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  محضر اجتماع
  ت والتقانة في الجمهورية العربية السوريةاالتصاال وزير

  ووزير االتصاالت في الجمهورية اللبنانية
  24/11/2010 بيروت

 
بناًء على الدعوة الموجهة من معالي وزير االتصاالت في الجمهورية اللبنانية الدآتور شربل نحاس قام السيد 

ية العربية السورية الدآتور عماد صابوني على رأس وفد مرافق بزيارة إلى وزير االتصاالت والتقانة في الجمهور
 للمشارآة في االحتفالية المشترآة المقامة في مبنى وزارة االتصاالت اللبنانية تحت 24/11/2010لبنان بتاريخ 

) لبرية والبحريةإستراتيجية موحدة للربط اإلقليمي والدولي للتعاون في مجال تطوير وتحديث الكابالت ا(عنوان 
الوزيرين وحضور سعادة أمين عام المجلس األعلى وبعد انتهاء االحتفالية عقد اجتماع ثنائي برئاسة السيدين 

السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري وسعادة السفير السوري في لبنان الدآتور علي عبد الكريم علي وقد 
  :حضر االجتماع من الجانبين آل من

  :سوريالن الجانب م
  مدير عام المؤسسة العامة لالتصاالت السورية  ناظم بحصاص. م
  مدير اإلدارة التجارية  نور الدين الصباغ. م
  مدير المواصالت الخارجية  امروان حّن. م
  مدير االتصاالت الدولية  أحمد سنبل. م

  :اللبنانين الجانب م
   مدير عام اإلنشاء والتجهيز  ناجي أندراوس. م
  مدير عام إنشاء وتجهيز الشبكات واالتصاالت   صارإبراهيم ن. م
  مدير إنشاء وتجهيز المراآز  عماد معتوق. م
  مهندس تخطيط  عيتانيأحمد . م

  .األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني المهندس سميح جمعةمن  االجتماع شارك فيآما 

ت وبضرورة متابعة ما تم طرحه خاللها، ومن ثم انتقل في بداية االجتماع نوه الجانبان بأهمية االحتفالية التي أقيم
المجتمعون إلى البحث في مضمون اجتماعهم انطالقًا مما تضمنه محضر االجتماع الوزاري المشترك الذي عقد 

 وال سيما البند األول المتعلق بوضع إستراتيجية موحدة مشترآة للربط اإلقليمي 21/6/2010في دمشق بتاريخ 
ون في مجال تطوير وتحديث الكابالت البرية والبحرية وعلى ضوء المناقشة وما تم طرحه خالل والدولي للتعا

  .7/11/2010االجتماع الفني المنعقد في دمشق بتاريخ 

  :وقد تم االتفاق على ما يلي

  :أوًال
 )10+80( إلى حدود )CUB(تطوير سعات الكابالت البحرية بين البلدين على آابل بيريتار وقدموس وأوغاريت 

 توسعته المستقبلية إلى حدود أآبر وفق ما ل والمباشرة باستثمار هذا التوسع دون إغفاGbpsجيغابت في الثانية 
 .تتيحه الظروف الفنية واالستثمارية

  :ثانيًا
بيروت ـ دمشق لتأمين االتصاالت وسعات االنترنت بينهما ولدول الجوار : تطوير سعة الكابل البري بين البلدين

 . الموحدة للربط اإلقليمي والدولياإلستراتيجيةتمهيدًا لبناء 
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  :ثالثًا
تطوير شبكة االتصاالت الميكروية الحالية إلى شبكة حديثة تستوعب خدمات تراسل المعطيات والصوت 

 .آرديف لكابل بيروت ـ دمشق البري) متعددة الوسائط(والصورة 

  :رابعًا
 ليضم بيروت، وقد تم االتفاق على قيام اسطنبولوان ودمشق المار بجدة وعّم/ جادي/السعي لتعديل مسار آابل 

الجانب السوري بتقديم ورقة الجانب اللبناني إلى األطراف المشارآة في هذا الكابل التخاذ القرار المناسب بناًء 
 .على العرض الفني والتجاري

  :خامسًا
لجانب اللبناني الجزء المملوك من ا( على مشروع آابل إيمي وي ةالبحث في إمكانية االستفادة من السعات المتاح

نقاط التواجد   والوصول إلى)CUB(مين الربط الحلقي مع آابل أبما يتيح للجانب السوري ت) والمقاطع األخرى
  .لسعات االنترنت

  :سادسًا
 إقليمية  إلنشاء منظومة)Redundancy(ه الكابالت ذالتنسيق المشترك في الخطوات التنفيذية وتأمين ردائف له

  .بهذه المنظومة لربط مع الدول الراغبة باالرتباط االتصاالت يمكن من خاللها اسورية لبنانية مشترآة لخدمات

  :وذلك بناًء على المكونات التالية
 Cadmos- Ugarit- Berytar: توسعة شبكة الكوابل البحرية •
 IMEWI :India- Middle East- Western Europeتشغيل آابل أيميوي البحري  •
 JADI  :Jeddah – Amman - Damascus Istanbulريةالعمل على تعديل آوابل جادي الب •
 .يتأسيس مشروع آابل الربط الشرقي البّر •

  :سابعًا
تكليف من يلزم لدى الجانبين بتنفيذ مقررات هذا االجتماع وعقد االجتماعات الفنية التالية بالتنسيق مع األمانة 

  .العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

  وزير االتصاالت والتقانة
  جمهورية العربية السوريةفي ال

  الدآتور عماد صابوني

  أمين عام
  لمجلس األعلى السوري اللبنانيا

  األستاذ نصري الخوري

  وزير االتصاالت
  في الجمهورية اللبنانية

  الدآتور شربل نحاس
 


