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  محضر اجتماع
   السورية ـ اللبنانيةالمشترآة يةاإلعالمالوزارية لجنة ال

  ]12/10/2003 دمشق[
   

، تم التوقيع على برنامج 22/5/1991الموقعة بين سوريا ولبنان في األخوة والتعاون والتنسيق انطالقُا من معاهدة 
لحسن وزير اإلعالم في الجمهورية العربية أحمد اتنفيذي للتعاون في المجاالت اإلعالمية آافة وبدعوة من السيد 

 واألحد وزير اإلعالم في الجمهورية اللبنانية، بزيارة إلى دمشق يومي السبت السورية قام السيد ميشيل سماحة 
 على رأس وفد مرافق من وزارة اإلعالم، حيث عقدت اللجنة الوزارية اإلعالمية بين البلدين 12/10/2003و11

 بحضور األستاذ نصري الخوري األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني، 11/10/2003اجتماعًا بتاريخ 
               :وحضره عن الجانبين آل من السادة

    :عن الجانب اللبناني
  األستاذ ميشيل سماحة   اإلعالم وزير

  حسان فلحة. د  مدير عام وزارة اإلعالم
   خوريالسيد خليل  مدير الوآالة الوطنية لألنباء

  السيد إبراهيم الخوري  رئيس مجلس إدارة مدير عام التلفزيون
  السيد تميم موسى  مصلحة الديوان
  السيد غسان الشامي  مستشار الوزير 

  السيد فؤاد حمدان  مدير اإلذاعة اللبنانية
  السيد صالح األشمر  مدير الدراسات والمنشورات

  اصالسيد أندري قص  رئيس تحرير الوآالة الوطنية 
  السيد رمزي منصور  رئيس دائرة األنباء اإلذاعية 

  السيد جان مارك مسعود  مساعد الوزير 

    :عن الجانب السوري
  السيد أحمد الحسن  وزير اإلعالم

  السيد طالب قاضي أمين   معاون وزير اإلعالم للشؤون اإلدارية 
  السيد المهندس نبيل الدبس  معاون وزير اإلعالم للشؤون الهندسية

  السيد غازي الديب  مدير عام الوآالة السورية لألنباء
  السيد معن حيدر  مدير التلفزيون

  السيد يوسف مقدسي  
  السيد سهيل علي  مدير مكتب الوزير 

  .يد أحمد الحاج حسن مسؤول العالقات العامةسآما حضر عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني ال

فد المرافق، ولقى السيد أحمد الحسن وزير اإلعالم آلمة رحب فيها بمعالي الوزير اللبناني والفي بداية االجتماع أ
  ).ربطًا آلمة السيد الوزير. (وأشاد بالعالقات السورية اللبنانية وخاصًة في الظروف الراهنة

 ومة مع سورياوحك عن تضامن لبنان شعبًا لوزير الحسن بمنصبه الجديد، وأعربورد الوزير الضيف بكلمة هنأ ا
  ).ربطًا آلمة السيد الوزير. (الشقيقة، ضد العدوان اإلسرائيلي

 بالعالقات السورية اللبنانية ثم تحدث السيد نصري الخوري األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني مشيدًا
  .ووجوب التعاون في آافة المجاالت اإلعالمية وأبدى استعداد األمانة العامة لتقديم آافة التسهيالت في هذا المجال

  



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

                                                                     

 2/2   12/10/2003 محضر اجتماع اللجنة الوزارية اإلعالمية المشترآة 

  :بعد ذلك نوقش جدول األعمال التالي

  .البرنامج التنفيذي للتعاون اإلعالمي بين البلدين لألعوام السابقة .1
 .تنفيذ ما نص عليه هذا البرنامج في آافة المجاالت اإلعالميةمناقشة أساليب ووسائل  .2
  .تحديد موعد لعقد اجتماع للجنة المتابعة في الوزارتين لبحث إطار تعاون إعالمي جديد .3

  البرنامج التنفيذي: أوًال

 :وزارة اإلعالم .1
عالم الخارجي تم اقتراح إنشاء مكتب مشترك للدراسات اإلعالمية وإدارة اإلعالم الخارجي مختصة باإل

 .وخاصًة في أمريكا وأوروبا

 :اإلذاعة والتلفزيون .2
 التقنية التي بعض العراقيلاإلشادة بالتعاون المستمر بين إدارتي اإلذاعة والتلفزيون في البلدين، وبحث 

 .تعترض حسن سير العمل، وخاصًة رقعة انتشار البث اإلذاعي والتلفزيوني

 :وآالتي األنباء .3
 .ق منفذة ما عدا التدريب الذي يتم عن طريق المرآز العربي التحاد اإلذاعات العربيةجميع بنود االتفا

 .التنسيق والتعاون في آافة المؤتمرات الدولية من خالل اتحاد اإلذاعات العربية .4

  :ثانيًا
  .ديناقتراح أساليب جديدة للتعاون اإلعالمي وذلك من خالل اجتماع لجنة المتابعة لوزارتي اإلعالم في البل

  :ثالثًا
وضع مخطط فني وتقني يتضمن تأمين سعة انتشار البث اإلذاعي والتلفزيوني، وإعادة خطوط الوصل الميكروي، 

  .وتجهيز دارة تلفزيونية تساهم في تطوير العمل

  :رابعًا
  .إعادة تشكيل اللجان الفرعية اإلعالمية آل في مجال اختصاصه

  :خامسًا
 الساعة العاشرة 20/10/2003ك بين الجانبين في بيروت للجنة المتابعة بتاريخ تم االتفاق على عقد اجتماع مشتر

صباحًا في مبنى وزارة اإلعالم اللبنانية على أن يكون االجتماع المقبل للجنة اإلعالمية برئاسة الوزيرين في بداية 
  .ول من هذا العاماألآانون 

   اإلعالمزارةو
  في الجمهورية العربية السورية

  عالموزير اإل
  أحمد الحسن

   األمين عام لمجلس األعلى السوري اللبنانيا

  
  نصري الخوري

  وزارة اإلعالم
   في الجمهورية اللبنانية

  وزير اإلعالم 
  ميشيل سماحة

  
  
  
  


