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 محضر اجتماع
   المشترآة لمحافظتي البقاع وريف دمشق السورية اللبنانية اللجنة

   19/8/2009بتاريخ   بارك أوتيلـه شتورالمنعقد في 
   

د حاج                بناًء على دعوة من      سعادة محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان قام السيد محافظ ريف دمشق المهندس زاه
ل     - حيث عقد اجتماع في شتورة      19/8/2009فظة البقاع بتاريخ    موسى على رأس وفد مرافق بزيارة محا       ارك أوتي  ب

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

  :السوريالجانب عن 
  قائد شرطة ريف دمشق  اللواء عبد الكريم حاج صالح

  لح العقاريةمدير عام المصا  السيد خطاب ليال
  مدير مكتب السيد المحافظ  السيد عامر فرح

  فرع المنطقة  الرائد نارت بارسيك
  حرس الحدود  جمال حسنيد مالع
  مدير منطقة يبرود  يد محمد حسن العليالعم
  جمارك                        يد صالح محاميدالعم

  آمر ضابطة الزبداني  العقيد رائق حسن
  مدير المصالح العقارية بريف دمشق                          السيد محمود الحلبوني

                       مدير حدود جديدة يابوسالسيد عبد الوهاب البقاعي
  ضابط االرتباط  المهندس عدنان أوضه باشي

  :اللبنانيعن الجانب 
  قائمقام بعلبك  األستاذ عمر ياسين
  التنسيق مكتب -الجيش اللبناني  العميد رفعت شكر

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

  قائد سرية بعلبك  العقيد مروان سليالتي
  الجمارك اللبنانية  العقيد محمود غنام
  األمن العام اللبناني  الرائد وديع خاطر

  رئيس مصلحة مساحة البقاع  ميشال قصابلي. د
  في المحافظةرئيس دائرة   السيد علي مصطفى
  رئيس قسم في المحافظة  السيد قيصر الديراني

  رئيس قسم في المحافظة  السيدة عيدا مراد
  محاسب المحافظة  السيد وسيم شهوان

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

ادل آلمات ال    د تب ين   بع اع  محافظ  سعادة ترحيب ب سيد  والبق ى     ريف دمشق   محافظ  ال ام للمجلس األعل ين الع  واألم
 :بدأ االجتماع بمناقشة جدول األعمال وفق البنود التاليةالسوري اللبناني 
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اريخ        ودان ت اع بل ضر اجتم ي مح ه ف اق علي م االتف ا ت ام م ين الع تعرض األم ن   26/2/2009اس ازه م م إنج ا ت  وم
اريخ مقترحات واالط دة بت ا المنعق شترآة خالل اجتماعاته ة الم ة الفرعي ى التوصيات المرفوعة من اللجن الع عل

ا                12/8/2009 و 21/5/2009 ى م اق عل م االتف انبين حيث ت زارعين من الج ، واالطالع على الشكاوى الواردة من الم
  : يلي

ة عرسال        بعد   − ع في منطق ذي وق ردي ال ه مجرد      -استعراض مالبسات الحادث الف د بأن م التأآي رة، ت  رأس المع
  . حادث شخصي ودوافعه مادية علمًا بأن القضاء المختص وضع يده على الموضوع

  .أخذ المجتمعون علمًا أن هناك لجنة محلية تسعى للمصالحة بين الجانبين وهم يشجعون على هذا األمر

سب − ر عين الجوزةبالن انبين، -ة لمعب زارعين والفالحين من الج مية للم وائح االس اد الل م اعتم  حوش عرب، ت
  .واالتفاق على أن يتولى الجانب السوري ضبط هذا المعبر وإيداع الجانب اللبناني نسخة عن هذه اللوائح

ماعًا خالل أسبوع من تاريخه في  عسال الورد، تقرر أن تعقد اللجنة األمنية الفرعية اجت-بالنسبة لمعبر الطفيل −
ى       عسال الورد لوضع االقتراحات التي من شأنها تسهيل أمور الفالحين والمزارعين وعرض االقتراحات عل

  .المراجع المختصة في البلدين لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها

ا            − سيير دوري اني وحرس الحدود بت وم آل من الجيش اللبن ى أن يق ة عرسال ورأس    تم االتفاق عل ت في منطق
  .اإلشكاالتالمعرة بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بهدف ضبط الحدود والحد من 

شترآة    − ة الم ي اللجن ه ف سمية ممثلي اني بت ب اللبن يقوم الجان صادية(س ة واالقت ن  ) الثقافي بوع م ة أس خالل مهل
  .علىاألتاريخه، تمهيدًا لدعوتها الجتماع من قبل األمانة العامة للمجلس 

آما تم االتفاق على عقد االجتماع القادم لمحافظتي البقاع وريف دمشق برئاسة المحافظين واألمين العام، وذلك في    
  .  2009محافظة ريف دمشق خالل شهر تشرين الثاني 

  الجانب السوري
  السيد محافظ ريف دمشق

  زاهد حاج موسى

  األمانة العامة
  للبناني للمجلس األعلى السوري ا األمين العام

   نصري الخورياألستاذ

  الجانب اللبناني
  سعادة محافظ البقاع

   القاضي أنطوان سليمان
 


