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 محضر اجتماع
 لمحافظتي البقاع وريف دمشقلجنة المشترآة ال

  1/3/2007 بلودان
    

سيد محافظ ريف                     ة من ال دعوة الموجه ى ال بناًء على  اتصاالت األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني وعل
ى       دمشق األستاذ نبيل عمران قام سعادة محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان بزيارة إلى محاف              ظة ريف دمشق عل

صري      تاذ ن اني األس سوري اللبن ى ال س األعل ام للمجل ين الع اع بحضور األم ا اجتم د خالله ق عق د مراف رأس وف
  :الخوري وشارك فيه

    :عن الجانب اللبناني
  قائمقام بعلبك  األستاذ عمر ياسين

  الجيش اللبناني  العميد الرآن مروان بيطار
  بنانيالجيش الل  العميد الرآن غسان حكيم
  قائد سرية بعلبك  المقدم مروان سليالتي
  أمين سر عام محافظة البقاع  السيد أحمد أبو شاهين

  رئيس دائرة المساحة  ميشال قصابلي .د

    :يعن الجانب السور
  قائد شرطة ريف دمشق تكليفًا  العميد أحمد حربا

  نائب المحافظ  السيد يونس برغوث
  ة الجمرآية آمر عام الضابط  العميد حسن مخلوف

  قائد فوج حرس الحدود  العميد الرآن عبد الرحمن النداف
  معاون قائد شرطة حمص  العميد محمود الحمود
  معاون قائد شرطة طرطوس  العميد صالح  الحسو
  مدير مكتب العالقات العامة بالمحافظة  السيد فاروق الطباع
  اخليةمكتب العالقات العامة بوزارة الد  الرائد محمد إبراهيم 
  مدير عام المصالح العقارية  األستاذ محمد درموش

  مدير الزراعة في ريف دمشق  علي سعادات. م
  مدير المساحة في المديرية العامة للمصالح العقارية  محمد الحمصي .م

    :عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني
    المهندس مالك يازجي
    السيد أحمد الحاج حسن

بداية االجتماع رحب السيد محافظ ريف دمشق بالسيد نصري الخوري األمين العام للمجلس األعلى السوري في 
اللبناني وبسعادة القاضي أنطوان سليمان محافظ البقاع متمنيا أن تتم مناقشة السبل التي تمكن المحافظتين من تقديم 

لمسؤولين في المحافظتين من أجل تفعيل العالقات الخدمات المشترآة، وتمنى أن تتكثف مثل هذه اللقاءات بين ا
  .وتوطيدها ومعالجة آل ما من شأنه أن يعرقل تطورها

ثم قدم سعادة محافظ البقاع التهنئة للسيد محافظ ريف دمشق على تسلمه مهامه الجديدة متمنيًا له التوفيق، آمًال أن 
ى ضرورة تطوير آفاق التعاون لما لذلك من انعكاسات  عليزداد التعاون بين المحافظتين في آافة المجاالت مؤآدًا

إيجابية على العالقات االجتماعية والشعبية بين البلدين، ومن ثم أشار األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني 
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تجد إلى أهمية ما تم إنجازه سابقا وعلى ضرورة معاودة اجتماعات اللجنة لمتابعة تنفيذ القرارات ومعالجة ما يس
  .من أمور

وبعد ذلك باشر المجتمعون أعمالهم باالطالع على محضر اجتماع اللجنة المشترآة برئاسة المحافظين المنعقد في 
 12/6/2006 و22/5/2006 وعلى محاضر اجتماعات اللجنة الفرعية المشترآة بتاريخ 9/5/2006بلودان بتاريخ 

االيجابية التي أسفرت عنها الجوالت الميدانية التي قامت بها على بعض  وعلى نتائج هذه االجتماعات 5/7/2006و
المواقع وقد تقرر اعتماد هذه المحاضر والطلب من اللجنة متابعة تنفيذ ما تم االتفاق بشأنه وخاصة ما ورد  في 

يع عمل اللجنة ، ومن ثم عرض األمين العام نتائج المراجعات التي قام بها لتوس5/7/2006محضر االجتماع تاريخ 
بحيث تشمل محافظات الشمال وحمص وطرطوس، وأخذ المجتمعون علمًا بأن الجانب السوري قد قام بتسمية 
ممثلين عن محافظتي حمص وطرطوس في حين أن الجانب اللبناني لم يقم بذلك حتى اآلن، وعلى ضوء 

  .لجانب اللبنانيالمداوالت تم التوافق على أن تتابع األمانة العامة هذا الموضوع مع ا

آما استعرض الجانبان بعض الشكاوى الجديدة الواردة وتقرر تكليف اللجنة القيام بجولة ميدانية يوم الثالثاء الواقع 
  : على النقاط التالية13/3/2007في 

وساتر آخر بمحاذاة خط سكة  الغرفة الجاهزة والساتر الترابيبشأن ) نعمات التحتا(منطقة مشاريع القاع  .1
  .يد القديم على الحدود المشترآةالحد

بشأن اإلطالع على الشكوى المتعلقة )  قارة– عقبة الدرجة – وادي الخشن –جرد رأس بعلبك (منطقة  .2
 .راعة جديدين في المنطقة المذآورةباستصالح وز

بشأن اإلطالع على واقع قطع أشجار اللذاب )  عرسال– موقع الخشع – المشرفة –رأس المعرة (منطقة  .3
 .جاص البريواأل

سمية للفالحين على جانبي الحدود المشترآة والمقررة ى ضرورة متابعة موضوع اللوائح اإلآما تم االتفاق عل
 الطفيل، آما حدد موعد اجتماع اللجنة المشترآة في زحلة بتاريخ – معربون –سابقا في مناطق سرغايا 

  . زه من مقررات هذا االجتماع الساعة الحادية عشرة صباحًا، لتتبع ما تم إنجا20/3/2007

 في محافظة البقاع للبحث 2007وتقرر أيضا عقد اجتماع برئاسة محافظي البقاع وريف دمشق خالل شهر نيسان 
 .في آفاق التعاون بين المحافظتين

 عن الجانب السوري األمين  العام  عن الجانب اللبناني
  ريف دمشقمحافظ للمجلس األعلى السوري اللبناني محافظ البقاع

 األستاذ نبيل عمران األستاذ نصري الخوري القاضي أنطوان سليمان

 


