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  السادس لوزراء النقل جتماعاالمحضر 
   )األردن ـ سوريا ـ لبنان(في آل من 
  13/1/2004-12 عمان

  
ة                تلبيًة للدعوة الكريمة من معالي المهندس رائد أبو السعود وزير األشغال العامة واإلسكان ووزير النقل في المملك

ل في الجمهورية العربية السورية ومعالي السيد األردنية الهاشمية إلى آل من معالي المهندس مكرم عبيد وزير النق
األردن ـ سوريا ـ    (نجيب ميقاتي وزير األشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية، عقد وزراء النقل في آل من 

رة  هم السادس في مدينة عمان خالل الف      اجتماع) لبنان ثالث       13/1/2004-12ت دان ال ل في البل شارآة مسؤولي النق  بم
ة المواضيع           )  آشفًا بأسماء المشارآين   مرفق( ثالث ولمتابع دول ال ين ال اون المشترك ب وذلك استمرارًا لمسيرة التع

ة المجاالت                    ثالث في آاف دول ال ين ال ل ب التي تم االتفاق عليها في االجتماعات السابقة لتطوير وتعزيز عالقات النق
  .ماعية لمواطني تلك الدوللتحقيق إقليم نقل موحد لخدمة المصالح االقتصادية واالجت

ى                في بداية االجتماع رحب معالي المهندس رائد أبو السعود بأصحاب المعالي الوزراء والوفود المشارآة وأشار إل
دول                 ين ال ات ب د إجراءات المرور والمكث المؤقت للمرآب ا توحي سابقة ومن أهمه ما تم تحقيقه من االجتماعات ال

ذي       الثالث حيث أدى ذلك إلى تسهيل ع  اليف األمر ال وفير الوقت وتخفيض التك مليات النقل وتبسيط اإلجراءات وت
شاحنات         ة لل والت المحوري ة الحم د أنظم ذلك توحي ثالث، وآ دول ال ي ال واطنين ف ب ورضى الم ى ترحي أدى إل

  .األردنية والسورية واللبنانية لنقل البضائع داخل الدول الثالث وبينها وعبرها بالترانزيت

ة               ثم شكر آل     ر األشغال العام من معالي المهندس مكرم عبيد وزير النقل السوري ومعالي السيد نجيب ميقاتي وزي
والنقل اللبناني الجانب األردني على الدعوة وحسن االستقبال والضيافة وأآدا على أهمية التواصل لدعم اإلنجازات            

االجتماع السادس وبما ينعكس إيجابيًا على التي تحققت ووضع جداول زمنية لتنفيذ المواضيع المدرجة على جدول     
  .حرآة التجارة والسياحة ويخدم الفعاليات االقتصادية واالجتماعية في الدول الثالث

  .بالنقل في االجتماعات الالحقةوتم التأآيد على ضرورة مشارآة آافة الجهات ذات العالقة 

  :يوقد تم مناقشة المواضيع الواردة في محضر االجتماع وآالتال

  :في مجال النقل البري

ا         تم استعراض نتائج أعمال اللجنة الفنية الثالثية في مجال           .1 توحيد وثائق نقل البضائع بين الدول الثالث وعبره
ة  ل المرفق ة النق وذج وثيق اد نم ضائع واعتم ل الب ائق نق د وث اهم لتوحي ذآرة تف ى م ع عل م التوقي بالترانزيت وت

  .1/6/2004لعمل بهذه الوثيقة اعتبارًا من بمذآرة التفاهم وتحديد موعد بدء ا

ا                    .2 ثالث وعبره تم استعراض نتائج أعمال اللجنة الفنية الثالثية في مجال توحيد نقل المواد الخطرة بين الدول ال
ة               ذه الوثيق دء العمل به بالترانزيت وتم التوقيع على مذآرة تفاهم نقل المواد الخطرة وملحقاتها وتحديد موعد ب

 .(ADR)، وتسعى الدول الثالث إلى االنضمام إلى االتفاقية الدولية لنقل المواد الخطرة 1/7/2004اعتبارًا من 

ين                  .3 ه ب تم استعراض مقترحات الجمارك األردنية بشأن تطوير العمل بدفتر المرور والمكث المؤقت المعمول ب
 .مول به دون أي تعديالتالدول الثالث، وبعد التداول تم التوصل إلى اإلبقاء حاليًا على الدفتر المع

ذي ب       تم استعراض موضوع تطبيق مذآرة التفاهم بشأن توحيد الحموال         .4 دأ العمل   ت المحورية للدول الثالث وال
ه فعلي       على ضوء ما طرحه الجانب األ1/1/2003به اعتبارًا من   دأ بتطبيق د ب ه ق ي بأن اريخ المشار    ًاردن  في الت

 ألردنيين بعدم التطبيق الفعلي من قبل األطراف األخرى،إليه أعاله وأن هناك شكوى من الناقلين ا
 بأنه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السير ليتواءم مع مذآرة التفاهم ن الجانب اللبنانيوقد بّي

  .بشأن توحيد الحموالت المحورية للدول الثالث وتم  رفعه إلى مجلس النواب تمهيدًا إلقراره
ال   1/1/2003من بأنه تمت المباشرة بالتنفيذ اعتبارًا   آما بين الجانب السوري    شكل فع  وسيتم تطبيق الموضوع ب

  .عند استكمال ترآيب الموازين على الطرق وفي المراآز الحدودية
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ابر                   أوضح .5 ى سوريا والع ة إل ة  الجانب السوري بأنه قد تم تطبيق توحيد الرسوم المستوفاة على الشاحنات الناقل
 .النسبة المئوية × المسافة × لها وفق معادلة الوزن اإلجمالي

ذه الرسوم                   وبين رغبته باتخاذ     ادل له اء المتب ة اإلعف إجراء مناسب لتوحيد الرسوم في األردن مع بحث إمكاني
  .خالل فترة زمنية محددة

  . للشاحنات في البلدينوقد بين الجانب األردني أن موضوع الرسوم يجب دراسته مع أنظمة النقل والتسهيالت
ل                      ة النق اين أنظم واع الرسوم وتب وبعد التداول وإبالغ الشكاوي المقدمة من الناقلين في البلدين حول مختلف أن
ذه المواضيع                 والتكاليف المترتبة على الناقلين تم االتفاق على دعوة اللجنة المشترآة األردنية السورية لبحث ه

  .اسبة بشأنها خالل شهرين من تاريخهومعالجتها وتقديم التوصيات المن

  :في مجال النقل البحري

  .تم التوقيع باألحرف األولى على اتفاق في مجال المالحة البحرية والنقل البحري .1

ل                    .2 وانئ والمرافئ لتفعي تم عقد اجتماع على هامش االجتماع السادس لوزراء النقل في الدول الثالث إلدارة الم
ق                          ق اتفاقات األخوة والت   يوتطب ة تطبي ى وضع آلي اق عل ه االتف م خالل دول وت ذه ال وانئ ه ين م ة ب اون الموقع ع

 ).مرفق صورة عنه (ت والتوقيع على محضر بهذا الخصوصوتفعيل هذه االتفاقا

  :في مجال النقل بالسكك الحديدية

ان الستكمال الت                     .1 ات  يجري التنسيق بين إدارات الخط الحديدي الحجازي في آل من األردن وسوريا ولبن رتيب
 .الالزمة إلجراء دراسة الجدوى لمشروع خط سكة حديد عمان ـ  دمشق ـ رياق

انون األول        .2 اليين                   2003خالل شهر آ شارين اإليط سورية مع المست ة ال د من الخطوط الحديدي  زار األردن وف
ربط   القائمين على إعداد التصاميم الهندسية لخط سكة حديد دمشق ـ الحدود األردنية، وتم االتفاق عل  ى نقطة ال

 .الحدودية

ط               .3 ادة رب دين من خالل تطوير وإع ين البل ة ب سكك الحديدي ربط بال يجري التعاون بين سوريا ولبنان لتحقيق ال
 .خط دمشق ـ رياق وخط طرطوس ـ العبودية ـ مرفأ طرابلس ـ البحصاص

المعهد المتوسط للخطوط    بحث الجانب األردني إمكانية تدريب بعض الفنيين حملة شهادة الدراسة الثانوية في              .4
 .ة وأبدى الجانب السوري ترحيبه بذلك بحيث تبحث التفصيالت والتسهيالت الحقًايالحديد

  :دراسة الجدوى االقتصادية لتسهيل تبادل نقل البضائع عبر موانئ الدول الثالث

إعداد دراسة الجدوى    سكوا ب التم االستماع إلى العرض الذي قدمه الدآتور نبيل صفوت رئيس الفريق المكلف من ا             
ق   ا فري ي توصل إليه ائج والتوصيات الت ثالث والنت دول ال وانئ ال ر م ضائع عب ل الب ادل نق سهيل تب صادية لت االقت

  .الدراسة

رر                 الوقد أبدى أصحاب المعالي شكرهم وتقديرهم ل       ذه الدراسة، وتق ذلوها في إعداد وإنجاز ه سكوا للجهود التي ب
ة الد  ة لمراجع ة ثالثي شكيل لجن ى     ت ها عل ا وعرض ة له ة الالزم راءات التنفيذي ول اإلج ات ح ديم مقترح ة وتق راس

  .أصحاب المعالي في مطلع شهر آذار من العام الحالي

  .12/1/2004حرر ووقع في مدينة عمان بتاريخ 

  
  المهندس رائد أبو السعود  المهندس مكرم عبيد   نجيب ميقاتي

  األشغال العامة واإلسكان ووزير النقلوزير   وزير النقل  وزير األشغال العامة والنقل
  المملكة األردنية الهاشمية  الجمهورية العربية السورية  الجمهورية اللبنانية

  


