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 محضر اجتماع
   ]بين محافظ البقاع ومحافظ ريف دمشق[

  6/12/2005 شتورا 
  

 قام السيد محافظ ريف دمشق قاع األستاذ القاضي أنطوان سليمان البسعادة محافظمن آريمة بناًء على دعوة 
على  6/12/2005 الدآتور المهندس محمد سعيد عقيل بزيارة إلى محافظة البقاع في الجمهورية اللبنانية يوم الثالثاء

رأس وفد مرافق عقد خاللها اجتماع بحضور األستاذ نصري الخوري األمين العام للمجلس األعلى السوري 
  : اللبناني وشارك فيه السادة

  :عن الجانب السوري
  نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق  يونس برغوث. م
  اعة واإلصالح الزراعيمدير أمالك الدولة لدى وزارة الزر  محمد درموش . أ
  معاون مدير زراعة دمشق  عبد الكريم مرعي. أ
  مدير المصالح العقارية لدى ريف دمشق  فوزي حامد . أ
  مدير مصلحة الحراج لدى مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في ريف دمشق  أحمد الحاج حسن. م
  عة واإلصالح الزراعي في ريف دمشقمدير مصلحة أمالك الدولة لدى مديرية الزرا  محمود داالتي . أ
  مدير العالقات العامة والمتابعة لدى محافظة ريف دمشق  عامر فرح . أ
   مدير المساحة في ريف دمشق  خليل عويشق. أ

  :عن الجانب اللبناني
  قائد منطقة البقاع اإلقليمية  العميد ميشال شكور 

  قائمقام بعلبك  عمر ياسين . أ
  مقام البقاع الغربيقائ  مانع المقداد . أ

  رئيس مصلحة الزراعة في البقاع   بيار نصار 
  رئيس دائرة المحافظة في البقاع   أحمد أبو شاهين 
  رئيس قسم المحافظة في البقاع   قيصر الديراني 
  أمين السجل العقاري في البقاع  هارون أبو عبود

   :عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني
  ك يازجيمال. م
  أحمد الحاج حسن. أ

وبعد تبادل الكلمات الترحيبية والتأآيد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين وأهمية تفعيل اتفاقية التوأمة 
الموقعة بينهما بشكل يؤدي إلى زيادة التفاعل االجتماعي واالقتصادي والثقافي بين أبناء المحافظتين باشر 

  :عمال على الشكل التاليالمجتمعون بدراسة جدول األ

  مة بين محافظتي ريف دمشق والبقاعاتفاقية التوأ: أوًال
بعد تالوة االتفاقية تم االتفاق على تشكيل لجنة المتابعة المنصوص عنها في االتفاقية المذآورة برئاسة السيدين 

ريخه من خالل األمانة المحافظين وعضوية ثالثة أعضاء من آل جانب على أن تتم تسميتهم خالل أسبوع من تا
  .العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني
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   والمزارعين في المنطقة الحدوديةبالنسبة لتنظيم العالقة بين الفالحين: ثانيًا
 :تم االتفاق على تشكيل لجنة مشترآة مهمتها •

إيجاد السبل والوسائل لتسهيل حرآة الفالحين والمزارعين من الجانبين الستثمار العقارات في المنطقة  .1
 .الحدودية

 .توصيف العقارات المتنازع على ملكيتها واقتراح الحلول المناسبة .2
 .اقتراح اإلجراءات الالزمة لحماية الثروة الحراجية ومنع قطع األشجار والتعديات .3
 .ارئة بين الفالحين والمزارعين من الجانبينحل الخالفات الط .4

  :تشكل اللجنة وفقا لما يلي •

    :عن الجانب اللبناني
  رئيسًا   مقام بعلبك قائ

  عضوًا  ممثل عن قيادة منطقة البقاع في قوى األمن الداخلي
  عضوًا  رئيس مصلحة زراعة البقاع

  عضوًا  رئيس دائرة المساحة في محافظة البقاع

    :وريعن الجانب الس
  رئيسًا   معاون قائد شرطة ريف دمشق

  عضوًا  )ويكلف آل من منطقته(مدراء المناطق المعنية 
  عضوًا  رئيس مصلحة الزراعة في المنطقة المعنية

  عضوًا  )رئيس دائرة المساحة( عن المصالح العقارية بمندو

ة في القرى المعنية وبمن تراه مناسبًا تستعين هذه اللجنة برؤساء البلديات ومخاتير وأعضاء الهيئات االختياري •
  .في الدوائر الرسمية األخرى

 .تحدد مواعيد اجتماعات هذه اللجنة بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني •

 وقد أآد الجانبان على أن تعقد هذه اللجان اجتماعات مشترآة دورية مرتين في الشهر على األقل وأن ترفع تقريرًا
  .مشترآًا بأعمالها إلى السادة المحافظين عن طريق األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

آما تم االتفاق على أن يقوم الجانب اللبناني بإعداد جدول يتضمن أسماء الفالحين ومساحة األراضي المستثمرة 
مستند الذي يخوله هذا االستثمار الع ذآر والمنطقة العقارية واإلدارية ونوع االستثمار الذي يمارس عليها م

  .للبنانيين داخل الحد السياسي للجمهورية العربية السورية

  

  األمين العام  محافظ البقاع
  للمجلس األعلى السوري اللبناني

  محافظ ريف دمشق

  المهندس محمد سعيد عقيل  نصري الخوري. أ  القاضي أنطوان سليمان 

  

  


