور التالية

  العالقات االقتصادیة: أوًال 
  األمور التجاریة  .أ 

  األمور الزراعية  .ب 
  األمور الصناعية  .ج 
  أمور النقل والترانزیت  .د 
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  األمور الجمرآية  .ه 
  األمور السياحية   .و 
  أمور العمل والعمال  .ز 
  مصالح مواطني البلدین  .ح 
  أمور المياه  .ط 

  قضایا األمن والحدود: ثانيًا 
  ن قضایا األم  .أ 

  قضایا الحدود  .ب 

  :المادة الثالثة
دین                 اوب في آل من البل ك بالتن يس الجانب     . تعقد الهيئة دورات متتالية مدة آل منها شهران وذل ة رئ رأس الهيئ وی

د في                 ي تعق السوري في الدورات التي تعقد في األراضي السوریة، ویرأسها رئيس الجانب اللبناني في الدورات الت
  .األراضي اللبنانية

  :المادة الرابعة
انبين     ل       . تجتمع الهيئة مرة آل شهرین على األقل، وآلما طلب ذلك أحد الج اع قب ى االجتم دعوة إل رئيس ال یرسل ال

  .موعده بأسبوع على األقل ویضمنها مشروعًا بجدول األعمال

راء       ة  إذا استحال حضور أحد أعضا    . یحق لكل جانب أن یصطحب معه إلى االجتماعات من یشاء من الخب ء الهيئ
  .ناب عنه حكمًا معاونه المباشر في الوزارة التي ینتمي إليها

  :المادة الخامسة
ام                      انبين للقي تأمينًا الستمرار األعمال في الفترات الواقعة بين اجتماعات الهيئة، ینشأ مكتب في عاصمة آل من الج

  .بأعمال التنسيق والسكرتاریة

  :المادة السادسة
  .للجان الخاصة التي أنشئت أو قد تنشأ بين البلدینتشرف الهيئة على أعمال ا

  :المادة السابعة
  .یعمل بهذا االتفاق فور التوقيع عليه

  

  1970 آانون األول 22بيروت في 

  

  عن حكومة الجمهوریة اللبنانية
  وزیر الخارجية والمغتربين

  خليل أبو حمد

  عن حكومة الجمهوریة العربية السوریة
   وزیر الخارجيةنائب رئيس مجلس الوزراء،

  عبد الحليم خدام
  


