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  محضر اجتماع
   للعدلالسورية اللبنانيةالمشترآة  الوزاريةلجنة ال

  12/11/2003  فيدمشق
  

اريخ          انطالقًا ة في دمشق بت اءً 22/5/1991 من معاهدة اإلخوة والتعاون والتنسيق الموقع ة     وبن دعوة الموجه ى ال  عل
الي   ام مع زار العسسي، ق سيد ن سورية ال ة ال ة العربي ي الجمهوري دل ف ر الع ة من وزي ي الجمهوري دل ف ر الع وزي

 بزيارة رسمية إلى دمشق يرافقه وفد رسمي، وقد 12/11/2003اللبنانية الدآتور بهيج طبارة يوم األربعاء الواقع في 
اني           وزارة  عقد خالل هذه الزيارة اجتماع في مبنى         سوري اللبن العدل بحضور السيد األمين العام للمجلس األعلى ال

  :د تألف الوفد اللبناني المرافق من السادةاألستاذ نصري الخوري، وق

  :عن الجانب اللبناني  
  السيد عمر الناطور   مدير عام وزارة العدل

  السيد شبيب مقلد  رئيس معهد الدروس القضائية 
  السيد بشارة متي  مدير معهد الدروس القضائية
  اآلنسة ندى آستي  رئيس مصلحة ديوان الوزارة

  :عن الجانب السوري  
  السيدة غادة مراد  ائب العام للجمهوريةالن

  السيد نائل محفوض  عميد المعهد القضائي
  السيد جودة نابوتي  مدير إدارة التشريع
  السيد سمير برنبو  معاون وزير العدل

  السيد مرشد أيوبي  وآيل المعهد القضائي للشؤون اإلدارية
  السيد فؤاد علوش   مدير مكتب السيد الوزير

  السيد باسل ماشوش  ت العامةمدير العالقا

د الحاج              آما حضر االجتماع   سيد أحم دل وال رة القضاء والع يس دائ ي رئ  عن األمانة العامة السيد أشرف الحاج عل
  .  العالقات العامةمسؤولحسن 

 السوري السيد نزار العسسي والسيد نصري الخوري األمين العام للمجلس األعلى  الوزيروقد بدأ االجتماع بكلمات
ين                 اون ب اق تع ى اتف ع عل ك التوقي د ذل م بع ال، وت السوري اللبناني، بعد ذلك انتقل المجتمعون لمناقشة جدول األعم

ضائية         سوريا وزارتي العدل في البلدين ينص بشكل خاص على تعاون المعهد القضائي في               دروس الق د ال  مع معه
  .في الجمهورية اللبنانية

  :ترآة من الوزارتين مؤلفة من السادة المذآورة أسماؤهم أدناهثم تم بعد ذلك تشكيل لجنة متابعة مش

  :عن الجانب اللبناني  
  السيد عمر الناطور   مدير عام وزارة العدل

  السيد شبيب مقلد  رئيس معهد الدروس القضائية 
  السيد بشارة متي  مدير معهد الدروس القضائية
  اآلنسة ندى آستي  رئيس مصلحة ديوان الوزارة

  :جانب السوريعن ال  
  السيدة غادة مراد  النائب العام للجمهورية
  السيد نائل محفوض  عميد المعهد القضائي
  السيد جودة نابوتي  مدير إدارة التشريع
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  السيد سمير برنبو  معاون وزير العدل
  السيد مرشد أيوبي  وآيل المعهد القضائي للشؤون اإلدارية

  السيد فؤاد علوش   مدير مكتب السيد الوزير

  السيد أشرف حاج علي  ممثًال لألمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

  :حيث قامت هذه اللجنة باالجتماع وبحثت آل من المواضيع التالية

ع                     .1 ه الموق اق الملحق ب الصعوبات اإلدارية وغيرها التي قد تنجم أحيانًا عند تنفيذ أحكام االتفاق القضائي واالتف
 .ن البلدين وإيجاد الحلول المطلوبة لتذليل هذه المعوقات والصعوباتبي

دروس      .2 د ال وريا ومعه ي س ضائي ف د الق ن المعه ل م ين آ اون ب ل التع وير وتفعي بل تط ة س ذه اللجن شت ه ناق
 .القضائية في لبنان وتبادل الزيارات والخبرات والكادر التدريسي بينهما

ة المت  .3 وم لجن ى أن تق ان عل ق الجانب د   اتف ارة معه روت وزي دل ببي ي وزارة الع اع ف د اجتم شترآة بعق ة الم ابع
 .2004الدروس القضائية خالل الشهر األول من عام 

سوري                  .4 تم االتفاق على أن تبقى التبليغات عن طريق وزارتي العدل وبواسطة األمانة العامة للمجلس األعلى ال
 . تؤدي الغاية المطلوبة منهااللبناني على أن يصار إلى تنظيمها وتنسيقها إداريًا آي

اريخ       شق بت ي دم ضر ف ذا المح ع ه تم وتوقي م خ د ت ي     12/11/2003وق دل ف وزارة الع سخة ل سخ ن ة ن ى ثالث ، عل
 . الجمهورية العربية السورية ونسخة لوزارة العدل اللبنانية ونسخة لألمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

  العدلوزير 
 ية السوريةفي الجمهورية العرب

  عام  الميناأل
 لمجلس األعلى السوري اللبنانيل

  العدلوزير 
 في الجمهورية اللبنانية

 بهيج طبارةالدآتور   نصري الخوريالسيد نزار العسسي

 


