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  قاع ومحافظ ريف دمشقببين محافظ ال محضر اجتماع
   30/3/2004 ]دمشق[

   

انطالقًا من العالقات األخوية المميزة بين البلدين الشقيقين سورية ولبنان والتاريخ والمسار الواحد الذي يجمعهما، 
الرئيس العماد إميل لحود وتفعيًال لالتفاقات المعقودة وتوجيهات آل من سيادة الرئيس الدآتور بشار األسد وفخامة 

ورغبًة منهما في إطالق مشروع التوأمة بين محافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية ومحافظة البقاع 
نظرًا للتكامل في مختلف المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية وإيمانًا منهما بما لهذه . في الجمهورية اللبنانية

  .في تنمية عملية التفاعل والتكامل في المجاالت آافةاالتفاقية من أهمية 

 م بحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني 30/3/2004عقد اجتماع في محافظة ريف دمشق بتاريخ 
  :السيد نصري الخوري وشارك آل من السادة

  :السوريالجانب 
  محافظ ريف دمشق   الدآتور صالح آناج .1
  نائب رئيس المكتب التنفيذي  لبرغوثالمهندس يونس ا .2
  أمين سر محافظة ريف دمشق  المهندس سامر منصور .3
  مدير العالقات العامة بريف دمشق  السيد عامر فرح .4
  مدير الشؤون القانونية  السيد ناصر منذر .5
  مدير المكتب الصحفي  السيد عماد نصيرات  .6

  :اللبنانيالجانب 
  محافظ البقاع   القاضي أنطوان سليمان .1
  رئيس دائرة البلديات  السيد علي مصطفى .2
  رئيس الدائرة اإلدارية  السيد أحمد أبو شاهين  .3
  رئيس قسم في المحافظة  السيد الياس الصباغ .4

  .آما شارك عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني مسؤول العالقات العامة السيد أحمد الحاج حسن

 المداوالت والمناقشات تم االتفاق على إطالق مشروع التوأمة بين المحافظتين وتحقيق البنود الواردة وعلى ضوء
فيه عبر المجالس والوحدات اإلدارية والبلديات والمديريات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات األهلية 

  :جوانب التاليةوتقديم آل التسهيالت الالزمة لذلك على أن يتضمن هذا االتفاق ال

  الجانب الخدمي: أوًال
سهيالت               − ديم الت افظتين وتق ين المح ربط ب ي ت ى تطوير وتحسين الطرق الت اون مع الجهات المختصة عل التع

 .لعبور اآلليات واألشخاص

ى طول                      − ع المحطات الموجودة عل رورًا بجمي مواآبة عملية إعادة تأهيل الخط الحديدي بين الزبداني ورياق م
 .ألمر الذي يسهل نقل البضائع واألشخاص والمجموعات السياحيةهذا الخط ا

  .المساهمة في التنمية االقتصادية من خالل تشجيع وتسهيل التعاون بين الفعاليات االقتصادية في المحافظتين −

  الصناعيالجانب : ثانيًا
اون مع      تشجيع إقامة المعارض لجميع المنتجات الوطنية في آال المحافظتين وتقديم التسهيال           − ت إلنجاحها بالتع

 .غرف التجارة والصناعة والزراعة في المحافظتين

 .تشجيع االستثمارات الصناعية والتعريف بالمناطق الصناعية والحرفية في المحافظتين −
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  البيئي والزراعيالجانب : ثالثًا
 .التعاون في وضع الحلول المشترآة لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة والسائلة −

 .العمل على تطوير خطط التشجير في المحافظتين، والعناية بالغابات المشترآة وحمايتها −

شترآة تحدد      − ة م السعي مع الجهات المختصة بإقامة محمية بيئية مشترآة بين المحافظتين وعلى رقعة جغرافي
  .الحقًا

  الثقافيالجانب : رابعًا
 . المتبادلة بين المحافظتينإقامة األسابيع والمعارض الثقافية والفنية والتربوية −

  .تطوير وتفعيل إقامة التجمعات الكشفية والشبابية بين المحافظتين وإقامة المباريات الرياضية على أنواعها −

  السياحيالجانب : خامسًا
 .تشجيع السياحة الداخلية بين المحافظتين وتبادل الخبرات وتقديم التسهيالت الالزمة لذلك −

افظتين وإصدار              إصدار النشرات والبروشو   − سياحية في آل من المح ات ال اطق والفعالي رات التي تعرف بالمن
 .نشرة مشترآة بينهما

  . منها الطالبية والشبابية وسائر الفعاليات الشعبيةتشجيع الرحالت السياحية الالزمة وخاصًة −

  الجانب اإلعالمي: سادسًا
ر             − اج ب ى إعداد وإنت افي           التعاون مع الجهات اإلعالمية المختصة عل التراث الثق شترآة تعرف ب ة م امج إعالمي

 .والسياحي واالجتماعي المشترك بين المحافظتين

  .تبادل االقتراحات لتسمية شوارع وساحات عامة بأسماء أعالم وطنية من آال المحافظتين −

  الجانب الصحي: سابعًا
 .لمواعيد والمساهمة في إنجاحهاالتأآيد على استمرار وتفعيل حمالت التلقيح التي تقام في المحافظتين بنفس ا −

  . الوطنية المنشأةإقامة معارض متبادلة لألدوات والتجهيزات الطبية والمنتجات الدوائي −

  : ثامنًا
ة                     تشكل برئاسة آل من المحافظ     ة أعضاء من آل جانب لمتابع ين أو من ينوب عنهما لجنة مشترآة مؤلفة من ثالث

  .ابعة مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيتنفيذ هذه االتفاقية وذلك بالتنسيق والمت

   هـ9/3/1425 الموافق  م 30/3/2004حرر هذا المحضر على ثالث نسخ بتاريخ 
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