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 محضر اجتماع
  السورية اللبنانية المشترآةالبريد واالتصاالتلجنة 

  3/3/2003 دمشق
   

بدعوة من السيد وزير المواصالت في الجمهورية العربية السورية الدآتور المهندس محمد بشير المنجد قام معالي 
 على رأس 3/3/2003ريخ وزير االتصاالت في الجمهورية اللبنانية المهندس جان لوي قرداحي بزيارة دمشق بتا

وفد مرافق حيث عقد اجتماع لجنة البريد واالتصاالت السورية اللبنانية المشترآة في مقر وزارة المواصالت 
  :السورية بحضور سعادة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري وآل من

  :اللبنانيعن الجانب 
  شاء والتجهيزمدير عام اإلن   ناجي اندراوس. م
  مدير عام االستثمار والصيانة  أحمد عويدات. م
  مدير عام البريد  محمد زهير يوسف. م.د
   مدير عام شرآة ليبان بوست–رئيس مجلس إدارة   خليل داوود . أ
  مدير إنشاء وتجهيز الشبكات واالتصاالت   طالب حمزة . م
  رئيس منطقة البقاع  عدنان نصار . أ
  رئيس مصلحة البريد  خإبراهيم فرشو. أ
  رئيس مصلحة الشؤون المالية في البريد  جوزف عواد. أ
  رئيس مصلحة المناطق البريدية   مارون الحاج. أ
  الملحق اإلعالمي  طالل عساف . أ

  :السوريعن الجانب 
  معاون الوزير لشؤون التنفيذ  حسين عرنوس . أ
  معاون الوزير لشؤون الدراسات  وهيب زين الدين . د
  معاون الوزير لشؤون االتصاالت والمعلوماتية والبريد  نبال إدلبي. د
  مدير عام مؤسسة االتصاالت  عماد الصابوني. د
  مدير عام البريد  أحمد سعد. أ
  معاون المدير العام للمؤسسة العامة لالتصاالت  ناظم بحصاص. م
  معاون مدير عام البريد  محمد طالل الزلم. م
  مدير االستثمار والحرآة   محمد صالح سالم . م
  مدير التشغيل والصيانة   بكر بكر. م
  مدير اتصاالت ريف دمشق  عبدو أبو النصر. أ
  معاون مدير المشروع الخلوي   علي الظفير . د
  مدير التخطيط واإلحصاء  سامي دعدع. أ
  مدير الشؤون المالية   بشارة السلم السعد. أ
  ديةمدير الخدمات البري  محمد زآريا. أ

تم االطالع على جدول األعمال المقترح والموافقة عليه ومن ثم تمت المباشرة باجتماعي البريد بعد تبادل الترحيب 
  :واالتصاالت على النحو التالي
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  في مجال االتصاالت: أوًال

 :بحث موضوع تداخل شبكات الهاتف الخلوي بين البلدين واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن .1
  :التفاق على تشكيل لجنة مشترآة من إدارتي االتصاالت في البلدين على النحو التاليتم ا

  عن الجانب اللبناني  عن الجانب السوري
  جبران خوري. م  مصطفى عجينة. م
  عارف منصور. م  على الظفير. د

  :تكلف هذه اللجنة
ة من الجانب ا          .1 رددات    بمباشرة ودراسة هذا الموضوع عبر تحديد المحطات الحدودي اني والت سوري اللبن ل

 .التي تعمل عليها والتي تدخل ضمن أراضي آل من البلدين

ستويات اإلشارة      لتحديد الترددات المفضلة لكل جانب وا      .2 وفق  ترددات غير المفضلة لكال البلدين وتحديد م
 .اتفاقية جنيف أو أي أسلوب آخر تقترحه اللجنة

ذآرة    تقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع مشغلي الهاتف     .3 راح مسودة م الخلوي في آل من البلدين بهذا الشأن القت
 .التفاهم المناسبة

 . الجاري15/3 باجتماع اإلدارتين مع المشغلين في البلدين بعد المباشرةعلى أن تتم 

 :بحث موضوع ربط لبنان بالدول المجاورة لسورية عبر الشبكة الوطنية السورية .2
ر سوريا           دراسة لتحديد حاجته من الدارا     أآد الجانب اللبناني أنه بصدد إعداد      ان عب ة التصال لبن  بكل   ت الالزم
ذ ومن ج           السوريإعالم الجانب   من ترآيا والعراق واألردن وسيتم       ة التنفي ه   بنتيجة هذه الدراسة لبحث إمكاني هت

تعداده ل        سوري اس دخول بالمف  أآد الجانب ال ة مع الجانب العراقي         ل ا       اوضات الالزم د حاجة لبن د تحدي ن من   بع
  .رات آما أآد استمرار العمل مع الجانب العراقي بشأن استكمال الوصل المكروياالد

 :بحث اإلجراءات المتخذة لتصفية عقد تنفيذ الشبكة الهاتفية بقرية الطفيل اللبنانية .3
ر وآلف   انتهائها في حدود نهاية شهر آذا      ع الرسمية لتصفية العقد ويتوق    اإلجراءاتبين الجانب اللبناني مباشرته     

  .المهندس طالب حمزة لمتابعة هذا الموضوع

 :الهاتفية في قرية الطفيل اللبنانيةبحث إمكانية المباشرة بتشغيل واستثمار الشبكة  .4
اني            ب اللبن وم الجان ى أن يق ل عل ة الطفي اتف قري بكة ه تثمار ش رة باس ة المباش سوري إمكاني ب ال ين الجان ب

ذا ة به اإلجراءات الالزم شأن  ب سورية  والموضحةال صاالت ال ة لالت سة العام اب المؤس ي آت صيليًا ف  9142 تف
  . والمرفق صورة عنه4/11/2002تاريخ 

ى  ق عل م التواف دت ل   تحدي ة آذار يمث ي نهاي شبكة ف تثمار ال شغيل واس د ت ادة صياغة عق تثماري إلع اع اس  اجتم
  :الجانبان فيه

  الجانب اللبناني  الجانب السوري
  عدنان نصار. م  عبدو أبو النصر. أ
  ومن يلزم  صالح خلوف. م
    توفيق رضوان. أ

 :بحث موضوع آلفة وآلية الترابط بين الشبكة الثابتة والخلوية في آال البلدين .5
وم                                   ادم لدراسة مفه سان الق روت خالل شهر ني ل في بي ى األق وم آامل عل دة ي تم اقتراح تنظيم ورشة عمل لم

أن يتم االستئناس بنتائج اجتماع المكتب التنفيذي لجامعة الدول العربية       التحاسب بين البلدين بشكل مشترك على       
صابوني                    اد ال دآتور عم م تكليف ال ا ت وي آم اتف الثابت والخل ة في شبكات اله لبحث أجور المكالمات المنتهي
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شأن باإلضافة  ذا ال سيق به دات بالتن د عوي دس أحم ىوالمهن شرعي إل ر ال دولي غي ابر ال  دراسة موضوع التخ
 .تبادل الخبرات حول طرق معالجة هذه الظاهرةو

 : في مراآز االتصال الدولية بين البلدينC7 نظام التشوير إلى تغييربحث موضوع  .6
ه بصدد إنجاز                        ين أن ا ب شأن آم أعاد الجانب السوري التأآيد على مضمون مراسالته مع اإلدارة اللبنانية بهذا ال

ام الجاري              ل الالزمةاإلجراءات القانونية واإلدارية     ة الع ا في نهاي ع انتهاؤه زات والمتوق ك التجهي لتعاقد على تل
د                      ة المهندسين محم شوير بأسرع وقت ممكن بمتابع ة نظام الت سوري بتجرب وقد تم التوافق على قيام الجانب ال

 .صالح سالم وبكر بكر وميالد عيد

 :التعاون في مجال تسويق آابلي اليتار وبريتار .7
د في                    تم بحث الموضوع في اال      ة والمصرية المنعق سورية واللبناني ي االتصاالت ال ين إدارت اع المشترك ب جتم

ت         تم االتفاق    حيث 19/2/2003 إلى   17دمشق بتاريخ    ار         على تخفيض أجور حق االس ل أليت ق في آاب خدام المطل
سا   وبريتار األمر     ، آما تم تحديد أجور سنوية للتأجير في آل من آابلي أليتار           %25 بنسبة ذي ي هم في تحريك     ال

ا         ًا في سوريا             عملية تسويق هذين الكابلين بطريقة االستئجار السنوي، وم اده وزاري  زال األمر مشروطا باعتم
  .ولبنان، واتفق الوزيران على اعتماد هذا االتفاق

  في مجال البريد: ثانيًا

 :توقيعهاالطالع على مشروع اتفاق تبادل الحواالت البريدية بين البلدين واتخاذ ما يلزم ل .1
اتفق الجانبان على حصر العالقة بين إدارتي البريد في البلدين وذلك عمًال بتوجيهات معالي السيدين الوزيرين، 
ين إدارة                      شغيلية ب ة الت شهرين لدراسة موضوع العالق وطلب الجانب اللبناني إعطاؤه مهلة إضافية ال تتجاوز ال

 . مشروع االتفاق المقترحالبريد اللبناني وشرآة ليبان بوست إلقرار وتوقيع

 :2000 و1999زم حول النفقات الختامية للبريد المتبادل بين البلدين عامي الاتخاذ القرار ال .2
ة                     ة اللبناني ين الجمهوري د ب اتفق الجانبان على وقف العمل بالبند الثالث من البروتوآول التنفيذي في مجال البري

ا  سورية والقاضي باإلعف ة ال ة العربي دين    والجمهوري ين البل ادل ب د المتب ة للبري ات الختامي ن النفق ادل م ء المتب
ام                ؤتمر مراآش ع يما م ة وال س د العربي ين إدارات البري ا ب ًا  2002وتطبيق األنظمة البريدية المعمول به  تطبيق

  .1/5/2003 لمبدأ المعاملة بالمثل اعتبارًا من

 :بحث إمكانية تبادل البريد العاجل الدولي بين البلدين .3
الي                         ت ين مع ة شهر آذار وب ل نهاي ة قب ذه الخدم أمين ه ان بوست بت اني ليب د اللبن م االتفاق على إلزام مشغل البري

 .ع شخصيًاوالوزير اللبناني نّيته معالجة هذا الموض

  االتصاالتوزير 
  اللبنانيةالجمهورية  في

  جان لوي قرداحي. م

  أمين عام 
  لمجلس األعلى السوري اللبنانيا

  وري نصري الخ.أ

  المواصالتوزير 
  العربية السوريةالجمهورية  في

  محمد بشير المنجد. م.د
  
  
  
  


