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 محضر اجتماع
   طرطوس-  حمص- لبنان الشمالي تا المشترآة لمحافظ السورية اللبنانية اللجنة

   10/3/2009بتاريخ  حمصالمنعقد في 
   

اريخ                ع بت اء الواق وم الثالث د في محافظة حمص ي اني عق سوري اللبن ى ال بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعل
لبنان الشمالي األستاذ ناصيف قالوش ومحافظ طرطوس الدآتور عاطف         اجتماع حضره السادة محافظ      10/3/2009

تاذ نصري               اني األس سوري اللبن ى ال ام للمجلس األعل ين الع نداف ومحافظ حمص المهندس محمد إياد غزال واألم
  :الخوري، وشارك في االجتماع آل من السادة

  :محافظة الشمالعن 
  مكتب التنسيق  - الجيش اللبناني   مروان بيطار الرآنالعميد

   قوى األمن الداخلي- قائد منطقة الشمال  اللقيسالعميد علي 
   قوى األمن الداخلي- قائد سرية حلبا  العميد خالد علم الدين

  الجيش اللبناني  العقيد باسم آبارة
  الجيش اللبناني  آرم مراد مقدمال

   الجمارك اللبنانية- رئيس شعبة العبودية  المقدم نزار الجردي
   الشمال في- رئيس دائرة األمن العام                        شربل أنطونالرائد 

  رئيس مرآز أمن عام العبودية   المالزم أول مارون عبود
  عن الجمارك اللبنانية  المراقب أول بشير عيد

        قائم مقام عكار باإلنابة  السيدة روال البائع
   عكار- دائرة التنظيم المدني                           رئيس المهندس حسن الحاج

   الشمال- دائرة المساحة  السيد محمد نبيل األحدب

  :محافظة طرطوسعن 
  محافظة طرطوسقائد شرطة   رياآيتالعميد منذر 

  عضو المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس  المهندس فداء غريب
  رئيس مرآز الهجرة والجوازات في العريضة  العميد عبد الكريم عبد الرحيم

  مدير الثقافة بطرطوس  مهندس حسن إبراهيمال
  السياحة بطرطوسمدير   المهندس علي درويش
   فرع طرطوس- المؤسسة العامة للمواصالت الطرقيةمدير   المهندس جول صليبي

  مدير مرآز حدود العريضة  السيد جدعان علي
  رئيس الضابطة الجمرآية البرية  حافظ أحمدالعقيد 
  العريضةأمين جمارك   عدنان علي السيد

  :محافظة حمصعن 
  حمصمحافظة قائد شرطة   اللواء علي بودي

  حمص المكتب التنفيذي في محافظة نائب رئيس  الدآتور المهندس فايز سليمان
  عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة  األستاذ مفلح عازار
  الخدمات الفنية بحمصمدير   المهندس خليل جديد
   فرع حمص- عامة للمواصالت الطرقيةالمؤسسة المدير   المهندس علي حمود

  مدير الموارد المائية بحمص  عمر الشماليالمهندس 
  الثقافة بحمصمدير   المهندس معن إبراهيم
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  مدير السياحة بحمص  المهندس حبيب عباس
  مدير جمارك حمص  السيد عارف الخالد

  مدير مرآز الدبوسية الحدودي  المهندس جمال علي حسن
  مدير مرآز جوسيه الحدودي                       محمد الغرير   مهندسال

  العميد خالد الخالد                               رئيس فرع الهجرة والجوازات في محافظة حمص
  العقيد خالد الفارس                              رئيس الضابطة الجمرآية بحمص

    قائد آتيبة حرس الحدودالعقيد أحمد قشعم                              
  السيد سليمان الحسن                            أمين جمارك الدبوسية
  السيد رائق ديب                                 أمين جمارك جوسيه

  المقدم إبراهيم ونوس                           رئيس مرآز الهجرة والجوازات في الدبوسية

  : للمجلس األعلى السوري اللبنانياألمانة العامةعن 
  مسؤول العالقات العامة  حسنالسيد أحمد الحاج 

ذه االجتماعات من        بداية رحب السيد المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص بالسادة الحضور وأآد على أهمية ه
ة ب         سبل الكفيل اد ال سعي إليج ة وال ات الثالث ين المحافظ شترآة ب ضايا الم ة الق شة آاف ل مناق صلحة  أج ق الم تحقي

  .المشترآة لها ولتعزيز أواصر األخوة بين البلدين الشقيقين

ة للمجلس                      ة العام رح من األمان اع المقت ال االجتم شة جدول أعم وبعد تبادل الكلمات الترحيبية تم استعراض ومناق
  : ما يليىاألعلى السوري اللبناني، وعلى ضوء المناقشات تم التوصل إل

 :اعات اللجنة الفرعية المشترآة المنعقدة بتاريخاعتماد محاضر اجتم .1
)30/4/2007) (23/8/2007) (4/2/2007) (27/2/2008) (18/2/2009) (25/2/2009(. 

 :بالنسبة لتعزيل الضفة اللبنانية من النهر الكبير الجنوبي .2
لجانب بأن يقوم بتعزيل الضفة      اقترح ذات ا   2007ته بتعزيل النهر منذ عام      بعد أن قام الجانب السوري بتنفيذ التزاما      

سبة               ا بالن اللبنانية من النهر الكبير الجنوبي عبر إدخال اآلليات والعناصر البشرية الالزمة وفقًا للصيغة المتفق عليه
ة                لنهر العاصي، وافق الجانب اللبناني على هذا المقترح، على أال يعمل بهذا االقتراح إال بعد موافقة الجهات اللبناني

 .المختصة

ذ                                .3 ة لتنفي ى أراضي الجانب اآلخر والالزم ل أي جانب إل ة من قب ات الالزم سهيل دخول اآللي ى ت تم االتفاق عل
سبقة       األعمال المشترآة المناط به تنفيذها     ة الم ة الخطي  إذا ما اقتضت الضرورات الفنية ذلك، على أن تؤخذ الموافق

 .ة للمجلس األعلى السوري اللبنانيمن الجهات المختصة في البلدين عن طريق األمانة العام

 :العبوديةبالنسبة للدبوسية ـ  .4
ة الستكمال المشروع          )1(بأن قرار استمالك العقار رقم       أعلم األمين العام الجانبين    المتضمن قطعة األرض الالزم

وتم االتفاق على دعوة اللجنة المشترآة المختصة لالجتماع خالل مهلة          . الالزم لفتح جسر الدبوسية الجديد قد صدر      
ذ                           شهر من تاريخه   اء التنفي د تحصل أثن ي ق ات الت ع العمل ومعالجة المعوق سليم موق ة لت ة الالزم  لالتفاق على اآللي

 . من عملية التنفيذلالنتهاءد المهل الالزمة وتحدي

 :لجنة المتابعة .5
ا        ا وقوامه ة أعماله ايز سليمان عن    . م.د( :تنبثق عن اللجان الفرعية المشترآة المشكلة سابقًا لجنة مصغرة لمتابع ف

ا                 . محافظة حمص، م   د الح سيد أحم شمال، ال ج فداء غريب عن محافظة طرطوس، قائم مقام عكار عن محافظة ال
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اني  سوري اللبن ى ال ة للمجلس األعل ة العام ات  )حسن عن األمان ن الجه بًا م راه مناس ن ت ستعين بم ة أن ت  وللجن
 .المختصة لمساعدتها في إنجاز أعمالها على أن تعقد اجتماعًا دوريًا آل شهرين على األقل

 :بالنسبة لتحويرة الشيخ عياش .6
يس من صالحيات محافظ               ه ل ام بأن ين الع شترآة                 أوضح األم ة م ك لجن أن هنال ذا الموضوع وب ة ه شمال متابع ة ال

ى اآلن                           د حالت حت ان ق ة في لبن ة إال أن األوضاع المالي وم بالمتابع ة تق مشكلة من قبل وزيري النقل واألمانة العام
 .دون إنجاز االستمالآات واألعمال المطلوبة

 :آليات تسهيل عبور الفالحين والمزارعين والطالب .7
ة من      تم االتفاق  شترآة المؤلف اني عن        " على تكليف اللجنة الفرعية الم ام والجيش اللبن ارك واألمن الع ي الجم ممثل

سلحة ع               وات الم ارك والق سوري    نالجانب اللبناني وممثلي الهجرة والجوازات والجم ع    "  الجانب ال ة جمي بمراجع
ات    ضمن المعلوم ث تت ديثها بحي ا وتح ابقا وتطويره دة س مية المع وائح االس ةالل م األم  ":  التالي ي واس م الثالث االس

سبة للقصر         (وتاريخ ومكان الوالدة ورقم السجل ورقم بطاقة الهوية          ة بالن ر العائل م دفت ى       . )"ورق ى أن يصار إل عل
 .مراجعة هذه اللوائح آل ثالثة أشهر

 :التنسيق الدوري والمستمر بين مسؤولي المكاتب الحدودية على الجانبين .8
ى ع      .أ  وم األول من آل شهر                 تم االتفاق عل اع دوري في الي د اجتم ام العطل الرسمية            (ق 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
سهيل    عن المراآز الحدودية المتقابلة في الدبوسية وا      )  جمارك -  هجرة وجوازات  - أمن عام ( لعريضة بهدف ت

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

ور                           .ب  د التعليمات والتبليغات الخاصة بعب دين من أجل توحي تم التوافق على مراجعة الجهات المختصة في البل
 .ر بشكل خاص وذلك باالتجاهينين بشكل عام والقّصالمواطن

 :الحموالت الزائدة .9
ة للحد                    اذ اإلجراءات الالزم وم آل جانب باتخ ى أن يق اق عل ل الخارجي         تم االتف ة شاحنات النق من ظاهرة مخالف

ع  ة الموق والت المحوري اق الحم ات،  التف ذه المخالف ع ه ي قم شدد ف وريا واألردن والت ان وس ين لبن دب ب وأآ  الجان
ة،               اللبناني د   بأنه سيقوم بمراجعة السلطات اللبنانية المختصة لدراسة إمكانية وضع قبانات في المراآز الحدودي وأآ

سوري   ب ال راءات      الجان اذ اإلج ذآور واتخ والت الم اق الحم الوزن التف ة ب يارة مخالف سماح ألي س دم ال ى ع عل
 .القانونية بحقها أصوًال

ان ضرورة التقي    د الجانب ين         أآ ا ب ل المعمول به ة النق ى اتفاقي تنادًا إل ددة اس شاحنات المح ة لل الحموالت المحوري د ب
ضة            ن العري ل م ي آ ل ف ن وزارة النق المكلفين م والت ب بط الحم ة ض ة عملي ع إناط ان واألردن، م وريا ولبن س

  . والدبوسية

 :مج التعاون السياحي والثقافي بين البلدينابر .10
رامج                  بالنسبة للنشاطات الثقاف   ه من ب ا لدي إعالم الجانب اآلخر بم وم آل جانب ب ية والسياحية تم االتفاق على أن يق

 .ثقافية ودعوته للمشارآة فيها بهدف تعزيز أواصر العالقات بين المحافظات الثالث

ار                       ر جسر قم تح معب ة موضوع ف ة بمتابع ة (أبلغ األمين العام المجتمعين بأن اللجنة المشترآة المكلف تعقد  ) البقيع س
اء            وم األربع ة ي ة العام أن هنا         11/3/2009اجتماعًا في األمان ًا ب ذ علم ة إجراءات التنفي انبين    ل  لمتابع د من الج ك تعه

ة             .  شهر من تاريخه   بإنهاء األعمال خالل مهلة    وفي هذا السياق أبدى الجانب السوري استعداده لتحضير دراسة فني
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ى       ه آنيًا وآلفتها خالل شهر   حول وضعية الجسر واألعمال المطلوبة الستخدام      د المجتمعون عل د أآ من تاريخه وق
  .أهمية االنتهاء من األعمال وتحديد موعد االفتتاح خالل مهلة الشهر المشار إليها أعاله

  .وفي نهاية االجتماع تقرر أن يصار إلى النظر بعقد االجتماع المقبل في محافظة الشمال، في موعد يحدد الحقًا

  يالجانب اللبنان
  محافظ الشمال

  األستاذ ناصيف قالوش

  األمانة العامة
  للمجلس األعلى السوري اللبناني

  األستاذ نصري الخوري

  الجانب السوري
  محافظ طرطوس                 محافظ حمص  

  الدآتور عاطف نداف       المهندس محمد إياد غزال
 


