
 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

  1/2  اتفاق تعاون لمكافحة المخدرات
                                                                     

 اتفاق تعاون
  بين وزارتي الداخلية  لمكافحة المخدرات

  حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية في آل من
  

انطالقًا من معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في 
  ،22/5/1991دمشق بتاريخ 

 من وزارتي الداخلية في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في توثيق عرى التعاون في ورغبة آل
  . مجال مكافحة المخدرات

  ونظرًا لما يشكله التعامل في المخدرات من خطر بالغ على المجتمع والبشرية جمعاء 

  :تم االتفاق على ما يلي

  :المادة األولى
ي المخدرات ومروجيها والفاعلين األصليين والشرآاء والمحرضين في جرائم تبادل المعلومات حول مهرب

المخدرات وذلك بين الجهازين المختصين في البلدين مباشرة بغية تفويت فرص الهروب وضمانًا لسرية 
اإلجراءات وسرعتها، وبالتالي تتبع هؤالء جميعًا لكشف نشاطهم اإلجرامي وضبطهم واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 .بحقهم

  :المادة الثانية
تنسيق أعمال البحث والتحري عن إنتاج وتصنيع وتخزين المواد المخدرة وطرق تهريبها واالتجار غير المشروع 
 .بها وآذلك تبادل المعلومات المتعلقة بكبار المهربين الذين يقيمون في البلدين الشقيقين بغض النظر عن جنسياتهم

  :المادة الثالثة
ات الفورية بالوسائل المتاحة عن األشخاص الذين تحوم حولهم شبهات االتجار غير المشروع تبادل المعلوم

 .بالمخدرات عند انتقالهم بين البلدين

  :المادة الرابعة
انتقال المسؤولين والمحققين المختصين في البلدين، رفق المقبوض عليهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك بهدف استكمال 

 من له عالقة بعملية التهريب سواء آان مدبرًا أو مموًال أو تاجرًا أو متدخًال أو محرضًا إجراءات التحقيق وآشف
على أن يعاد المقبوض عليهم أيًا آانت جنسيتهم إلى البلد الذي قبض عليهم فيه لمحاآمتهم لديه أما المقبوض عليهم 

 . الحقًا فهؤالء تجري محاآمتهم في البلد الذي يقبض عليهم فيه

  : الخامسةالمادة
ترحيل من تتوفر عنهم معلومات مؤآدة بتهريب أو نقل أو تجارة المخدرات أو أي نشاط في هذا المجال ضد البلد 
الذي ينتمون إليه من المواطنين اللبنانيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية أو المترددين منهم عليها أو 

في الجمهورية اللبنانية أو المترددين منهم عليها وعدم ترحيل هؤالء األشخاص إال المواطنين السوريين المقيمين  
 .بعد عرض وضعهم على القضاء المختص

  :المادة السادسة
تسهيل عمليات المرور المراقب بغية القبض على مستقبلي المخدرات وآل من له عالقة بالجريمة على أن يعلم 

  . األقل ساعة على)48(عن تلك المعلومات قبل 
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  :أحكام ختامية
يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تلقي اإلشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف اآلخر  .1

 .خطيًا بإتمام اإلجراءات الداخلية لتصديقها

ءات الواردة يمكن تعديل هذا االتفاق بموافقة الطرفين وتدخل التعديالت المتفق عليها حيز التنفيذ طبقًا لإلجرا .2
 .بالفقرة األولى من هذه المادة 

يبقى هذا االتفاق ساري المفعول ما لم يعلم أحد الطرفين الطرف اآلخر خطيًا برغبته بإنهاء العمل به قبل ستة  .3
 .أشهر وذلك عبر األمانة العامة للمجلس األعلى اللبناني السوري

ا نفس الحجة         على ث18/7/2010حرر ووقع هذا االتفاق في دمشق بتاريخ       ة لكل منه ة العربي الث نسخ أصلية باللغ
  .القانونية

  عن حكومة الجمهورية اللبنانية
  وزير الداخلية والبلديات
  األستاذ زياد بارود

  عن حكومة الجمهورية العربية السورية
  وزير الداخلية

  اللواء سعيد سمور
  

  


