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   السورية اللبنانيةالنقل المشترآةلجنة  محضر اجتماع
  2/6/2004 دمشق

   

ر                      الي وزي ام مع د  ق رم عبي دس مك سيد المهن سورية ال ة ال ة العربي ل في الجمهوري ر النق سيد وزي بناًء على دعوة ال
ة الع                 ى الجمهوري ارة إل اتي بزي ة األشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية األستاذ نجيب ميق وم      ربي سورية  ي  ال

سوري              2/6/2004األربعاء   ى ال ام للمجلس األعل ين الع ، عقد خاللها اجتماع بحضور األستاذ نصري الخوري األم
  :ادةالساللبناني، وشارك في االجتماع 

  :اللبناني عن الجانب
 مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي. م
  لحة سكك الحديد والنقل المشتركمدير عام مص  رضوان بو ناصر الدين. ا

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

 المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية  المهندس محمد إياد غزال
 م للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازيالمدير العا  حمدأالمهندس صالح 
 المدير العام للمؤسسة العامة للطيران المدني  حسين محفوض 

  المدير العام للمؤسسة العامة للمواصالت الطرقية  المهندس حسين عرنوس
 مديرة التعاون العربي والدولي والعالقات العامة  سها نصار .م

  مدير النقل الجوي   أحمد أحمد
   آميل بوراسالدآتور

  المهندس جورج سكاف
  مدير النقل البحري

  معاون مدير النقل الطرقي
  معاونة مدير النقل بالخطوط الحديدية  المهندسة صفاء عبد الحق

  المهندس لبيب حمدان
  المهندس خالد حج إبراهيم

   الحدود المشترآة –مدير مشروع رياق 
   طرابلس-مدير مشروع عكاري 

 لمكتب الصحفيا  دالل مفتاح الخياط

  :األمانة العامةعن 
 رئيس دائرة النقل مالك يازجي. م

رة السابقة ومناقشة وبعد تبادل آلمات الترحيب تمَّ استعراض ملخص عن أعمال اللجان الثنائية المشترآة عن الفت
  .جدول األعمال

  :يلوعلى ضوء المناقشات تمَّ التوصل إلى ما ي

 طرابلس  –عبودية مشروع إعادة تأهيل خط ال:  أوًال

  العبودية  –خط حديد طرابلس 
  : متابعة التنفيذ −

اريخ           .1 ك بت ذآور وذل دي الم ة للخط الحدي ديًا الدراسة التنفيذي  1/6/2004بّين الجانب السوري أنه أرسل بري
  .ليقوم الجانب اللبناني بتدقيق الدراسة وإعالم المؤسسة بالموافقة

س            .2 م فك ال د ت يتم                   أفاد الجانب السوري بأنه ق ا في محطة طرابلس وس م تجميعه ى الخط وت ة عل اللم القديم
ين               /4/استكمال فك المتبقي والبالغ      اق ب م االتف ه ت ًا أن ادم علم صغيرة خالل األسبوع الق آم مع الجسور ال

 .ع منسوب المياه بسبب ارتفا2004الجانبين على تأجيل بدء العمل بفك الجسور الكبيرة لنهاية شهر آب 
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اع شه                تقرر أن تجت   .3 اك اجتم ادل، وسيكون هن رة آل أسبوعين وبالتب ع م ذ بواق ة التنفي ري مع لجان متابع
 .لوزراء النقل لمتابعة الموضوع

 .وائق التي تمنع من التنفيذ فورًاتعهد الجانب اللبناني بإزالة آافة الع .4

  :مواد تثبيت الخط −
سوري             اب رق      وافق الجانب اللبناني على الخيار األول المقدم من الجانب ال اريخ   .ف/434م   بموجب الكت ص ت

ة                      ( وهو   20/4/2004 د بقيم ديري للعق واردة في الكشف التق ة ال ديم العوارض البيتوني إلغاء التزام المؤسسة بتق
ي وتمث /1999200/ د% 19ل دوالر أمريك ة للعق ة اإلجمالي ن القيم اني ) م ع اللبن ة المرج د موافق ك بع وذل

  .المختص

  :المخططات العقارية −
ى                   ل المسار عل سوري بتنزي سيقوم الجانب اللبناني بتأمين المخططات العقارية لمسار الخط وسيقوم الجانب ال

  .المخطط العقاري بعد خمسة وعشرون يومًا من تاريخ االستالم

  :موضوع تسهيل إدخال المحروقات الالزمة لآلليات العاملة في تنفيذ المشروع −
از  ول الم أمين دخ ى ت ان عل ق الطرف سفلي  واف سميه ال ي ق شروع ف ذ الم تقوم بتنفي ي س ات الت الزم لآللي وت ال

ي  شترك ف ل الم د والنق ة لمصلحة سكك الحدي ود التابع ي محطة الوق ازوت ف غ الم تم تفري ى أن ي وي عل والعل
  .ا تم النص على ذلك عقديًاطرابلس، وعلى أن يتم استجرارها بإشراف مندوبين المصلحة وفق األصول إذ

  : البحصاص–وصلة طرابلس  −
ستقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بتقديم الدراسة التمهيدية الخاصة بوصلة الخط الحديدي بين              
ون                   ة خمسة وثالث محطة طرابلس ومحطة البحصاص مع الكلفة التقديرية لتنفيذ هذه الوصلة بالتفصيل والبالغ

ذا ال           ل ه وم مصلحة سكك                مليون دوالر أمريكي ليتم دراسة إمكانية تموي اني لتق ل الجانب اللبن مشروع من قب
  .الحديد والنقل المشترك بالتعاقد على إعداد الدراسة التنفيذية لهذه الوصلة

ان وسالمة القطارات وعدم التجاوز                        بينت − ى أم ا حرصًا عل سورية بأنه ة ال  المؤسسة العامة للخطوط الحديدي
سيي   ام بت ضروري القي ن ال دي فم رم الخط الحدي ى ح دني وأن  عل سور مع شاؤه ب ع إن دي المزم ج الخط الحدي

ى مصلحة                        ة إل دم المؤسسة العام ى أن تق ان عل المؤسسة مستعدة للقيام بدراسة وتنفيذ هذا السياج واتفق الطرف
  .سكك الحديد اللبنانية دراسة تتضمن الكشف التقديري لألعمال

  الحدود السورية– تأهيل خط رياق مشروع :ثانيًا

  .ب اللبناني بمتابعة تأمين إجازة االستيراد للمحروقات الالزمة لآلليات لتنفيذ إعادة تأهيل الخطسيقوم الجان −
شروع       − ة الم د نهاي ات عن سوية وضع المحروق ة بت ارك اللبناني ى الجم د إل ديم تعه اني بتق ب اللبن يقوم الجان س

 .لصالح المشروعوباستخدامها حصرًا 
تم                   يتم تفريغ المازوت في محطة الوقود الت       − ى أن ي اق، وعل ل المشترك في ري د والنق ابعة لمصلحة سكك الحدي

 .راف مندوبين المصلحة وفق األصولاستجرارها بإش

دياً               زام عق ذا االلت دقيق ه دي الحجازي ت ام للخط الحدي دير الع سيد الم ى ال  وقد طلب السيد وزير النقل في سورية إل
  .وإال لن يكون هناك داعيًا لذلك

  مة والنقلاألشغال العاوزير 
  اللبنانيةالجمهورية  في

  األستاذ نجيب ميقاتي

  عام المين األ
  لمجلس األعلى السوري اللبنانيل

  األستاذ نصري الخوري

  النقلوزير 
  العربية السوريةالجمهورية  في

  مكرم عبيدالمهندس 
  


