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 محضر اجتماع
  وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية
  ووزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية

  ]10/11/2008دمشق [
   

الدعوة الموجهة من اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية قام معالي بناًء على 
د بزيارة إلى الجمهورية العربية السورية وجمهورية اللبنانية المحامي زياد باروزير الداخلية والبلديات في ال

حيث عقدت جلسة مباحثات في وزارة الداخلية بدمشق بحضور األمين العام  2008 تشرين الثاني 10 بتاريخ االثنين
  :للمجلس األعلى السوري اللبناني نصري الخوري حضرها آل من

  :الجانب اللبناني
  وزير الداخلية والبلديات  محامي زياد بارود برئاسة ال

  مدير عام قوى األمن الداخلي  اللواء أشرف ريفي
  مدير عام األمن العام  فيق جزينيواللواء 

  أمين سر مجلس األمن الداخلي المرآزي  العقيد الياس الخوري
  مستشار الوزير  العقيد بيار سالم

  :الجانب السوري
  وزير الداخلية  برئاسة اللواء بسام عبد المجيد

  معاون وزير الداخلية لشؤون التنظيم والتدريب  اللواء إبراهيم سلمان علي
  معاون وزير الداخلية لشؤون اإلدارة والتفتيش  اللواء مصطفى سكري المصطفى

  مدير إدارة األمن الجنائي  اللواء محمد علي صالح
  مدير إدارة الهجرة والجوازات  اللواء إسماعيل إسماعيل

  اإلدارة تكليفًامدير إدارة التنظيم و  حمد حسان فؤاد مختارالعميد م
  مدير مكتب العالقات العامة  العميد طالل األسعد
  رئيس فرع الشؤون العربية واألجنبية  العميد سمير وسوف

  :من األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني
  األستاذ أشرف الحاج علي رئيس دائرة المراآز الحدودية

  :نوقش خالل االجتماع جدول األعمال المتضمن ما يليوقد 

 .البحث في السبل المؤدية إلى إعادة التواصل بين الوزارتين وال سيما بين األجهزة األمنية المعنية .1
 .التعاون والتنسيق في موضوع مكافحة الجرائم اإلرهابية .2
 .د التنفيذالوصول إلى آلية مشترآة لضبط الحدود واإلجراءات الالزمة لوضعها قي .3

  :وبعد المناقشة تم االتفاق بين الجانبين على ما يلي

  :أوًال
تشكيل لجنة متابعة وتنسيق لبحث السبل المؤدية إلى تفعيل التعاون والتواصل بين الوزارتين على أن تضم في 

  :عضويتها

 قوى األمن الداخلي ومدير عام األمن مداخلية ومن الجانب اللبناني مدير عامن الجانب السوري معاوني وزير ال
  :العام وتكون مهمتها
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 :اقتراح أسس التعاون والتنسيق في المجاالت التالية .1
 .مكافحة اإلرهاب والجرائم بأنواعها المختلفة  .أ 

 .وضع آلية مشترآة لضبط الحدود واإلجراءات الالزمة لوضعها موضع التنفيذ  .ب 
األمني في مجال اختصاص الوزارتين ورفعها للجهات إعداد مشروع مذآرة تفاهم للتعاون والتنسيق   .ج 

 .المختصة دستوريًا إلقرارها

 .للجنة أن تقترح للوزيرين تشكيل لجان فرعية وفقًا لمقتضيات عملها .2

 .تجتمع اللجنة بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني .3

 .ي آال البلدينتباشر هذه اللجنة عملها بعد موافقة مجلسي الوزراء ف .4

  :ثانيًا
آما تم التداول بما تناقلته وسائل اإلعالم حول اعترافات الموقوفين في تفجير القزاز في دمشق الذي نفذته مجموعة 

 م، حيث أآد المجتمعون إدانتهم لهذه الجريمة النكراء وبناًء على طلب الجانب اللبناني 27/9/2008إرهابية بتاريخ 
  . الموضوع وتبادل المعلومات من خالل المراجع المختصةتم التوافق على متابعة

  .وفي نهاية االجتماع تم التأآيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارتين

  م10/11/2008دمشق في 

  المحامي زياد بارود
  وزير الداخلية والبلديات

  اللبنانيةفي الجمهورية 

  نصري خوري
  األمين العام

  السوري اللبناني للمجلس األعلى 

  اللواء بسام عبد المجيد
  وزير الداخلية

  العربية السوريةفي الجمهورية 

 
 
  


