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    الشمالية السورية اللبنانيةالمنطقة الحدودية محضر اجتماع
  17/1/2004 ]الدبوسية[

  
ي           ل ف ة والنق ر األشغال العام الي وزي اني وحضور مع سوري اللبن ى ال ة للمجلس األعل ة العام سيق مع األمان بالتن

ة            د       الجمهورية اللبنانية األستاذ نجيب ميقاتي والسيد وزير النقل في الجمهورية العربي رم عبي دس مك سورية المهن  ال
تاذ                      شمالي األس ان ال سيد محافظ لبن وسعادة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري وال

دة   دس صبحي حمي افظ حمص المهن سيد مح الوش وال دس  ناصيف ق افظ طرطوس المهن سيد مح ليبا آ وال رام ص
ين    والجوازات في المنطقة الحدودية الشمالية والسادة والسادة مدراء الجمارك واألمن العام والهجرة     دراء المعني الم
د في             ة، عق اع         مقرفي وزارتي النقل واألشغال العام اريخ   مرآز هجرة الدبوسية اجتم ه     17/1/2004بت  جرى خالل

ة  اء الخدمات الجم هيل حالة الطرق وتسريع وتكثيف أد بحث الواقع الراهن للمنطقة الحدودية وسبل تحسين وتأ  رآي
اع                        ى محضر اجتم م االطالع عل ا ت ة، آم م     8/1/2004للتغلب على حاالت االختناق التي تحصل في المنطق ذي ت  ال

ارك في                        ديري الجم سيدين م شمالي وحمص وطرطوس وال ان ال بحضور سعادة األمين العام والسادة محافظي لبن
ذ البلدين والم  سادة أمن    صادقة على مقرراته ومتابعة تنفي د ال دد      ه حيث أآ ى الع ق إل ادة دورات الترفي ارك زي اء الجم

د        المحدد وتم تكثيف المناوبات الجمرآية     ات، وأآ شكلة االختناق ى م ة للتغلب عل دوريات المروري آما تمت زيادة ال
ساحات                  المجتمعون   ات وال ل الطرق ة تأهي على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة ريثما يتم االنتهاء من عملي

ى                  بشكل جذري يم   م التوافق عل كن من استيعاب أي طاقة مرورية أو آثافة في نقل الترانزيت وبناًء على المناقشة ت
  :ما يلي

  منطقة الدبوسية العبودية: أوًال

  :من الجانب السوري
وف        .1 ضرورية لوق ساحات ال تمالك ال ة الس ة الالزم ة واإلداري اإلجراءات القانوني ة حمص ب رة محافظ مباش

ساحات و شاحنات بالم د   ال ا تعبي ا فيه هر بم ة أش صاها ثالث دة أق ك خالل م تم ذل ى أن ي بة عل المواضع المناس
 .وتزفيت هذه المساحات

ة شهر آذار                     .2 ل نهاي ذلك قب ة ل تم إنجاز الدراسة الالزم ى أن ي سوري عل ضرورة تأهيل الطريق من الجانب ال
شرين         ة شهر ت ل نهاي ان الالمقبل وبحيث يتم االنتهاء من عملية التأهيل قب ان      ث ضًا صيانة وده تم أي ل وي ي المقب

 .دني الحاليعالجسر الم

 .إما بيتوني من قبل وزارة النقل أو االستعانة بالجيش السوري لتنفيذ هذا الجسرإنشاء جسر إضافي  .3

 .الطلب من محافظة حمص تأمين رافعة ثقيلة بشكل دائم في الموقع وفق ما تم االتفاق عليه .4

  :من الجانب اللبناني
 . ساعة وفق ما تم االتفاق عليه24اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمين الدوام الجمرآي على مدار  .1

ى أن              80المباشرة بإجراءات استمالك عقار تقدر مساحته بحوالي          .2 ه عل شآت الضرورية علي ة المن م وإقام  دون
ل للمباش                    ة والنق ل وزارة األشغال العام ورًا من قب ال الضرورية   يصار إلى إصدار قرار األشغال ف رة باألعم

يف سعادة مدير عام الطرق والمباني في وزارة األشغال لوبحيث تستكمل إجراءات اإلستمالك الحقًا وقد تم تك   
 .العامة بهذا الشأن

 .بين مرآزي العبودية والدبوسية المباشرة بإجراءات التأهيل الفوري للطريق ما .3

ين م          .4 ع ب سم الواق ة حوالي             رق  ف اتخاذ اإلجراءات لتلزيم الق اش والدبوسية والبالغ شيخ عي ة ال م آون     5تحويل  آ
  .القسم األول لما قبل تحويلة الشيخ عياش قد تم تلزيمه
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  تحويرة الشيخ عياش: ثانيًا

  :من الجانب السوري
 .المباشرة فورًا بتنفيذ الجسر على النهر الكبير الجنوبي آون دراسته قد تم استالمها .1

 .ى المنتهية دراستهاالتلزيم السريع للجسور األخر .2

 .إنهاء دراسة الجسور المتبقية وتلزيمها .3

سنتين الماضيتين سوى                   .4 م من آامل المشروع         2تسريع وتيرة العمل من قبل المتعهد آونه لم ينجز خالل ال آ
 .والسعي لالنتهاء من المشروع خالل سنة آحد أقصى

ة   مباشرة المتعهد بتنفيذ القسم المتفق عليه داخل األراضي اللبن          .5 الغ   واني اني           2.3الب تمكن الجانب اللبن م لكي ي  آ
 .من المباشرة بوضع المخططات الالزمة إلقامة المعبر الحدودي موضع التنفيذ الفعلي

  :من الجانب اللبناني
سيق مع مؤسسة آهر                          .1 سريع التن ة ت اني في وزارة األشغال العام ة للطرق والمب ة العام اء ب الطلب من المديري

 .الت الكهربائية في الجانب اللبنانيلبنان إلنهاء اإلشغا

شاء المرآز الحدودي المشترك                   .2 ة إلن على ضوء انتهاء المكتب االستشاري من وضع الدراسة الهندسية األولي
ديالت                  راح التع شتها واقت تقرر دعوة لجنة توحيد المراآز الحدودية لالجتماع لالطالع على هذه الدراسة ومناق

 . الفعاليات المعنية بالمرآز من الجانبينة عليها على ضوء حاجاتيالضرور

 . ضرورة مباشرة مجلس اإلنماء واإلعمار تنفيذ إجراءات االستمالك للعقارات المحددة .3

  

  

  األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني  

  األستاذ نصري الخوري  
  


