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  محضر اجتماع
  برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية

   ]حول تفعيل أعمال اللجان المشترآة، تشكيل لجنة المفقودين، العمل وعبور الشاحنات[
  31/7/2005 دمشق

  

يس مجلس ا    من   على دعوة    بناًء سيد رئ يس مجلس           ال ة رئ ام دول اجي عطري ق د ن دس محم سوري المهن وزراء ال ل
يس  ،31/7/2005الوزراء اللبناني األستاذ فؤاد السنيورة بزيارة إلى دمشق يوم األحد الموافق           حيث استقبله السيد رئ

ين الع             سوري واألم وزراء ال يس مجلس ال سيد رئ شار األسد بحضور ال دآتور ب سورية ال ة ال ة العربي ام الجمهوري
ة أفضل العالقات مع  على إقامسوريا حيث أآد السيد الرئيس بشار األسد حرص ،للمجلس األعلى السوري اللبناني

  .يخ والجغرافيا والمصالح المشترآة انطالقًا من روابط األخوة والتارلبنان الشقيق

ان الع                   ه الجانب وزراء استعرض خالل ر رئاسة مجلس ال دين     وقد عقد الوفدان اجتماعًا في مق ين البل ة ب ات الثنائي الق
س     اع ال ى األوض ا إل االت وتطرق ف المج ي مختل شقيقين ف ة، وخاص ال ة والدولي صل ةياسية واإلقليمي ا يت ا  م  منه

  . بالصراع العربي اإلسرائيلي

ة  ةسوريوأآد الجانبان من جديد التزامهما بالعمل على بناء عالقات           ادل         لبناني رام المتب ى االحت ة عل ا  قائم د ، واالبتع
صلحة         ب الم شقيقين، وتغلي دين ال ين البل ا ب ا وعمقه زة بقوته ات الممي ذه العالق ساس به أنه الم ن ش ا م ل م ن آ ع
ال   ي آم ات ناشطة تلب ة وأسس واضحة ومجالس وهيئ ار آخر من خالل مؤسسات فاعل ى أي اعتب شترآة عل الم

اون            وافقي           وتطلعات البلدين الشقيقين اللذين يتوقان فعًال إلى تعميق أواصر التع شاور ت ر ت ضامن عب  والتفاعل والت
  .في إطار سيادة واستقالل آل منهماوتعاون مخلص وبناء 

ن                       ان ل أن لبن ا ب آما رحب الجانب السوري بما جاء في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة بخصوص التزامه
دا  سوريا من  أأو أو دولة تستهدف المساس بأمنه يكون ممرًا أو مستقرًا ألي تنظيم أو قوة    دأ أن  ، تأآي ان   ألمب من لبن

  .سوريامن أمن 

ين ا      سيق ب ة التن ى أهمي ان عل د الجانب ا أآ سياسية ال س   آم ضايا ال دين في الق ي   يلبل  –ما الموقف من الصراع العرب
تالل اإلسرائيلي لألراضي    من قناعتهما بأن عدم االستقرار في المنطقة يعود إلى استمرار االح           ًا، انطالق اإلسرائيلي
ادرة   المشروعة بما فيها حقه في العودة     ، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني      العربية ل مب ، آما أآد الجانبان على تفعي

  .  وأآدتها قمتي تونس والجزائر2002السالم العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 

ا          ضامن الع      وأآد الطرفان أهمية العمل العربي المشترك والتزامهم أعلى درجات الت دول          ب ة ال ي في إطار جامع رب
  .العربية

  :آما تم االتفاق على ما يلي

وة         .1 دة األخ ي معاه ا ف صوص عليه شترآة المن ة الم ان الوزاري ات واللج ع الهيئ ال جمي ل أعم رورة تفعي ض
ا     يم االتفاقي ة بتقي ل لجن وم آ ى أن تق شترآة، عل رى الم ان األخ ائر اللج سيق، وس اون والتن رامج والتع ت والب

 .التنفيذية المتعلقة باختصاصها

انيين في               .2 ودين اللبن شكيلها لبحث موضوع المفق ى ت ي اتفق عل شترآة الت ة الم تسمية ممثلي الجانبين في اللجن
ه من معلومات           سوريا ا لدي د الجانب اآلخر بم  والمفقودين السوريين في لبنان، على أن يقوم آل جانب بتزوي

دقيقها من       د      آي يصار إلى ت ة للمجلس                 ًا الجهات المختصة، تمهي ة العام ل األمان اد من قب ة لالنعق دعوة اللجن  ل
 .  األعلى السوري اللبناني خالل مدة شهر من تاريخه
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اع           .3 د اجتم شترآة للعمل لعق ة العمل        سريع إل  دعوة اللجنة الوزارية الم ذي الخاص باتفاقي امج التنفي نجاز البرن
 .للجنة الفنية المشترآةعلى ضوء االقتراحات المرفوعة من ا

ة                     .4 ابر الحدودي ى المع يش عل ات التفت سهيل عملي ، بعد أن تمكن الجانب السوري من إيجاد اآلليات الضرورية لت
ال          سريع أعم راد وعودة                تقرر أن يصار إلى ت سيارات واألف ور ال سهيل عب ى ت ؤدي إل ا ي شاحنات بم يش ال تفت

 .األمور إلى وضعها الطبيعي

  ئيس مجلس الوزراءر  رئيس مجلس الوزراء
  في الجمهورية اللبنانية  في الجمهورية العربية السورية

  دولة األستاذ فؤاد السنيورة    السيد المهندس محمد ناجي عطري

  

  


