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  السورية اللبنانية المشترآةنقللجنة ال محضر اجتماع
  9/5/2005 دمشق

 

مكرم عبيد قام معالي وزير األشغال بناًء على دعوة وزير النقل في الجمهورية العربية السورية السيد المهندس 
ية يوم االثنين  والنقل في الجمهورية اللبنانية األستاذ عادل حمية بزيارة إلى الجمهورية العربية السورالعامة

، عقد خاللها اجتماع للجنة النقل السورية اللبنانية المشترآة بحضور سعادة األمين العام للمجلس األعلى 9/5/2005
  .)1(السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري، وشارك في االجتماع السادة الواردة أسماؤهم في المرفق رقم 

  :عة ومناقشة جدول األعمال وفق ما يليوبعد تبادل الكلمات الترحيبية، تمت متاب
 . تم استعراض سريع لألمور المنجزة لغايته  في مختلف مجاالت النقل .1

 :تمت مناقشة المواضيع المشترآة في مجاالت النقل المختلفة وهي .2

  :تقرر ما يلي، سكك الحديد  .أ 
للخطوط الحديدية الطلب إلى آل من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان والمؤسسة العامة  •

 مقر المديرية -  في وزارة األشغال العامة والنقل16/5/2005السورية عقد اجتماع مشترك يوم االثنين 
  للبت في آافة األمور المتعلقة بإعادة تأهيل خط حديد طرابلس -العامة للنقل البري والبحري 

 .      العبودية

ترك في لبنان والمؤسسة العامة للخط الحديدي الطلب إلى آل من مصلحة سكك الحديد والنقل المش •
 مقر -  في وزارة األشغال العامة والنقل16/5/2005الحجازي عقد اجتماع مشترك يوم االثنين 

  -  للبت في آافة األمور المتعلقة بإعادة تأهيل خط حديد رياق -المديرية العامة للنقل البري والبحري 
  .الحدود السورية

  الحدود -نه أتم معالجة موضوع أنابيب المياه الواقعة على مسار خط حديد رياق أاني بين الجانب اللبن •
 . السورية، وأنه يتابع معالجة التقاطعات الطرقية على المسار المذآور

  :البري  .ب 
 تتم وفق أفضل الشروط اقل الطرقي بين البلدين وعبر سوريبين الجانب السوري أن آل اتفاقيات الن •

 .سيما لشاحنات الجانب اللبناني ين واللد الجهات الناقلة في البالتي تقع لصالح

  بتوحيد وثائق النقل واالنضمام إلى اتفاقيةهى اإلجراءات القانونية المتعلقةبين الجانب السوري بأنه أن •
CMRومخاطبة األمم المتحدة بذلك وبانتظار الجواب بالموافقة ليصار إلى االنضمام النهائي ،. 

 :السوري بأنه يتابع  إصدار التشريعات حولبين الجانب  •
اإلعفاء المتبادل للشاحنات والباصات والميكروباصات ووسائط النقل األخرى العاملة بين البلدين  .1

 .من جميع الرسوم
إعفاء آل بلد مواطني البلد اآلخر من جميع الرسوم والبدالت التي تستوفى في المنافذ الحدودية عند  .2

 . برًا وبحرًا وجوًاتنقلهم بين البلدين 
 .وبانتظار الجانب اللبناني لإلبالغ عن اإلجراءات بهذا الصدد

أن : حول موضوع توحيد البدالت وتأمين الخدمات في محطات االنطالق في آال الجانبين فقد تقرر •
يصار للتنسيق مع الجهات المعنية من قبل الوزارتين لتسمية ممثليهم في اللجنة المكلفة ببحث هذا 

 .موضوعال

أن : فقد تقرر)  المصنع- معبر جديدة يابوس (حول إقامة نقطة مراقبة فنية على الحدود المشترآة  •
 .يصار إلى دعوة اللجنة المشترآة لالتفاق على الموقع وآلية التنفيذ والمعوقات
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  : يليتقرر ما، الجوي  .ج 
 لبحث آلية عقد اجتماعن الشرق األوسط ل مؤسسة الطيران العربية السورية وشرآة طيرادعوة آل من •

 . تفعيل اتفاق التعاون والتدريب الموقع بينهما

) 28/4/2005س تاريخ .م/233( رقم االسيد رئيس مجلس الوزراء في سوريبعد أن صدر قرار  •
 واعتباره مشموًال بأحكام )الفينيقية للطيران( اإلقليمي بالموافقة على مشروع إنشاء شرآة الطيران

دعوة اللجنة المشترآة المشكلة من ممثلي مؤسسة الطيران  ،1991لعام  10قانون االستثمار رقم 
السورية وشرآة طيران الشرق األوسط اللبنانية لالجتماع لمتابعة تنفيذ جميع المراحل المتعلقة 

 . بالمشروع ودعوة القطاع الخاص في البلدين لالآتتاب

 .سسات الطيران الوطنية لتطوير التعاون بينها انطالقًا من مذآرات التعاون الموقعة بينهادعوة مؤ •

 .تفعيل اتفاق الخدمات الجوية المبرم بين سلطتي الطيران المدني في البلدين •

  .خرىأ توسيع دائرة تطبيق اتفاق المشارآة بالرموز ليشمل دوًال •

  :تقرر ما يلي، البحري  .د 
بحري للبحث في تعديل االتفاقية في مجال التسهيالت إلنشاء شرآات مالحية اجتماع لجنة النقل ال •

 من جميع أنواع المتعلقة بمدة اإلعفاء) الفقرة ج من المادة الخامسة(خاصة مشترآة وخاصة 
 .الضرائب والرسوم

رسوم الطلب إلى لجنة النقل البحري عقد اجتماع مشترك لممثلي المرافئ في البلدين العتماد هيكلية ال •
 . 2005وتسميتها، وتحديد وتوحيد العمليات االستثمارية وتسميتها خالل شهر أيار 

الطلب إلى لجنة النقل البحري متابعة دراسة إمكانية مقاربة البدالت واألجور على ضوء التكامل بين  •
 .2005المرافئ اللبنانية والسورية والتنافس مع مرافئ الدول المجاورة خالل شهر أيار 

 . ل اتفاقيتي األخوة والتعاون الموقعة بين المرافئ السورية واللبنانيةتفعي •

دعوة اللجنة المشترآة لوضع خطة لمكافحة التلوث البحري لالجتماع خالل شهرين من تاريخه  •
 .لوضع هذه الخطة

قدم الجانب اللبناني إلى الجانب السوري نموذج لبطاقة موحدة لدخول وخروج البحارة العاملين على  •
السفن الوطنية واألجنبية التي تؤم المرافئ  في آال البلدين لجهة زيارة عائالتهم في البلد اآلخر خالل 
مدة وجود سفنهم في هذه المرافئ لدراستها ووضع المالحظات إن وجدت، وعلى أن تتم مناقشتها في 

 . اجتماع لجنة النقل البحري المشار إليه أعاله

  : يستجد من أمور ما .3
تم االتفاق على عقد اجتماع مشترك مع ممثلي سائقي الشاحنات :  إلى لبنانان سوريص منقل البح •

 .اللبنانية لمناقشة ما لديهم من اقتراحات واتخاذ القرار المناسب

أآد الجانب السوري بأن التعليمات تقضي بنقل الكميات مناصفة بين الشاحنات : نقل الفوسفات •
 .ده لمعالجة أي شكوى من عدم التقيد بتنفيذ التعليمات الصادرةالسورية واللبنانية، وأبدى استعدا

  

  وزير النقل
  الجمهورية العربية السورية في

  األمين العام
  للمجلس األعلى السوري اللبناني

  وزير األشغال العامة والنقل
  الجمهورية اللبنانية في

  األستاذ عادل حمية  األستاذ نصري الخوري  المهندس مكرم عبيد
  


