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  محضر اجتماع
   السورية اللبنانيةالمشترآة النقللجنة 

  1/10/2003 دمشق
   

 قام معالي وزير مكرم عبيد المهندس  السيدفي الجمهورية العربية السوريةالنقل دعوة السيد وزير بناًء على 
ربية السورية يوم  إلى الجمهورية الع بزيارةاألستاذ نجيب ميقاتيفي الجمهورية اللبنانية النقل األشغال العامة و

األمين العام للمجلس األعلى السوري اجتماع بحضور األستاذ نصري الخوري خاللها عقد ، 1/10/2003عاء باألر
  :وشارك في االجتماع السادةاللبناني، 

    :عن الجانب اللبناني
  النقل البري والبحريمدير عام    عبد الحفيظ القيسي.م
   مصلحة سكك الحديد والنقل المشتركمدير عام  رضوان بو ناصر الدين . أ
  مستشار معالي الوزير  نقوال نحاس. أ

    :عن الجانب السوري
  معاون الوزير لشؤون النقل البري  موسى الشعار . م.د
  معاون الوزير لشؤون تنمية الموارد  محمود زنبوعة. د

  السوريةالمدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية   المهندس محمد إياد غزال
  المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي  المهندس صالح أحمد
  مدير مديرية مكتب الوزير  سامر ديب المصري

  مديرة التعاون العربي والدولي والعالقات العامة  سها نصار . م
  مدير النقل بالخطوط الحديدية   عقيل إسماعيل . م
  طرقيمدير النقل ال  إبراهيم عميرة . د

  مدير النقل الجوي  أحمد األحمد
  مدير النقل البحري  الدآتور آميل بوراس 

  المكتب الصحفي  دالل مفتاح 

    :عن األمانة العامة
  رئيس دائرة النقل  مالك يازجي. م

ال                           شة جدول األعم شترآة ومناق ة الم ال اللجان الثنائي م استعراض ملخص عن أعم وبعد تبادل آلمات الترحيب ت
  :ضوء المناقشات تم التوصل إلى ما يليوعلى 

  :في مجال النقل البري

   :النقل الطرقي

  :تم االتفاق على ما يلي

  :حول دفتر المرور الموحد .1
رأي                            ان ال دين لبي ارك في آال البل ة مع إدارة الجم دين المتابع الطلب من المختصين في وزارتي النقل في البل

ة خالل                حول المالحظات المقدمة من الجانب األردني      دان الثالث ل في البل سادة وزراء النق  لدراستها ورفعها لل
  .اجتماعهم القادم
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  :(C.M.R)حول توحيد وثائق نقل البضائع واالنضمام إلى اتفاقية  .2
شكلها                           ة ب شترآة في أقرب وقت ممكن لكي تنجز تحضير الوثيق ة الم تم االتفاق على عقد اجتماع للجنة الفني

  . الوزراء للتوقيع عليهاةالسادالنهائي لرفعها إلى 

  :حول توحيد الحموالت المحورية .3
ق             وع والقاضي بتطبي انون المرف رار مشروع الق أفاد الجانب اللبناني أنه يقوم بمتابعة اإلجراءات القانونية إلق

  .الحموالت المحورية وفق مذآرة التفاهم الموقع عليها

  :علق بنقل المواد الخطرةحول دراسة تجانس التشريعات وتوحيد التعليمات فيما يت .4
ثالث                        لالط دول ال ل ال ة من قب ام بدراسة المالحظات المقدم ة القي ب من اللجنة الفنية المشترآة السورية اللبناني

ع                     وزراء للتوقي سادة ال ة لل صيغته النهائي حول مشروع مذآرة التفاهم المقدمة من قبل الجانب األردني ورفعه ب
  .عليه

  :حول توحيد رسوم الترانزيت .5
ذلك   3/7/2003 تاريخ   25رحب الجانب اللبناني بتوحيد رسوم الترانزيت من خالل المرسوم التشريعي رقم              وآ

سيارات    4/9/2003 تاريخ  1363التعليمات التنفيذية للمرسوم والقرار رقم       ة ال اني بمعامل ، آما أشاد الجانب اللبن
  .الشاحنة اللبنانية معاملة السيارات الشاحنة السورية

  :  الحديديةالخطوط

   طرابلس–مشروع تأهيل خط العبودية : أوًال
ال بالمشروع                   بعد االطالع على المذآرة المقدمة من قبل الجانب السوري وبناًء على التوجيه بضرورة إنهاء األعم

  : خالل الفترة المحددة بثالث سنوات حصرًا ووضع الخط باالستثمار تم االتفاق على التالي

 .تسريع العملل قبل الجانبين بتدقيق الدراسة التنفيذية على التوازي وذلك المباشرة الفورية من .1

سار              .2 ال التحضيرية لم ذ األعم ة وتنفي مباشرة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بنزع الخطوط القديم
ا            ذه األعم ة ه سديد قيم اني بت وم الجانب اللبن ل وفق آشوف   الخط قبل نهاية تدقيق الدراسة التنفيذية على أن يق

 .تقدم له في الوقت الذي يراه مناسبًا

أ                      وافق مدير عام     .3 ى وصلة مرف ة عل ى شمول الدراسة التنفيذي سورية عل ة ال المؤسسة العامة للخطوط الحديدي
 .طرابلس ـ البحصاص مجانًا

واد                      .4 ى أن تكون م ًا عل ا تمام التثبيت  وافق الجانب اللبناني على تأمين العوارض وفق المواصفات المتفق عليه
 .وذلك حسب المتوفر في األسواق/ E-CLIP أو FAST CLIP/باندرول 

 .تشكل لجنة متابعة تتألف من مديري المشروع عن آال الجانبين .5

   الحدود السورية–مشروع تأهيل خط رياق : ثانيًا
ة لل       .1 سة العام ين المؤس ع ب د الموق ن العق صورة ع ده ب سوري تزوي ب ال ن الجان اني م ب اللبن ب الجان ط طل خ

ان مع صورة عن                    الحديدي الحجازي و   متعهد األعمال لكي تتبناه مصلحة سكك حديد والنقل المشترك في لبن
ى  ة للحصول عل ارك اللبناني دى الجم سعى ل ا لت وب إدخاله دات المطل ات والمع سيارات واآللي رخص سير ال

ذلك ال             د وآ ذ العق دة تنفي ة م ان طيل سيارات في لبن اء ال ان ولبق ى لبن سبة   الموافقات الالزمة إلدخالها إل حال بالن
 .للبالست والتربة المحسنة ومواد المشروع األخرى

 .يةر عبارة من رياق إلى الحدود السو20من الساللم القائمة مع صيانة وتجهيز آم 6تم تنفيذ فك  .2

دان وعن الجانب                         .3 دس لبيب حم دير المشروع المهن سوري م تشكيل لجنة متابعة مشترآة تضم عن الجانب ال
  . عواداللبناني المهندس سايد
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  :في مجال النقل الجوي

  :تم االتفاق على ما يلي

تبادل اإلعفاء المتبادل لمؤسسات الطيران الوطنية من رسوم العبور والهبوط واإليواء واإلقالع وآافة الرسوم  .1
اق        ي نارات البلدين على أ   طاألخرى وآذلك أجور الخدمات األرضية التي تقدم في م         ذا االتف عرض مشروع ه

 .القتصادية واالجتماعية في اجتماعها القادمعلى اللجنة ا

يم              .2 شارآة في تقي سورية للم ة ال ران العربي ة ومؤسسة الطي شرق األوسط اللبناني دعوة آل من شرآة طيران ال
دارس           ) تكسي جو (دراسة الجدوى االقتصادية لتأسيس شرآة الطيران اإلقليمي         ل ال ديم الدراسة من قب فور تق

 .ة الدارسة إلقرار الخطوات المقبلةوفق العقد المبرم مع الشرآ

اهم             .3 ذآرات التف ًا من م اون انطالق دعوة مؤسسات الطيران الوطنية في البلدين إلى عقد اجتماعات لتطوير التع
 .الموقعة بينهما

تشكيل لجنة مشترآة من سلطتي الطيران المدني في البلدين لمتابعة تفعيل اتفاق الخدمات الجوية بين إقليميهما        .4
 :اءهما وفق اآلتيوما ور

  عن الجانب السوري  عن الجانب اللبناني
  السيد نزار الخطيب  السيد عبد اللطيف عبد اللطيف

  المهندس فراس محمد  السيد نزار خوري

اق   .5 ع اتف داد وتوقي ة إع شرق األوسط اللبناني ران ال سورية وشرآة طي ة ال ران العربي الطلب من مؤسسة الطي
  .يانةتعاون في مجالي التدريب والص

  :في مجال النقل البحري

ان  –سوريا ( بشأن تبادل نقل البضائع عبر مرافئ )األسكوا( الجدوى االقتصادية للدراسة التي نفذتها  :أوًال  – لبن
  )األردن

  : لبنان منسورياتقرر تشكيل لجنة ثنائية مشترآة 

    :الجانب السوري
   مدير النقل الطرقي  الدآتور إبراهيم عميرة

  رئيس الدائرة الفنية في مديرية النقل البحري  يما العساف المهندسة د
  معاون مدير النقل الطرقي  المهندس جورج سكاف

    :الجانب اللبناني
  مدير عام النقل البري والبحري في وزارة األشغال العامة  المهندس عبد الحفيظ القيسي 

   العامة والنقلرئيس دائرة النقل البري في وزارة األشغال  اآلنسة إلهام خباز
  خبير فني بحري  السيد حسان شعبان 

  ).األسكوا(تقييم الدراسة التي آلفت بها : مهمتها

  نية  لبناسورياة مالحة بحرية مشترآة إنشاء شرآ :ثانيًا
ي حول التسهيالت التي يمكن رتقرر قيام الجانب السوري بتحضير ورقة العمل التي آلف بها القطاع الخاص السو       

شأن                إلتقديمها   ذا ال نشاء الشرآة المقترحة ومن ثم مراسلة الجانب اللبناني من أجل دعوة اللجنة الفرعية الخاصة به
  .الستكمال دراسة الجدوى االقتصادية
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  المنطقة الحرة الحدودية المشترآة: ثالثًا
ة    بإعالم الجانب السوري بإنجاز نطاق الع25/10/2003تقرر أن يقوم الجانب اللبناني بتاريخ   مل التفصيلي وجاهزي

  .إطالق دراسة الجدوى االقتصادية بإنشاء منطقة حرة حدودية مشترآة

  التعاون بين مرافئ البلدين: بعًارا
اقيتي                  تقرر الطلب من إدارات المرافئ السورية واللبنانية إعادة تسمية ممثليهم في اللجان المشترآة لمتابعة تنفيذ اتف

نهم تحضير             األخوة والتعاون الموقعة بين آل      من مرفأي بيروت والالذقية ومرفأي طرطوس وطرابلس والطلب م
  .برنامج عمل تنفيذي زمني لكل من هاتين االتفاقيتين

  دروغرافيا والمسح والتلوث البحريالهي: خامسًا
ة خ                 اون    تبين بأنه تنفذ حاليًا عمليات المسح الهيدروغرافي في المياه اإلقليمية اللبنانية من قبل سفينة علمي اصة بالتع

مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وتم التوافق على أن تقوم األمانة العامة بمراجعة الجهة المختصة لمعرفة مدى           
  .إمكانية المشارآة في هذا المشروع من قبل وزارتي النقل في البلدين

ة    ود لوضع خط ا يع ا فيم تكمال أعماله شترآة اس ة الم ة الثنائي ن اللجن ب م م الطل ا ت وث آم ة التل شترآة لمكافح  م
  .البحري

  موضوع الصيد البحري: سادسًا
  .تقرر في آخر اجتماع للجنة المشترآة إحالة هذا الموضوع إلى وزارتي الزراعة في البلدين حسب االختصاص

  األشغال العامة والنقلوزير 
  اللبنانيةالجمهورية  في

   نجيب ميقاتياألستاذ

  عام المين األ
  ري اللبنانيمجلس األعلى السولل

   نصري الخورياألستاذ

  النقلوزير 
  العربية السوريةالجمهورية  في

  مكرم عبيد المهندس
  
  
  
  


