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  اتفاق تحالف وتعاون
  في مجال

  االتصاالت السلكية والالسلكية
  

، بين المؤسسة العامة للمواصالت السلكية 1999يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ في الرابع عشر من شهر آذار عام 
ورية والالسلكية في الجمهورية العربية السورية، وبين وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية في الجمه

  .اللبنانية

  :مقدمة
انطالقًا من أسس التعاون بين القطرين الشقيقين سورية ولبنان، وبناًء على التطورات العالمية في مجال 
االتصاالت التي أخذت تتجه نحو تشكيل تحالفات إقليمية وشمولية بين مجموعات من مشغلي االتصاالت في 

صيغة لتحالف عربي قادر على تلبية احتياجات اإلدارات العربية، العالم، واستنادًا إلى الضرورة الملحة في خلق 
ويساهم في تعزيز قدراتها على مواجهة تحديات العصر في عالم االتصاالت، فقد اتفق الطرفان على إقامة اتفاق 

 ، ويمكن أن يكون نواة لتحالف أآبر بين اإلدارات العربية (SYLECOM)تحالف وتعاون بينهما يطلق عليه اسم 
  .والصديقة، وعندئذ يمكن االتفاق على تسمية جديدة

  :أهداف االتفاق
التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح اإلدارتين السورية اللبنانية في آافة مجاالت االتصاالت الفنية منها  .1

  .واالقتصادية ومختلف النشاطات األخرى

  .ل تشغيل وصيانة واستثمار هذه المشاريعالتعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع في حقل االتصاالت، وفي مجا .2

التنسيق في اعتماد سياسة تسويقية موحدة بالنسبة لألجور المحاسبية بين سورية ولبنان من جهة، وبين باقي  .3
دول العالم من جهة أخرى، وبالنسبة لتقديم تسهيالت العبور، وأجور عبور تنافسية عبر تسهيالت آل منهما 

  .فق متطلبات اإلدارتين، وآذلك فيما يتعلق باألجور التحصيليةأو عبر تسهيالت اآلخرين و

  .العمل على توسيع هذا التحالف ليضم إدارات عربية وصديقة أخرى .4

، وذلك لنتمكن من مقابلة  SYLECOMالعمل على المستوى الدولي في أمور االستثمار والحرآة تحت اسم  .5
  .التكتالت األخرى المماثلة

  :االلتزامات
  .رف بعدم اللجوء إلى تمرير أي حرآة غير نظامية واردة من طرف ثالث إلى الطرف اآلخريلتزم آل ط .1

يلتزم الطرفان بتبادل آافة المعلومات المتعلقة بسياسات التنسيق المشترآة، فيما يخص التعامل مع اإلدارات  .2
  .األخرى

  .ار شبكتي الهاتف في البلدينيلتزم الطرفان بتبادل الخبرات والمعلومات في مجاالت تخطيط وتطوير واستثم .3

  .يلتزم الطرفان بتبادل آافة أنواع المعونة والمشورة الفنية واالستثمارية ومختلف النشاطات األخرى .4

  .يلتزم الطرفان بالتنسيق الكامل بينهما فيما يخص إدارة الحرآة واألجور المحاسبية الدولية .5

ات الدولية، وينوب آل طرف عن الطرف اآلخر في يلتزم الطرفان بتنسيق وتوحيد مواقفهما خالل المؤتمر .6
  .حال عدم تمكنه من حضور مؤتمر ما أو نشاط دولي يتعلق باالتصاالت

  :مفهوم االتفاق
  .ال يعتبر هذا االتفاق بأي شكل من األشكال اندماجًا بين اإلدارتين السورية واللبنانية .1
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 والدولية في غير المجاالت المذآورة في هذا ال يؤثر هذا االتفاق على سياسات اإلدارتين الوطنية منها .2
  .االتفاق

يتم تشكيل لجنة توجيهية من المديرين العامين وعضوين من آل من اإلدارتين تجتمع مرتين في العام، وتكون  .3
مهمتها تقييم إنجازات االتفاق، وتذليل المصاعب التي تعترضه وإقرار ما يلزم لتنفيذه وتنفيذ المشاريع القائمة 

  .ستقبلية، وترفع تقارير دورية إلى السيدين الوزيرينوالم

تشكل اللجنة التوجيهية لجان فرعية من المختصين في اإلدارتين لمواضيع يتم تحديدها من قبلها تجتمع بشكل  .4
دوري آل ثالثة أشهر وبالتناوب بين دمشق وبيروت، وتكون مهمتها تنفيذ التوجيهات المرسومة من قبل 

إلدارة التحالف، ووضع برامج العمل الالزمة لتنفيذ هذه التوجيهات، وضبط آلية العمل، اللجنة التوجيهية 
  .ووضع التوصيات الالزمة إلنجاح االتفاق، ورفعها إلى اللجنة التوجيهية

  14/3/1999تم إنجاز هذا االتفاق، وإقرار بنوده، والتوقيع عليه، من قبل الطرفين بتاريخ 

  لمواصالتعن وزارة ا  عن وزارة البريد
  المؤسسة العامة للمواصالت السلكية والالسلكية  والمواصالت السلكية والالسلكية

  في سوريا  في لبنان

  المهندس مكرم عبيد  المهندس ناجي أندراوس  الدآتور عبد المنعم يوسف
  المدير العام رئيس مجلس اإلدارة  والتجهيز مدير عام اإلنشاء   مدير عام االستثمار والصيانة

      

  مصدق  مصدق

  وزير المواصالت  وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
  في الجمهورية العربية السورية  في الجمهورية اللبنانية

  المهندس محمد رضوان مرتيني  الدآتور عصام نعمان

  

 


