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 1/2     2602/2009/ة لمحافظتي البقاع وريف دمشق محضر اجتماع اللجنة المشترآ 

 محضر اجتماع
   المشترآة لمحافظتي البقاع وريف دمشق السورية اللبنانية اللجنة

   26/2/2009بتاريخ المنعقد في بلودان 
   

اع القاضي أنطون                                 ام سعادة محافظ البق د حاج موسى ق سيد زاه سيد محافظ ريف دمشق ال بناًء على دعوة من ال
شق بت    ف دم ة ري ارة محافظ ق بزي د مراف ى رأس وف ليمان عل ودان   26/2/2009اريخ س ي بل اع ف د اجتم ث عق  حي

  :بحضور سعادة األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري وقد شارك آل من السادة

  :اللبنانيالجانب عن 
  مكتب التنسيق في الجيش اللبناني  العميد مروان بيطار
  قائم مقام بعلبك  األستاذ عمر ياسين

  أمين سر عام محافظة البقاع   شاهينالسيد أحمد أبو
  الجيش اللبناني  العقيد حسين خليفة

  قائد سرية بعلبك  العقيد مروان سليالتي
  رئيس دائرة األمن العام  العقيد سميح زيتون
  الجمارك اللبنانية                        العقيد محمود غنام

  ألمن العام اللبنانيا  وديع خاطرالرائد 
    رئيس مصلحة مساحة البقاع                            ميشال قصابلي . د

    المحامي بسام سليمان

  :عن الجانب السوري
  قائد شرطة ريف دمشق  اللواء عبد الكريم محمد حاج صالح

  القوات المسلحة  العميد عبد الرحمن علي
  من حرس الحدود  العميد جمال حسن
  مدير منطقة النبك  العميد حسين حسين

  مدير منطقة الزبداني   الحريريالعميد طالب
  مدير منطقة يبرود  العميد محمد حسن علي

  أمين سر المحافظة  يد عبد الرحمن بيرقدارسال
  الجمارك السورية  العقيد مشهور حسن
   الجديدة-رئيس مرآز الهجرة والجوازات  العقيد مأمون آالوت

  مدير المصالح العقارية بريف دمشق  السيد عبد اإلحسان قبالن
   الجديدة-مدير المرآز الحدودي  د عبد الوهاب البقاعيالسي

  القوات المسلحة  الرائد نارت بارسيك

  :عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني
  مسؤول العالقات العامةالسيد أحمد الحاج حسن                        

سيد محافظ ريف دمشق وسعادة م           ين ال ادل آلمات الترحيب ب د تب ى       بع ام للمجلس األعل ين الع اع واألم حافظ البق
  :السوري اللبناني وتهنئة محافظ ريف دمشق في موقعه بدأ االجتماع بمناقشة جدول األعمال وفق البنود التالية

افظ  .1 شترآة للمح ة الم ة الفرعي اع اللجن راءة محضر اجتم ا يخص محضر  تق شامل فيم ر ال شة التقري ين ومناق
 :ث تم االتفاق على النقاط التالية حي14/1/2009اجتماع تاريخ 
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ين       .أ  دود ب انبي الح ى ج ين عل زارعين والفالح ة الم سهيل حرآ ة بت ائل الكفيل سبل والوس اد ال سبة إليج بالن
المحافظتين والستثمار عقاراتهم في هذه المناطق ال بد من إيجاد آلية وصيغة تسهل عليهم االنتقال والعمل 

 :التوصل إلى ما يلي أراضيهم مع آلياتهم الزراعية تم في

ة             − ا من الجهات المعني د التصديق عليه اتير (إعداد لوائح اسمية للفالحين بع اطق  -مخ دراء من ائم  - م  ق
وحسب األصول وتبادل هذه اللوائح االسمية بعد إنجازها ووضعها بتصرف المسؤولين عن               ) مقامين

 .المعابر المتفق على فتحها

ع                         .ب  ى أرض الواق ابر عل د المع ة لتحدي ة ميداني ام بجول افظتين القي ين المح تكليف اللجنة الفرعية المشترآة ب
ة    التفاصيل ودراسة آافة    ابر المقت       المتعلق ابر والمع ذه المع ون سرغايا   : (حة هي   ربه  عين الجوزة     -معرب
على )  دير العشاير-رة رأس المع- الجراجير- المشرفة- قارة- عرسال- الطفيل عسال الورد  -حوش عرب 

ة الميداني       اع والجول ل نهاي  ةأن يتم االجتم د         ة قب ة لتحدي ة العام سيق مع األمان ام الحالي وبالتن  آذار من الع
 .موعد الجولة

صيغة       .ج  ة تقوم اللجنة الفرعية المشترآة باالقتراح النهائي ل ابر    آلي وائح االسمية   :  العمل في المع سبة لل  -بالن
ة                تفاصيل الدخول والخروج     ابرين وآاف ة للع ة المرافق ات الزراعي زارعين والتوقيت واآللي للفالحين والم

 .اإلجراءات المطلوبة

ة      .د  شترآة والمعني ة الم ة الفرعي ام اللجن ل وخصوصيتها قي دة الطفي ول موضوع بل اق ح م االتف يش (ت الج
سهيل أمور      الجتماع يعقد الحقًا إليجاد السبل    )  الجمارك وقوى األمن الداخلي    -والقوات المسلحة   الكفيلة بت

 .سكان البلدة

افي    .2 اون الثق ل التع شق ولتفعي ف دم اع وري افظتي البق ين مح ه ب ق علي ة المتف اون والتوأم ار التع ي إط ف
صة         ة مخت ة فرعي شكيل لجن راح ت م اقت افظتين ت ن المح ات م شارآة بفعالي ر الم سياحي عب صادي وال واالقت

ة  ومشترآة من آال المحافظتين على أن يتم إبالغ      األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني بأسماء اللجن
 .المحضرهذا المذآورة خالل أسبوعين من تاريخ 

ى                    .3 ام للمجلس األعل ين الع تم االتفاق على عقد اجتماع لمحافظتي البقاع وريف دمشق برئاسة المحافظين واألم
 . محافظة البقاع في النصف الثاني من نيسان للعام الحالي وفييالسوري اللبنان

  الجانب اللبناني
  سعادة محافظ البقاع

  القاضي أنطوان سليمان

  األمانة العامة
   للمجلس األعلى السوري اللبناني األمين العام

   نصري الخورياألستاذ

  الجانب السوري
  محافظ ريف دمشق

   السيد زاهد حاج موسى
 


