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 محضر اجتماع
  بين محافظ البقاع ومحافظ حمص 

  31/3/2009المنعقد في حمص بتاريخ 
   

اني     سوري اللبن ى ال س األعل ة للمجل ة العام ع األمان سيق م اء    ، بالتن وم الثالث ة حمص ي ي محافظ د ف قعق  المواف
افظ ًا اجتماع31/3/2009 سادة مح ليمان  حضره ال اع القاضي أنطوان س دس البق افظ حمص المهن اد ومح د إي محم

  :الخوري، وشارك في االجتماع آل منغزال واألمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري 

  :البقاعمحافظة عن 
   قائم مقام بعلبك  األستاذ عمر ياسين

  أمين سر عام محافظة البقاع  األستاذ أحمد أبو شاهين
  مكتب التنسيق في الجيش اللبناني  رفعت شكرالعميد 

  الجيش اللبناني  حسين خليفةعقيد ال
  قائد سرية بعلبك  مروان سليالتيالعقيد 

  الجمارك اللبنانية  العقيد محمود غنام
   المصنع- مرآز األمن العام اللبنانيرئيس                         وديع خاطرالرائد 

  القاعرئيس مرآز أمن عام   النقيب أحمد شكر
  مساحة في البقاعرئيس مصلحة ال  الدآتور ميشال قصابلي

        رئيس دائرة البلديات في محافظة البقاع  علي مصطفى السيد
  رئيس قسم في محافظة البقاع                           السيد قيصر الديراني

  :حمصمحافظة عن 
  حمصمحافظة قائد شرطة   اللواء علي بودي

  فظة حمصنائب رئيس المكتب التنفيذي في محا  فايز سليمانالمهندس الدآتور 
  عضو المكتب التنفيذي لقطاع السياحة  دوسر السباعي المهندسة

  عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة  رااألستاذ مفلح عاز
  أمين سر المحافظة  السيد أحمد رفعت النجار

  مدير مديرية مكتب المحافظ  السيد جمال عبد البر
  رقية بحمصفرع المؤسسة العامة للمواصالت الطمدير   المهندس علي حمود

  مدير الموارد المائية بحمص  المهندس عمر الشمالي
  مدير المصالح العقارية  السيد محمد جميل شحود
  مدير السياحة بحمص  المهندس حبيب عباس

  مدير جمارك حمص  عارف خالدالسيد 
  مدير مرآز جوسيه الحدودي  المهندس محمد الغرير

    دقائد فوج حرس الحدو  العميد الرآن جمال الدين حسن
  من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة  العميد الرآن عبد الرحمن علي

  رئيس فرع الهجرة والجوازات بحمص  العميد خالد الخالد
    رئيس الضابطة الجمرآية بحمص  العقيد يوسف األسعد

    قائد آتيبة حرس الحدود  العقيد أحمد قشعم 
  أمين جمارك جوسيه  السيد رايق ديب
  رئيس الضابطة الجمرآية بالقصير  فالعقيد محمد عسا

  رئيس مرآز الهجرة في جوسيه  المقدم محمد سليمانو
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  :األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيعن 
  مسؤول العالقات العامة  حسنالسيد أحمد الحاج 

ذه اال     جتماعات من   بداية رحب السيد المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص بالسادة الحضور وأآد على أهمية ه
ق المصلحة         أجل مناقشة آافة القضايا المشترآة بين   ة بتحقي سبل الكفيل اد ال سعي إليج محافظتي حمص وبعلبك وال
  .المشترآة، وتعزيز أواصر األخوة بينها

ة للمجلس                      ة العام رح من األمان اع المقت ال االجتم شة جدول أعم وبعد تبادل الكلمات الترحيبية تم استعراض ومناق
   :لسوري اللبناني وعلى ضوء المناقشات تم التوصل إلى ما يلياألعلى ا

 : محافظتي البقاع وحمص منتشكيل لجنة مشترآة .1
ر           مهمتها إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتسهيل حرآة عبور المزارعين والفالحين بين الجانبين ودراسة المعابر غي

اعها ع    ة أوض ة لمعالج ات المالئم ع المقترح شرعية ووض اعي    ال ع االجتم ار الواق ين االعتب ذ بع ى أن تأخ ل
 ودراسة سبل مكافحة التهريب بكافة أنواعه والتنسيق في آل ما من شأنه أن يساعد               ةواالقتصادي للمناطق المتداخل  

يطرأ من إشكاالت على جانبي الحدود، وتتشكل هذه اللجنة         قد  في تحسين العالقات بين المحافظتين ومعالجة آل ما         
 :من السادة

  :عن الجانب السوري
    نائب رئيس المكتب التنفيذي

    معاون قائد الشرطة
    مدير المرآز الحدودي في جوسية

    رئيس الضابطة الجمرآية
    قائد آتيبة حرس الحدود

  رئيس مرآز الهجرة في جوسية

  :الجانب اللبنانيعن 
    قائم مقام بعلبك
    قائم مقام الهرمل

    ممثل عن قيادة الجيش في البقاع
    ثل عن قوى األمن الداخلي في البقاعمم

    ممثل عن األمن العام في البقاع

  األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيعن ممثل 

سي            سوري             قتعقد هذه اللجنة اجتماعًا آل ثالثة أشهر وآلما دعت الحاجة بالتن ى ال ة للمجلس األعل ة العام  مع األمان
  .اللبناني

ة لجن  ذه اللجن ق عن ه ة   تنبث افظتين أو عن اللجن صادرة عن المح شترآة ال رارات الم ذ الق ة تنفي صغرة لمتابع ة م
ليمان  . م.د(الفرعية وتضم في عضويتها نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة حمص            ائز س ام بعلبك    ) ف ائم مق ق

ة    ) لحاج حسن السيد أحمد ا  (وعن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني        ) ناألستاذ عمر ياسي  ( ذه اللجن وله
سيق مع                       ل بالتن أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الجهات المختصة على أن تعقد اجتماعًا دوريًا آل شهرين على األق

  .األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 :آلية تسهيل عبور الفالحين .2
وائح                          تم اال  ذه الل سانية تضم ه زارعين والطالب والفالحين وبعض الحاالت اإلن وائح أسمية للم تفاق على تنظيم ل

ّصر  - رقم السجل- تاريخ ومكان الوالدة - اسم األم  -االسم الثالثي ( سبة للق )  رقم بطاقة الهوية أو رقم دفتر العائلة بالن
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 من قبل اللجنة الفرعية المشترآة التي تضم عن الجانب           ليصار إلى مناقشتها وإقرارها خالل مدة شهر من تاريخه        
اللبناني ممثلين عن الجمارك واألمن العام وقوى األمن الداخلي والجيش اللبناني وعن الجانب السوري ممثلين عن               

  .الجمارك والهجرة والجوازات والقوات المسلحة والشرطة

 :دية على الجانبينالتنسيق الدوري والمستمر بين مسؤولي المكاتب الحدو .3
وم األول من آل شهر                       . أ اع دوري في الي د اجتم ى عق ام العطل الرسمية            (تم االتفاق عل الي في أي وم الت ) أو الي

انيين                ) ويعتبر هذا بمثابة دعوة مستمرة    ( سوريين واللبن ين المسؤولين ال ة ب ة العام بمشارآة مندوب عن األمان
ام( ن ع وازات-أم رة وج ارك- هج ز ا)  جم ن المراآ سهيل    ع دف ت اع به يه والق ي جوس ة ف ة المتقابل لحدودي

ين المسؤولين من آال               ومي ومباشر ب ك تواصل ي ى أن يكون هنال ور ومعالجة اإلشكاالت، عل ات العب عملي
 .الجانبين لمعالجة الحاالت الضرورية أو الطارئة

د التعليمات والت                     . ب دين من أجل توحي ور      تم التوافق على مراجعة الجهات المختصة في البل بليغات الخاصة بعب
 .المواطنين بشكل عام والقّصر بشكل خاص وذلك باالتجاهين

 :تسهيل دخول اآلليات .4
ك                              ى أراضي الجانب اآلخر، وذل ل أي جانب إل ا من قب ة مع طواقمه تم االتفاق على تسهيل دخول اآلليات الالزم

ا اقتضت الضرورات       لتنفيذ األعمال المشترآة المناط به تنفيذها      ة              إذا م ة الخطي ى أن تؤخذ الموافق ك، عل ة ذل  الفني
  .المسبقة من الجهات المختصة في البلدين عن طريق األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 :الحموالت الزائدة .5
ذ   ًا تم االتفاق على أن يقوم آل جانب باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من ظاهرة مخالفة شاحنات النقل الخارجي تنفي

ب    د الجان ات وأآ ذه المخالف ع ه ي قم شدد ف وريا واألردن، والت ان وس ين لبن ع ب ة الموق والت المحوري اق الحم التف
ا            ذ آم ك موضع التنفي اللبناني بأنه سيقوم بمراجعة الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل وضع ذل

سوري    ب ال دد الجان الو     ش ة ب يارة مخالف سماح ألي س دم ال ى ع اذ     عل تم اتخ ذآورة وي والت الم اق الحم زن التف
  .اإلجراءات القانونية بحقها أصوًال

 :برامج التعاون السياحي والثقافي بين المحافظتين .6
رامج                 بالنسبة للنشاطات الثقافية     ه من ب ا لدي إعالم الجانب اآلخر بم وم آل جانب ب والسياحية تم االتفاق على أن يق

  .بهدف تعزيز أواصر العالقات السياحية والثقافية بين المحافظتينثقافية ودعوته للمشارآة فيها 

 :أمور مختلفة .7
بسبب حالته الفنية السيئة ووعد  )  بيروت- بعلبك-جوسيه(اقترح الجانب السوري أن يصار إلى صيانة طريق      .أ 

 .كالجانب اللبناني بمراجعة السلطات اللبنانية المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذل

دخول       ) الكولبات(اقترح الجانب السوري إعادة تنظيم        .ب  ا ال سبب إعاقته اني ب على سور الحدود من الجانب اللبن
د وعد الجانب                     ة وق ر النظامي سيارات غي ربين وال ة المه ة مناسبة لحرآ والخروج للمرآز الحدودي وخلق بيئ

 .اللبناني بدراسة هذا الموضوع مع الجهات المختصة

ة ووعد الجانب                  تم استعراض موضوع    .ج   العبث بأقنية الري في منطقة زيتا ومساراتها ضمن األراضي اللبناني
ة                ع مآخذ أقني ة في مواق اللبناني بتكثيف الدوريات لقمع هذه المخالفات وبدراسة إمكانية إقامة نقطة أمنية لبناني

ابقًا بين الجهات المعنية في حدود والتي تم البحث بها سالري على ضوء الترتيبات التي يقوم باتخاذها لضبط ال
 .البلدين
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  . يصار إلى عقد االجتماع المقبل في محافظة البقاع في موعد يتفق عليه الحقًانوفي نهاية االجتماع تقرر أ

  البقاعمحافظ 

  
  القاضي أنطوان سليمان

  األمين العام
   للمجلس األعلى السوري اللبناني 

   نصري الخورياألستاذ

  محافظ حمص

  
   محمد إياد غزالالمهندس

 


