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 محضر اجتماع
  برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في سوريا ولبنان

   ]حول تقييم االتفاقيات، العمالة، طالب الجامعات، المفقودين، المياه والمراآز الحدودية[
  4/5/2005 دمشق

  

يس مجلس                  بناًء ة رئ ام دول اجي عطري ق د ن دس محم  على دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء السوري السيد المهن
شار األسد         4/5/2005 اللبناني بزيارة رسمية إلى دمشق يوم األربعاء الموافق          الوزراء  حيث استقبله السيد الرئيس ب

رئيس الجمهورية العربية السورية في قصر الروضة بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء السوري واألمين العام               
ا             م خالل اللق ة تطوير وتعمي          للمجلس األعلى السوري اللبناني والوفد المرافق وقد ت ى أهمي د عل ات  ء التأآي ق العالق

  .نطالقًا مما نصت عليه معاهدة األخوة والتعاون والتنسيقااألخوية بين البلدين 

سيد                              ى ال ام للمجلس األعل ين الع سوري بحضور األم وزراء ال ر رئاسة مجلس ال ًا في مق دان اجتماع وقد عقد الوف
ان و          نصري الخوري تم خالله التداول بالعالقات األ       ين لبن ربط ب ي ت ة الت ا مشاعر األخوة         سوريا خوي ي زادته  والت
ذي                سوريا والصداقة والقربى فضًال عن الدور الذي لعبته         دعم ال سيمه وال ع تق ان ومن ى وحدة لبن  في المحافظة عل

ى الخطوات     وع خاص إل م التطرق بن ا ت سكرية، آم ة والع سياسية واألمني ة ال سات الدول اء مؤس ادة بن ه إلع قدمت
ا          ال واجب إتباعها لتمتين العالقات األخوية انطالقًا مما نصت عليه معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق وما انبثق عنه

دين                     . من اتفاقيات ثنائية   شترآة للبل ا يخدم المصلحة الم ات بم ذه االتفاقي وآان الرأي متفقًا على تفعيل عملية تنفيذ ه
  .اقات المعقودةالشقيقين وإن تطلب األمر إعادة تقييم لالتف

  :عد التداول ببعض األمور المطروحة تم االتفاق على ما يليبو

شفافية في                                 .1 دأ ال ًال بمب ه أي طرف في حال وجوده عم شعر ب ة أي غبن ي ل إزال ا يكف إعادة تقييم االتفاقيات بم
دين    شترآة للبل صلحة الم ًا للم ات وتحقيق ة     . العالق ل تقييمي ة عم داد ورق ب بإع ل جان وم آ ى أن يق ة عل  لكاف

ة                اون مع األمان ة بالتع االتفاقيات وآافة القطاعات ويصار إلى مناقشتها من قبل لجنة مشترآة تشكل لهذه الغاي
شترآة      ستقبلية م ة م ى خالصات وصياغة رؤي دف التوصل إل اني به سوري اللبن ى ال س األعل ة للمجل العام

 .للعالقات

ة    تم البحث بما يثار حول موضوع العمالة السورية واللبن     .2 سرع اللجن ى أن ت انية في آال البلدين، وتم االتفاق عل
رار          ذًا للق انبين تنفي ين الج الوزارية المشترآة لشؤون العمل عملها في وضع آلية تنفيذ التفاقية العمل الموقعة ب

ى      7/3/2005الذي اتخذه المجلس األعلى خالل اجتماعه بتاريخ     ى أن يصار إل اق عل م االتف ، وفي هذا السياق ت
ؤخرًا في          اتهم م م وممتلك ى أرواحه داءات عل إجراء تحقيق بما تعرض له بعض المواطنين السوريين من اعت

ان ضحايا   . لبن ويض عن ال ة التع ضائيا والبحث بإمكاني اعلين ق ة الف ة بمالحق ة اللبناني وم الحكوم ى أن تق وعل
 .واألضرار

ة دراستهم في                   حرصًا من الجا   .3 ة في متابع نبين على استمرار الطلبة السوريين المسجلين في الجامعات اللبناني
ى أن يصار             اق عل م االتف ى  لبنان بأجواء مريحة، ت ان لتلقي                    إل وزراء في لبن تح مكتب في رئاسة مجلس ال  ف

ا        م           الشكاوى ومعالجتها بالطرق المناسبة بم ا ت ة دراستهم، آم ل سبل متابع د ضر    يكف ورة االستمرار في      تأآي
 .تنفيذ جميع االتفاقيات التربوية والثقافية والمتعلقة بتبادل الطالب بين الجامعات اللبنانية والسورية

د                       .4 ة بتزوي ة اللبناني وم الحكوم ى أن تق اق عل إنطالقًا مما يثار حول موضوع بعض اللبنانيين المفقودين، تم االتف
ديها من معلومات لي            ا ل د               الحكومة السورية بم انبين بع شكل من الج شترآة ت ة م ل لجن ا من قب ى بحثه صار إل

 .مراجعتها من الجهات المعنية السورية



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

                                                                     

 2/2     4/5/2005 رئيسي مجلسي الوزراءمحضر اجتماع  

اتي                   .5 تح قن ادة ف ة إجراءات سريعة إلع ة اللبناني ري  تم االتفاق على أن تتخذ الحكوم ا    (  ال ى  ) الجوسية وزيت عل
ديات ال         ع التع ل        العاصي واتخاذ الترتيبات األمنية المتفق عليها سابقًا لمن ين الحين واآلخر من قب ي تحصل ب ت

 .بعض المواطنين اللبنانيين

ة              .6 تم االتفاق على تسريع تطوير المراآز الحدودية الراهنة وإقامة المراآز المشترآة المتفق عليها تسهيًال لعملي
زي        ي مرآ شترآة ف ة م ة جمرآي شاء نقط ل بإن شكل عاج ام ب دين والقي ين البل ضائع ب واطنين والب ال الم انتق

ةالع صنع ـ بودي ية والم دةـ  الدبوس زودة بكاشف .   جدي ل )Scanner( م سهيل تنق دين أو   لت ين البل ضائع ب  الب
 .)Transit(العبورب

  دولة رئيس مجلس الوزراء  رئيس مجلس الوزراء
  في الجمهورية اللبنانية  في الجمهورية العربية السورية

  محمد نجيب ميقاتي . أ  محمد ناجي عطري. م

  


