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  1/1  8/1/2004حول االزدحام الحاصل في المعابر الحدودية محضر اجتماع 

   ] االزدحام الحاصل في المعابر الحدوديةحول[ع محضر اجتما
  ]8/1/2004 طرابلس[

  
ه        ع في وم الخميس الواق ان        8/1/2004في تمام الساعة الحادية عشرة من ي اع في مكتب سعادة محافظ لبن د اجتم  عق

  :الشمالي بحضور السادة

  ياألمين العام للمجلس األعلى السوري اللبنان  األستاذ نصري الخوري
  محافظ حمص  المهندس صبحي حميدة 

  محافظ طرطوس  المهندس آرام صليبا 
  محافظ لبنان الشمالي  األستاذ ناصيف قالوش 
  مدير عام جمارك سوريا  األستاذ محمود المرعي

  مدير عام الجمارك اللبنانية  العميد الرآن أسعد غانم 

ن الج   اني م سوري واللبن انبين ال ن الج شارآة ع ود الم ام   والوف ن الع داخلي واألم ن ال وى األم شرطة وق ارك وال م
ة       ابر الحدودي ي المع ام الحاصل ف ث موضوع االزدح ل بح ن أج اني، م ية (اللبن ة -الدبوس ضة- العبودي )  العري

  .والصعوبات الناتجة عنه أمام حرآة تنقل المسافرين واآلليات

  :وبنتيجة المناقشة والمداولة اتفق المجتمعون على ما يلي

اد .1 ات      إيج ى األمان ة إل رق المؤدي يع الط يانة وتوس ا وص شاحنة وغيره سيارات ال تيعاب ال ة الس ات آافي  باح
 .المذآورة ال سيما مرآزي الدبوسية والعبودية

دار              .2 ى م دوام عل ق            24المباشرة بزيادة عدد ساعات ال ا يتعل اني فيم سوري واللبن انبين ال دى الج ًا ل  ساعة يومي
 . وآذلك العمل أيام العطل الرسميةبإنجاز معامالت تخليص البضائع

 .المباشرة بزيادة قوافل الترفيق من الجانب السوري وتحديد أوقاتها بالتنسيق مع الجانب اللبناني .3

ام                      .4 سافرين وتخفيف االزدح ات والم سريع مرور اآللي اختصار وقت إنجاز المعامالت إلى أقصى حد ممكن لت
 .وخاصًة فيما يتعلق بالسيارات الشاحنة

 .زالة العوائق المرورية في مرآزي الدبوسية والعبوديةإلتأمين رافعة من محافظة حمص  .5

 .زيادة عناصر شرطة المرور في مرآزي الدبوسية والعبودية .6

شاء           .7 ة إلن تئجار األراضي الالزم تمالك أو اس ل اس ن أج صة م ع المخت دى المراج اني ل ب اللبن عي الجان س
 .ض الطريقيالساحات وتعر

شاؤه في          التوصية باتخ  .8 ع إن د المشترك المزم ر الحدودي الجدي اذ اإلجراءات الالزمة لإلسراع في إنجاز المعب
 ).العبودية(تحويلة الشيخ عياش 

 . المراآز الحدودية المتقابلةورية بين مسؤوليعقد اجتماعات د .9
  

  عام المين األ   الجانب السوري  
  لمجلس األعلى السوري اللبنانيل

  الجانب اللبناني  

    ألستاذ نصري الخوريا  
  محافظ لبنان الشمالي    محافظ حمص

  مدير عام الجمارك اللبنانية    محافظ طرطوس

      مدير عام الجمارك في سوريا
  


