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      1/1     مذآرة تفاهم بين مجلس النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري

  مذآرة تفاهم 
  بين مجلس النواب اللبناني 
  ومجلس الشعب السوري

  
  إن مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية

  ومجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية

اريخ             ق أوسع         22/5/1991انطالقًا من معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين بت ا بتحقي ة منهم  ورغب
  : ون والتنسيق على المستوى النيابي اتفقا على ما يليمجاالت التعا

  على الصعيد العام: أوًال
دين             .1 شترآة للبل ا يخدم المصالح الم ة بم ة والدولي ة العربي ل البرلماني ؤتمرات والمحاف التعاون والتنسيق في الم

 .والقضايا العربية
ة في           تبادل الخبرات البرلمانية، وتنسيق الزيارات المتبادلة، وإقامة دو        .2 زة اإلداري شترآة لألجه ة م رات تدريبي

ا يعزز تطوير                   المجلسين وتطوير آليات صنع القوانين، ورفع درجة المشارآة في مناقشة السياسات العامة بم
 .اإلدارة البرلمانية في البلدين

ن     .3 صدر ع ي ت ة الت ك المحاضر العام ي ذل ا ف ات بم دوريات والمجموع ات واإلصدارات وال ادل المطبوع تب
 .جلسينالم

  .تغطية النشاطات المشترآة بين المجلسين عبر نشرها في الدوريات التي تصدر عن أي من المجلسين .4

  على الصعيد التشريعي: ثانيًا
ك                              − سنة وذل رة في ال ه م ة أقل ة العام سات الهيئ د يحضر إحدى جل مشارآة متبادلة بين المجلسين من خالل وف

 .بصفة مراقب
شترآة للجان ال     − شة األمور             عقد اجتماعات م رة آل ستة أشهر لمناق سين م ة المختصة في آل من المجل نيابي

 .المشترآة وسبل تطوير مهام اللجان المختصة وتفعيل دورها وتحديثها بصفتها أهم مصدر لصنع القانون
ين      − شريعات ب سيق الت درس وتن سين ل ال المجل ن آ ين م انيين وإداري ضم برلم شترآة ت ة م شكيل هيئ دين ت البل

  .وصًا ذات الصفة المشترآة بينهماوخص
تشكيل لجنة برلمانية مشترآة دائمة من المجلسين مع أمانة سر خاصة بها مهمتها السهر على حسن تنفيذ بنود              −

سيق مع                  هذه المذآرة، واقتراح سبل تطوير العالقة المستقبلية على أن تعقد اجتماعًا واحدًا آل ستة أشهر بالتن
 . اللبنانيـعلى السوري األمانة العامة للمجلس األ

يتم تبادل برامج اإلعداد والتدريب والتأهيل بين مالآات المجلسين على أن تتولى األجهزة المختصة تنفيذ ذلك                −
 .مع آال المجلسين

 .تعتبر هذه المذآرة نافذة من تاريخ توقيعها −
 ى ثالث نسخ أصلية باللغة العربيةحررت هذه المذآرة عل −

  26/10/2003 :ووقعت في دمشق بتاريخ

  رئيس مجلس الشعب
 في الجمهورية العربية السورية

  رئيس مجلس النواب
 في الجمهورية اللبنانية

 األستاذ نبيه بري الدآتور محمود األبرش
  


