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  اتفاقية توأمة
  بين محافظة البقاع في الجمهورية اللبنانية

  بية السورية الجمهورية العرومحافظة ريف دمشق في
  

اريخ            دين بت ين البل ة ب سيق الموقع اون والتن دة األخوة والتع ه معاه ا نصت علي ًا مم ات 22/5/1991 انطالق ، واالتفاق
ل ا              افظتين في تفعي ة من المح رة التكامل           الموقعة والمكملة لها ورغب سريع وتي ط األخوة وت ق رواب ات وتعمي لعالق

  :بينهما في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية والتربوية فقد اتفقتا على ما يلي

  في الجانب الخدمي: مادة أولى
يم التسهيالت التعاون مع الجهات المختصة على تطوير وتحسين الطرق التي تربط بين المحافظتين وتقد −

  .لعبور اآلليات واألشخاص

مواآبة عملية إعادة تأهيل الخط الحديدي بين الزبداني ورياق مرورًا بجميع المحطات الموجودة على طول  −
  .هذا الخط األمر الذي يسهل نقل البضائع واألشخاص والمجموعات السياحية

 . ون بين الفعاليات االقتصادية في المحافظتينالمساهمة في التنمية االقتصادية من خالل تشجيع وتسهيل التعا −

   في الجانب الصناعي:مادة ثانية
تشجيع إقامة المعارض لجميع المنتجات الوطنية في آال المحافظتين وتقديم التسهيالت إلنجاحها بالتعاون مع  −

  .غرف التجارة والصناعة والزراعة في المحافظتين

  .لمناطق الصناعية والحرفية في المحافظتينتشجيع االستثمارات الصناعية والتعريف با −

     في الجانب البيئي والزراعي:مادة ثالثة
  .التعاون في وضع الحلول المشترآة لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة والسائلة −

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

قامة محمية بيئية مشترآة بين المحافظتين وعلى رقعة جغرافية مشترآة تحدد السعي مع الجهات المختصة إل −
  .الحقًا

   في الجانب الثقافي:مادة رابعة
  .إقامة األسابيع والمعارض الثقافية والفنية والتربوية المتبادلة بين المحافظتين −

  .باريات الرياضية على أنواعهاتطوير وتفعيل إقامة التجمعات الكشفية والشبابية بين المحافظتين وإقامة الم −

   في الجانب السياحي:مادة خامسة
  .تشجيع السياحة الداخلية بين المحافظتين وتبادل الخبرات وتقديم التسهيالت الالزمة لذلك −

إصدار النشرات والبروشورات التي تّعرف بالمناطق والفعاليات السياحية في آل من المحافظتين وإصدار  −
 .نشرة مشترآة بينهما

  . تشجيع الرحالت السياحية الالزمة وخاصة منها الطالبية والشبابية وسائر الفعاليات الشعبية −

   في الجانب اإلعالمي:مادة سادسة
التعاون مع الجهات اإلعالمية المختصة على إعداد وإنتاج برامج إعالمية مشترآة تعرف بالتراث الثقافي  −

  .والسياحي واالجتماعي المشترك بين المحافظتين
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  .تبادل االقتراحات لتسمية شوارع وساحات عامة بأسماء أعالم وطنية من آال المحافظتين −

   في الجانب الصحي:سابعةمادة 
  .التأآيد على استمرار وتفعيل حمالت التلقيح التي تقام في المحافظتين بنفس المواعيد والمساهمة في إنجاحها −

  .لمنتجات الدوائية الوطنية المنشأواإقامة معارض متبادلة لألدوات والتجهيزات الطبية  −

   :ثامنةمادة 
ة                          ة أعضاء من آل جانب لمتابع تشكل برئاسة آل من المحافظين أو من ينوب عنهما لجنة مشترآة مؤلفة من ثالث

  .تنفيذ هذه االتفاقية وذلك بالتنسيق والمتابعة مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

   :تاسعةمادة 
  بهذه االتفاقية فور التوقيع عليهايعمل 

  1/6/2004حررت ووقعت على ثالث نسخ في زحلة بتاريخ 

  محافظ البقاع  محافظ ريف دمشق

  القاضي أنطوان سليمان  الدآتور صالح آناج

 


