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  محضر اجتماع
  وزيري االتصاالت السوري واللبناني

  21/6/2010 دمشق
 

 العام األستاذ نصري الخوري، األمين السوري اللبناني وحضور سعادة األعلىبالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس 
تصاالت  بين معالي وزير االتصاالت في الجمهورية اللبنانية الدآتور شربل نحاس والسيد وزير االععقد اجتما

 الصابوني في مقر وزارة االتصاالت والتقانة السورية دالدآتور عماوالتقانة في الجمهورية العربية السورية 
  :  بحضور آل من السيدات والسادة21/6/2010بدمشق  بتاريخ 

  :اللبنانيعن الجانب 
  المعني بالهيكلة الداخلية في وزارة االتصاالت اللبنانية  المهندس جوزف شالال

   في قطاع االتصاالتاإلستراتيجيةالخدمات   مهندس محمود حيدرال

  :السوريعن الجانب 
  مدير عام المؤسسة العامة لالتصاالت   المهندس ناظم بحصاص
  معاون المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة  المهندسة فاديا سليمان

  لوزارةمديرة التعاون الدولي والتقاني في ا  المهندسة فرح الحاج يونس
  مدير مكتب الوزير   ذو الفقار الدالياألستاذ
  مدير المكتب الصحفي في الوزارة   وفاء عرفاتاألستاذة

  .آما حضر االجتماع عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني المهندس سميح جمعة

لعربية السورية الدآتور عماد تمت المباشرة باالجتماع بكلمة السيد وزير االتصاالت والتقانة في الجمهورية ا
 للتعاون القائم بين ًةالصابوني الذي رحب بمعالي الوزير الضيف والوفد المرافق وبهذا االجتماع الذي يعقد نتيج

البلدين في مجال االتصاالت الذي تحتمه الجغرافيا والموقع المتوسط للبلدين بين الجهات األربع مشيرًا إلى الصدى 
لقاه التنسيق بين لبنان وسوريا في مجال االتصاالت في المحافل العربية والدولية آما شكر الطيب الخاص الذي ي

 المجهودات المتصلة  إنجاحسعادة األمين العام لجهوده المستمرة بهدف التنسيق لهذه االجتماعات والمساهمة في 
  .بهذا الشأن

دآتور شربل نحاس نظيره السوري على حفاوة من جهته شكر معالي وزير االتصاالت في الجمهورية اللبنانية ال
االستقبال مقترحًا البحث والتشاور بشكل استراتيجي في نواحي التشابه والتباين في مجال االتصاالت وخدماتها 
وهيكليتها بين سوريا ولبنان بهدف الوصول إلى نقاط تكامل استراتيجي تتيح للبلدين من خالل وزارتيهما تسويق 

ملة في مجال االتصاالت في هذا الموقع الجغرافي المتميز والمتوسط بين الشرق ومتطلباته قدراتهما المتكا
والغرب وإمكانياته دون إغفال الشروط المتعلقة بتعزيز وتطوير نوعية خدمات وإمكانيات االتصاالت بين البلدين 

  .مع مالحظة نواحي المردود االقتصادي والخدمي في قطاع االتصاالت في البلدين

آما تكلم سعادة األمين العام المجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري شاآرًا للسيدين الوزيرين 
جهودهما المخلصة لإلبقاء على التعاون والعالقة بين وزارتي االتصاالت السورية واللبنانية األنموذج الرائد 

 واالجتماعي آما أوصى بضرورة تطوير التواصل للتعاون اإليجابي بين سوريا ولبنان في المجال االقتصادي
القائم من خالل عمل اللجان المختصة في آافة الشؤون المتعلقة باالتصاالت متمنيًا لهذه العالقة الوصول إلى 

  . والتكاملية المنشودةاإلستراتيجيةاألبعاد 

  : وفقًا لما يلي ثم ناقش الجانبان مشروع جدول األعمال المقترح الذي اعتمد بشكله العام وذلك
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وضع إستراتيجية موحدة مشترآة للربط اإلقليمي والدولي للتعاون في مجال تطوير وتحديث الكوابل البرية  .1
 : والبحرية

بين الجانب اللبناني نيته تمديد شبكة الكوابل البصرية الداخلية األمر الذي سيتيح إمكانية العمل على دراسة 
  .ت وإتاحة الفرص الكبيرة لوضع الحلول الالزمة لتجاوزهاظروف حصول االختناقات باالتصاال

من جهته بَين الجانب السوري أنه بصدد االستثمار واالستفادة من آافة عناصر ومكونات الشبكة الوطنية 
لالتصاالت بما في ذلك الكابالت البحرية إليتار بيريتار وقدموس باإلضافة إلى االهتمام بتطوير الكبل 

 أنوهي شبكة ترانزيت يمكنها ) قيد التنفيذ(لبنان بالشبكة األرضية الجديدة روت وربط  دمشق بياألرضي
  . تصل لبنان بترآيا والدول األخرى المجاورة لسوريا باإلضافة إلمكانية االتصال بالمنافذ البحرية

و آبل بريتار أو بيروت أ ـ  تفعيل استثمار الكبل األرضي دمشقإمكانيةعلى المستوى الثنائي تم التوافق على 
  .ح لسوريا وللبنان شروط وإمكانية تقانية أفضل لالتصال مع آافة الجهات األخرىيآليهما معًا مما يت

 يآما تطرق الجانبان إلى ضرورة إصالح األعطال القائمة على الكبل بين بيروت ودمشق والكبل الميكرو
ة اختناقات الحرآة الحاصلة على االتصال بين حيثما وجدت أعطالهما وإعادة استثمار هذين الكابلين لمعالج

  .دمشق وبيروت

 الممكن اعتمادها بهدف اإلستراتيجيةتم االتفاق على تكليف المختصين في الوزارتين درس الخيارات 
استثمار االتفاقات والتجهيزات الجارية وتلك المتاحة في هذا المجال لالشتراك بلعب دور فاعل في حرآة 

ة في المنطقة يتجاوز مجرد الربط بين الشبكات المحيطة أو الوصالت الدولية وبحيث يتم االتصاالت الدولي
  .إعالم األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني بالمستجدات تباعًا

 : تقييم الواقع الراهن لدوائر الربط المشترآة بين البلدين .2
 بين البلدين تم التوافق على التأآد ما إذا آان اعتماد زيادة بعد التداول في إمكانيات دوائر الربط القائمة حاليًا

ثمانية أنظمة صوت من شأنه اإليفاء بحاجات زيادة دارات الربط بين البلدين على أن يتولى القائمون في 
التصاالت الحرآية في إدارتي االتصاالت مسؤولية تنسيق وإنجاز المطلوب بالسرعة الممكنة وإعالم األمانة ا

  .العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني بالنتائج المحققة

 :االطالع على الصناعات القائمة في آل من البلدين لتجهيزات ومعدات االتصاالت .3
التصاالت المتوفرة في آل من البلدين سواء على مستوى التجهيز أو على بحث الجانبان إمكانيات تجهيزات ا

مستوى الدعم التقني والبرمجيات وتم التوافق على تبادل الزيارات لوفود فنية مكلفة من الوزارتين لالطالع 
 .على هذه اإلمكانيات عن آثب

 : آين دراسة األجور التحاسبية بين البلدين بما ينعكس إيجابيًا على المشتر .4
آما تم االطالع على مقررات لجنة  تداول الجانبان فيما هو معتمد حول األجور التحاسبية بين البلدين حاليًا،

 حول تشكيل فريق عمل مشترك العتماد األجور 5/05/2009-4االتصاالت السورية اللبنانية المشترآة بتاريخ  
 .هاالتحاسبية بين البلدين للشبكة الثابتة والخلوية وتعرفت

وبّين الجانبان ضرورة دراسة الواقع الراهن بينهما للمكالمات المنتهية في القطاعين الثابت والخلوي ومدى 
انسجام مقررات مجلس وزراء االتصاالت العرب مع مصالحهما بهذا الشأن وتم التوافق على تنسيق موقف 

 بعد إجراء إحصاء لحجم الحرآة لمجلس وزراء االتصاالت العرب وذلك 2010تموز 19مشترك قبيل اجتماع 
  .المتبادلة للهاتف الخلوي والثابت بين البلدين ليبنى على األمر مقتضاه بهذا الشأن

تبادل الدراسات والخبرات والمعلومات في مجال تنظيم قطاع االتصاالت والمعلومات والتراخيص وإدارة  .5
كترونية والتوقيع اإللكتروني وآافة تطبيقات الطيف الترددي وتشريعات التجارة االلكترونية والحكومة اإلل

 :االنترنت
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عرض الجانب السوري بشكل مستفيض هيكلية وزارة االتصاالت والتقانة السورية والمؤسسات المتفرعة 
عنها آما بّين حدود مسؤوليات آل منها تنفيذيًا باإلضافة إلى اإلمكانيات التقنية والبشرية لكل منها  

إلى ضرورة تحويل المؤسسة العامة لالتصاالت إلى شرآة، آما عرض متطلبات والتطورات التي أدت 
وظروف إنشاء الهيئة الناظمة لالتصاالت السورية وإمكانياتها التنفيذية والوظيفية، وآذلك الهيئة الوطنية 
لخدمات الشبكة وهي هيئة مستحدثة مؤهلة لترخيص للتوقيع اإللكتروني ووضع ضوابط الشبكات 

ات وإدارة االنترنت السوري وحماية البيانات الشخصية آما بّين القوانين والتشريعات واألنظمة التي والمعلوم
  .تحدد مسؤوليات آل من هذه المؤسسات

آما شرح الجانب السوري مراحل تقدم خدمة الهاتف الخلوي في سوريا والظروف االقتصادية والتقانية 
ذا القطاع في إطار التجربة السورية ومقارنتها بتجارب بقية الدول المرافقة لهذا التطور ومتطلبات التقدم به

  .العربية

من جهته بّين الجانب اللبناني ظروف نشأة وزارة االتصاالت اللبنانية ومراحل تطورها باإلضافة إلى 
ت الظروف المرافقة لتوسط هيئة أوجيرو آوسيلة للحفاظ على الخبرات التقنية البشرية في إدارة االتصاال

اللبنانية وواجبات هذه الهيئة بصفتها االعتبارية آمتعاقد مهمته صيانة منشآت االتصاالت في لبنان، آما تم 
استعراض ظروف تطور خدمة الهاتف الخلوي في لبنان التي جعلت من هذا القطاع موردًا أساسيًا للدولة 

الستثمار العام أو الخاص ضمن أهداف اللبنانية وشرح ظروف ومتطلبات السوق التي تدفع بهذا القطاع نحو ا
  .المردود االقتصادي المطلوبة

 :التفاق اإلطاري المقترحا .6
بحث الحاضرون درس وإنجاز مشروع االتفاق اإلطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية 

ه األمانة العامة والجمهورية العربية السورية في مجال تقانة االتصاالت والبريد آما ورد في النص الذي أبلغت
للمجلس األعلى السوري اللبناني للطرفين وتم التوافق على تكليف من يلزم في الوزارتين إلبداء أية 

  .مالحظات أو إضافة أية تعديالت مطلوب تضمينها في المشروع بالسرعة الممكنة

 :استثمار الشبكة الهاتفية في قرية الطفيل اللبنانية .7
اسبية األمثل الستثمار شبكة قرية الطفيل الهاتفية وقد تم مناقشة فارق التكلفة تداول الحاضرون بالسبل التح

بين االتصال المحلي والدولي من القرية وطرق جباية الفواتير بما في ذلك إمكانية اعتماد البطاقات المسبقة 
للبنانية ومشترآي الدفع أو الفوترة المباشرة لالتصال الدولي وطرق تنظيم الجباية بين إدارة االتصاالت ا

القرية، وقد تم التوافق على قيام الجانب اللبناني بدراسة السبل الممكن تنفيذها لوضع هذه الشبكة في االستثمار 
 .الفعلي على أن يتم إعالم األمانة العامة بنتيجة هذه الدراسة والمقترحات بخصوص آليات التنفيذ الممكنة

 
  وزير االتصاالت 

  
  الدآتور شربل نحاس

  عامأمين 
  لمجلس األعلى السوري اللبنانيا

  األستاذ نصري الخوري

  وزير االتصاالت والتقانة

  
  الدآتور عماد صابوني

 


