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  1/1      ومدينة دمشقاتفاقية تآخي وتعاون بين مدينة بيروت

  اتفاقية تآخي وتعاون 
  بين 

  مدينة بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية
  ومدينة دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية

  

  :مقدمة
ين              ا ب ة وخاصًة م ة اللبناني سورية والجمهوري ة ال ة العربي ين الجمهوري ا ب بقصد تعزيز عالقات األخوة والتعاون م

  .مدينتي دمشق وبيروت

ة من                     وبرغبٍة صادقٍة من     المدينتين باستفادة آل منهما من خبرات الطرف اآلخر في مجال تطوير الخدمات البلدي
  :أجل هذا الغرض فقد تم التوقيع باألحرف األولى على اتفاقية التآخي والتعاون على النحو التالي

ادة        .1 شقيقتين بقي دولتين ال دآتور    إن الجانبان اللبناني والسوري يقدران العالقات المتميزة بين ال رئيس ال يادة ال س
  .بشار األسد رئيس الجمهورية العربية السورية وشقيقه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود

  .تقوم آل مدينة بتبادل المعلومات والخبرات مع األخرى حول مواضيع شتى متنوعة تتعلق بالعمل البلدي .2

بة لألخرى ف   .3 رص المناس وفير الف ة بت ل مدين وم آ مية   تق دعوات الرس ادل ال ك بتب دي وذل ل البل ال العم ي مج
ع، وخاصة في مجال الطرق والجسور                         ى أرض الواق دينتين عل رات الم والفنيين لالطالع على تجارب وخب

  .وأعمال الصيانة المختلفة والمشاريع والنظافة وتنظيم المدن وأنظمة البناء والنقل والسير

ى الق  .4 ل عل دينتين بالعم ا الم زم آلت االت   تلت ي المج اء ف اون والبن ادل والتع ق بالتب ا يتعل شاط فيم ة ون ام بفاعلي ي
  .المتنوعة والعمل بدرجة آبيرة على تشجيع الفعاليات واألنشطة للمدينتين معًا

يعتبر مجلس بلدية بيروت في مدينة بيروت ومحافظة دمشق هما الجهتان اللتان تتوليان شؤون التعاون الودي                 .5
  .ة والتعاون في مجاالت اإلدارة المحلية في آل مدينة على التواليوتقوية أواصر الصداق

ود                         .6 ذ بن ة تنفي ة في محافظة دمشق متابع ات العام ة العالق روت ومديري تتولى أمانة المجلس البلدي في بلدية بي
ال          ن آ ين م ات الفني ة واجتماع اءات الدوري ضير للق ة والتح صاالت الالزم راء االت سيق وإج ة والتن االتفاقي

  .جانبينال

سخة     15/7/2002تم إعداد هذه االتفاقية باللغة العربية، والتوقيع عليها في بيروت يوم االثنين    ة بن ، وتحتفظ آل مدين
  .منها لتكون مرجعًا خاصًا بها

  .15/7/2002حرر في مدينة بيروت في 

  محافظ دمشق  رئيس مجلس بلدية بيروت

  مالدآتور غسان اللحا  المهندس عبد المنعم العريس

  

  


