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  برنامج التعاون اإلذاعي
 الجمهورية اللبنانيةإذاعة بين 
  الجمهورية العربية السوريةوإذاعة 

  
 في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية انطالقًا من معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين

  .22/5/1991دمشق 

ادين اإلعالم نظرًا لما لهذا التعاون من أهمية في تجسيد ورغبًة من الحكومتين بتطوير عالقات التعاون في مي
معاني األخوة وتعميقها، فإن مديري اإلذاعة في البلدين قد اتفقا على برنامج التعاون اإلذاعي بينهما لألعوام الثالثة 

 اإلعالم فيووزارة الجمهورية اللبنانية ، انطالقًا من برنامج التعاون الموقع بين وزارة اإلعالم في المقبلة
  .29/9/2000 بتاريخ يوم الجمعة الجمهورية العربية السورية

  :المادة األولى
  : على التنسيق بينهما على النحو اآلتياإلذاعة السوريةوإذاعة لبنان تحقيقًا ألهداف البرنامج يعمل الطرفان، 

 :في مجال البرامج  .أ 
أال يقل حجم التبادل عن أربعة برامج متنوعة تنشيط تبادل البرامج واإلنتاج المشترك بين اإلذاعتين على  .1

  . األشكال في آل دورة إذاعية

 .تنظيم بث مشترك بين اإلذاعتين في برامج مختارة يتفق على آلية تنفيذها بين الطرفين .2

 .تبادل اإلنتاج المتوفر في اإلذاعتين .3

احية وفنية وتاريخية  إنتاج أعمال مشترآة تتناول الناتج المشترك ومواضيع اجتماعية وثقافية وسي .4
 .ودرامية تعزز لحمة التواصل بين الشعبين الشقيقين

تبادل الخبرات السيما المذيعين والمخرجين والفنيين وتنظيم دورات تدريبية للعاملين الجدد في آال  .5
 .اإلذاعتين واالستفادة من الخبرات المشهودة

العناية بحاجاتها البرامجية ومدها بصنوف االهتمام باإلذاعات العربية المحلية في بلدان االغتراب و .6
 بحيث تؤدي دورها اإلعالمي المهم في نشر الثقافة العربية السوريةو اللبنانيةاألعمال اإلذاعية المشترآة 

 ـوإيصال وجهة النظر العربية تجاه القضايا القومية المصيرية على أن تتنوع لغات البرامج من عربية 
 .ضافة إلى اللغتين اإلنكليزية والفرنسية باإلـ برتغالية ـإسبانية 

  : في المجال الهندسي  .ب 
تفعيل عمل اللجنة الهندسية الدائمة للتنسيق والتعاون بين الجانبين التي تعنى بأمور التنسيق والمسائل  .1

  .الهندسية

ة  .2 ا الحديث ن التكنولوجي تفادة م يما االس ية والس ات الهندس رات والمعلوم ادل الخب ال  تب ي اإلرس ف
 .ستوديوهات والمعلوماتية ووسائل تحسين البثواال

 وإتمام الربط السورية واللبنانية تطوير إمكانيات وسائل الربط واالتصال الهندسي بين المؤسستين .3
 .مبنى الهيئة في دمشقو إذاعة لبنان في بيروتالميكروي المباشر بين 

 .التنسيق في مجال الموجات واألقنية اإلذاعية لمنع التداخل بينهما من خالل وزارتي اإلعالم في البلدين .4
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تنفيذًا لبند التنسيق السابق ذآره يتم تبادل المواقع لكل من الطرفين لترآيب أجهزة إرسال لكل جانب في  .5
عالمي الكامل الهادف إلى خدمة بلد الفريق اآلخر وبخاصة في العاصمة انطالقًا من مبدأ التعاون اإل

 .البلدين

وضع اإلمكانات البشرية والفنية والتقنية لكل فريق بتصرف الفريق اآلخر عندما تدعو الحاجة وتقديم  .6
 .الخدمات آافة التي يحتاجها أحد الفرقاء في بلد الفريق اآلخر

 .التنسيق في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية الهندسية .7

 في المؤتمرات والمعارض العربية والدولية خاصة ما يتعلق اإلذاعة السوريةوإذاعة لبنان بين التنسيق  .8
 .مجال الهندسي واالتصاالتالمنها ب

  :المادة الثانية
 اإلذاعة في الجمهورية العربية السورية ومديرإذاعة لبنان تؤلف لجنة مشترآة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج من مدير 

اع دوري آل ثالثة أشهر وآلما دعت الحاجة وبناًء على اقتراح أحد الطرفين وبالتنسيق مع األمانة تقوم بعقد اجتم
  .السورياللبناني العامة للمجلس األعلى 

  :المادة الثالثة
  .يصبح هذا البرنامج نافذ المفعول اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه معدًال

  . في دمشق على ثالث نسخ أصلية7/10/2010حرر هذا البرنامج يوم الخميس الواقع فيه 

  إذاعة لبنان
  مدير اإلذاعة

  السيد محمد إبراهيم

  إذاعة الجمهورية العربية السورية 
  مدير اإلذاعة

  السيد توفيق أحمد

  :قصّد
  وزير اإلعالم في الجمهورية اللبنانية

  الدآتور طارق متري

  
  وزير اإلعالم في الجمهورية العربية السورية

  سن باللالدآتور مح

  


