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 محضر اجتماع
 لجنة النقل المشترآة السورية ـ اللبنانية

2010 حزيران  2دمشق في   
   

سورية     ة ال ة العربي شقيقين الجمهوري دين ال ين البل ة ب سيق الموقع اون والتن وة والتع دة األخ ن معاه ًا م انطالق
ة التحض         22/5/1991والجمهورية اللبنانية بتاريخ     رر في اجتماعات اللجن ا تق ة   ، وفي إطار م سورية اللبناني يرية ال

يعرب سليمان بدر وزير النقل في       المهندس  ، وبناًء على دعوة السيد الدآتور       19/4/2010 المنعقدة في دمشق بتاريخ   
تاذ غازي         شقيقة األس ة ال ة اللبناني الجمهورية العربية السورية قام معالي وزير األشغال العامة والنقل في الجمهوري

ى الجم   ارة إل اريخ    العريضي بزي سورية بت ة ال ة العربي سورية ـ        2/6/2010 هوري ل ال ة النق اع للجن ا اجتم د خالله  عق
  :اللبنانية المشترآة بحضور األستاذ نصري الخوري األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني

 :آما شارك في االجتماع السادة

  :اللبنانيعن الجانب 
  ة بدمشقسفير الجمهورية اللبناني  السيد ميشيل خوري

  مدير عام النقل البري والبحري  المهندس عبد الحفيظ القيسي
  مدير عام المديرية العامة للطيران المدني  الدآتور حمدي شوق
  مدير الصيانة في وزارة األشغال العامة والنقل  السيد أديب دحروج

  :السوريعن الجانب 
 ريمعاون الوزير لشؤون النقل البح  الدآتور عماد الدين عبد الحي
  معاون الوزير لشؤون النقل البري  الدآتور المهندس راجح سريع
  مدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي  المهندس محمود عمر سقباني

  ر عام المؤسسة العامة للمواصالت الطرقيةيمد  الدآتور يوسف حمود
  مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني  الدآتور المهندس وفيق حسن

  مدير عام الشرآة العامة للطرق والجسور  مهندس حسان شكريال
  مدير مديرية مكتب السيد الوزير  األستاذ سامر ديب المصري
  مدير مديرية التعاون العربي والدولي  المهندسة رشا بديع محمد

 مدير مديرية النقل الطرقي  الدآتور المهندس رياض خليفة
   شؤون النقل البحريمدير مديرية متابعة  المهندسة ديمة العساف
  مدير مديرية متابعة شؤون الطرق والجسور  المهندس سليمان حاتم

  معاون مدير عام مؤسسة الطيران العربية السورية  المهندس فراس يونس محمد
  مدير التسويق في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية  المهندس محمد الناجي

  يرية متابعة شؤون النقل بالخطوط الحديديةمدمدير معاون   المهندسة صفاء عبد الحق
  معاون مدير مديرية التعاون العربي والدولي  السيد آصف رضوان
  معاون مدير مديرية متابعة شؤون النقل الجوي  السيدة حسناء اللحام

  :عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري ـ اللبناني
  رئيس دائرة النقل  المهندس مالك يازجي 

  :المناقشات تم التوصل إلى اآلتي وفقًا لجدول األعمالوعلى ضوء 
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  : مناقشة مسودات مشاريع االتفاقيات التالية -أوًال

  :مشروع اتفاقية تنظيم انتقال األشخاص ونقل البضائع .1

رة                           ري في دمشق خالل الفت ل الب شترآة للنق ة الم ة الفني اع للجن د اجتم ران   13ـ 12اتفق الجانبان على عق  حزي
ه خالل                لبحث 2010 دًا لتوقيع ائي تمهي شكل النه رح بهدف إنجازه بال ة المقت  المالحظات على مشروع االتفاقي

ل الطرقي في              ة النق ة، وتكلف مديري شترآة المرتقب ة الم سورية ـ اللبناني سيق ال ة والتن اجتماعات هيئة المتابع
ين عن وزارة المال               اع ودعوة ممثل ة في سوريا     وزارة النقل السورية بالدعوة لهذا االجتم ارك     (ي ة الجم مديري

  .للمشارآة فيه) العامة

  :مشروع اتفاقية المالحة البحرية التجارية .2
تم مراجعة مشروع االتفاقية بعد إدراج التعديالت عليها وهي جاهزة من حيث المبدأ للتوقيع خالل اجتماعات       

  . اللبنانية المشترآة المرتقبةـهيئة المتابعة والتنسيق السورية 

  :االتفاقية في مجال التسهيالت إلنشاء شرآات مالحية خاصة مشترآةمشروع  .3
اء               / ج/تم االتفاق على حذف الفقرة       ه أعاله الخاصة باإلعف من المادة الخامسة من مشروع االتفاقية المشار إلي

  .من الضرائب والرسوم

  :ن العاملين في البحرة للمالحيمشروع مذآرة التفاهم بشأن االعتراف المتبادل بشهادات األهلية البحري .4
ذآرة                          ى مشروع م ع عل دأ من التوقي أخذ الجانب اللبناني علمًا بأن الجانب السوري ال مانع لديه من حيث المب

اني                  التفاهم ولكن ال بد    دى الجانب اللبن ل الموجود ل دريب والتأهي ع الت ى واق تم االطالع عل ك من أن ي ل ذل  قب
ايير            والتأآد من معايير الكفاءة وآلية إصدار        وتسجيل الشهادات وتصديقها وإلغاءها والتحقق من صحتها ومع

سورية،      ة ال رارات الوزاري ع الق ه م ة لعمل ة الناظم رارات الوزاري ة الق دى مواءم ارة وم ة للبح ة الطبي اللياق
ل                دعوة وزارة النق  ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك، وبهذا الصدد ستقوم وزارة النقل اللبنانية ب

  . السورية لزيارة مرآز التدريب البحري في لبنان ليصار بعدها إلى البت بهذه المذآرة

  :النقل البري -ثانيًا
ى               ة والفارغة من وإل ة المحمل سورية واللبناني شاحنات ال ة دخول ال استعرض الجانبان العقبات التي تعترض عملي

سيارا        الرسوالبلدين وإلى بلد ثالث، باإلضافة إلى موضوع استيفاء          ل الرآاب بال سياحية   تم والترفيق، وعملية نق  ال
ين سوريا ة ب سورية  العام شترآة ال ة الم ة الفني صدد تكليف اللجن ذا ال رر به ي تعترضها، وتق ات الت ان والعقب  ولبن

  .اللبنانية للنقل البري بحث هذه الموضوعات خالل اجتماعها المرتقب

  :النقل بالسكك الحديدية -ثالثًا
د بان آخر المستجدات بخصوص مشروع خطاستعرض الجان .1 ر        حدي سيد وزي ة، وأوضح ال  طرابلس ـ العبودي

صادية     ة االقت ويتي للتنمي صندوق الك ي ال ا ف ول به سياسة المعم ًا لل ه وتبع اني بأن ل اللبن ة والنق غال العام األش
 عنها وفقًا لمناقصة دولية، اإلعالنواالجتماعية فإنه ال يمول المشاريع المتعاقد عليها مسبقًا ويشترط ضرورة    

سوري                            ات الموضوع وإعالم الجانب ال شة حيثي صندوق لمناق ام مع ال يتم االتصال خالل أي ه س منوهًا إلى أن
  .بالنتائج عن طريق األمانة العامة للمجلس األعلى السوري ـ اللبناني

 وأآدا على ضرورة استعرض الجانبان آخر المستجدات بخصوص مشروع خط حديد رياق ـ الحدود السورية  .2
دي الحجازي ومصلحة                             ة للخط الحدي ين المؤسسة العام اع ب د اجتم ى عق اق عل االستمرار به من خالل االتف

  .سكك حديد لبنان لمتابعة الموضوع وفق آخر المعطيات

س   .3 وم المؤس أن تق ه ب اني رغبت ب اللبن ين الجان اطرات   ةب صيانة بعض الق ازي ب دي الحج ط الحدي ة للخ  العام
الغ الجانب                            البخارية ك وإب دي الحجازي بدراسة ذل ة للخط الحدي وم المؤسسة العام ى أن تق اق عل م االتف ، وت

  .اللبناني بالنتيجة في االجتماع المذآور أعاله



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

                                                                     

 20103/4      /02/06 محضر اجتماع لجنة النقل المشترآة السورية ـ اللبنانية 

  :رابعًاـ النقل الجوي

وط                         .1 ور والهب دين من رسوم العب ة في البل ران الوطني بحث الجانبان اتفاق اإلعفاء المتبادل بين مؤسسات الطي
و العواإلي ي اء واإلق ع ف دين الموق ي مطارات البل دم ف ي تق  وأجور الخدمات األرضية والرسوم األخرى الت

  : والنافذ لدى الجانب السوري من تاريخ إبرامه، واتفقا على اآلتي14/1/2004دمشق بتاريخ 

اق في                  − اذ االتف ات نف ى صيغة تغطي فروق اق عل دين لالتف دني في آال البل ران الم  آل  تكليف سلطتي الطي
  .منهما، على أن ترفع إلى هيئة المتابعة والتنسيق العليا السورية ـ اللبنانية

اريخ       .2 شترآة  " تكسي جو  "، حول تأسيس شرآة    19/7/2004بالنسبة إلى مذآرة التفاهم الموقعة في دمشق بت م
 بها، وحث    بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشرآة طيران الشرق األوسط، تم االتفاق على إنهاء العمل             

درات     ع المق النواقل الوطنية في البلدين على المزيد من التعاون بما يحقق المصلحة المشترآة لكليهما وبما يرف
 .التنافسية لهذه الشرآات في مواجهة مستجدات النقل الجوي العالمي

  :خامسًاـ النقل البحري
م            استعرض الجانبان مواضيع التعاون المشترآة بين البلدين واالتفاق        ذا المجال وت ة به اهم الموقع يات ومذآرات التف

ل        اون في مجال النق ات التع االتفاق على تكليف لجنة النقل البحري المشترآة السورية ـ اللبنانية متابعة تنظيم عالق
  .لبحري وتطويرها في ضوء االتفاقات الموقعة بين المرافئ السورية واللبنانيةا

  :سادساـً الطرق والجسور
ة للطرق    / جانبان آخر المستجدات بخصوص مشروع اتستراد الزهراني ـ قانا استعرض ال .1 تنفيذ الشرآة العام

ارة ش    ة والتج اد للهندس رآة االتح ع ش ا م ن خالل تآلفه سورية م سور ال ةل.م.والج س /   اللبناني صالح مجل ل
ي تجاوزت  ي األسعار الت ادة ف اني، والزي ار اللبن اء واإلعم سبب  اإلنم ون دوالر ب ع الملي سليم مواق أخير بت الت

ذا المشروع ليست وزارة األشغال                         ة المسؤولة عن ه أن الجه اني ب ين الجانب اللبن ة، وب العمل للمرحلة الثالث
  .العامة والنقل وإنما مجلس اإلنماء واإلعمار اللبناني، ووعد بتقديم المساعدة الممكنة بهذا الصدد

اد    أبدى الجانب السوري رغبته بتنفيذ مشاريع في لبن        .2 سورية، وأف ان من قبل الشرآة العامة للطرق والجسور ال
شرآة               الجانب اللبناني بأنه     ى أن تكون ال ة عل شترآة سورية لبناني يمكن تحقيق ذلك من خالل تأسيس شرآة م

  .اللبنانية مصنفة في وزارة األشغال العامة والنقل اللبنانية

داول    عدة بتأمين آمية من اإلسفلتطلب الجانب اللبناني من الجانب السوري إمكانية المسا       .3 سعر المت سائل بال  ال
وريا ي س وا      ف ل الم سهيالت لنق ديم ت ة تق ى إمكاني افة إل ان، باإلض ي لبن ادة ف ذه الم ر له نقص الكبي رًا لل د  نظ

ل   الحصوية لهذه المشاريع من سوريا     فلتي المصنع    ، أو أن يتم دراسة إمكانية تقديم تسهيالت لنق ول اإلس المجب
وريا ي س شاريع تق لف ن   وصالح م ة م ة القريب ي األراضي اللبناني اله ف ة أع شترآة المقترح شرآة الم ا ال م به

 .المناطق الحدودية المشترآة
ة                    ة العام ووعد الجانب السوري برفع هذا الموضوع إلى الجهات الوصائية العليا، على أن يتم الرد عبر األمان

  .للمجلس األعلى السوري ـ اللبناني

وضرورة أن ) تحويلة الشيخ عياش (ان آخر المستجدات بخصوص مشروع التحويلة الطرقية        استعرض الجانب  .4
ة                 يقوم الجانب اللبناني بدراسة مشكلة االستمالك بخصوص المشروع على الجانب اللبناني مع المؤسسة العام

سوري  للمواصالت الطرقية، وإزالة العوائق أو إنهاء المشروع على وضعه، علمًا بأنه تم االنتهاء           من القسم ال
 . آم9بطول 

  .خوة والتعاونتتم االجتماع في جو سادته روح األواخ
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  2010 حزيران 2ع في دمشق على ثالث نسخ أصلية باللغة العربية بتاريخ ر ووّقحّر

   
  وزير األشغال العامة والنقل
  في الجمهورية اللبنانية

  األستاذ غازي العريضي

  األمين العام
   اللبنانيللمجلس األعلى السوري

  األستاذ نصري الخوري

  وزير النقل
  في الجمهورية العربية السورية

  الدآتور المهندس يعرب سليمان بدر
 


