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  محضر اجتماع
  لجنة اإلعالم الوزارية السورية اللبنانية المشترآة

 7/10/2010المنعقد في دمشق بتاريخ 
  

بدعوة من السيد وزير اإلعالم في الجمهورية العربية السورية الدآتور محسن بالل قام معالي وزير اإلعالم في 
س وفد مرافق حيث عقد اجتماع للجنة اإلعالم الجمهورية اللبنانية الدآتور طارق متري بزيارة إلى دمشق على رأ

، بحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني 7/10/2010الوزارية السورية اللبنانية المشترآة بتاريخ 
  :األستاذ نصري الخوري وسعادة سفير الجمهورية اللبنانية في دمشق األستاذ ميشال خوري وآل من السادة

  :عن الجانب اللبناني
  مدير عام وزارة اإلعالم  حسان فلحة. د

   مدير عام تلفزيون لبنانـرئيس مجلس إدارة   السيد إبراهيم الخوري
  مديرة الوآالة الوطنية لإلعالم  السيدة لور سليمان 

  مدير اإلذاعة  السيد محمد إبراهيم 
  مدير الدراسات  السيد خضر ماجد 
  مستشار الوزير  السيد توفيق ينيه
  مستشار الوزير  صاصالسيد أندره ق

  :عن الجانب السوري
  معاون وزير اإلعالم للشؤون الهندسية  نبيل الدبس. أ
  مدير عام الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون  معن حيدر. م
  سانا /مدير عام الوآالة العربية السورية لألنباء  عدنان محمود. د

  نامعاون مدير العام المساعد لوآالة سا  السيد أحمد فتحي زهرة
  مدير اإلذاعة  السيد توفيق أحمد
  مديرة التلفزيون  السيدة ريم حداد

  مديرة اإلعالم الخارجي والعالقات العامة بوزارة اإلعالم  عبير األحمد. آ
  مدير العالقات العامة بالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون  آدم محمد. أ

  العامة بوآالة سانامديرة العالقات                         السيدة ناديا أسعد

  .آما حضر عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني مسؤول العالقات العامة السيد أحمد الحاج حسن

فد في بداية االجتماع رحب السيد وزير اإلعالم السوري الدآتور محسن بال ل بمعالي وزير اإلعالم اللبناني والو
ًا على أهمية التعاون في المجال اإلعالمي وعلى الدور المهم الذي يمكن  مؤآداالمرافق في بلدهم الثاني سوري

لإلعالم أن يلعبه في تعميق التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجاالت مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل 
تمتين العالقات تنفيذ ما نصت عليه برامج التعاون اإلعالمي بهدف المساهمة في تعميم أجواء المحبة واأللفة و

  .األخوية بين البلدين

ومن ثم تكلم معالي وزير اإلعالم اللبناني شاآرًا السيد وزير اإلعالم السوري على حسن الضيافة واالستقبال 
 إنما يزور أهله مشيرًا إلى أن هذه الزيارة إنما تأتي لتؤآد بأن الحكومة اللبنانية ا سوريمؤآدًا بأنه عندما يزور

توقيع هذه البرامج  سير قدمًا بتعميق وتطوير العالقات األخوية المميزة بين البلدين منوهًا بأهميةمصممة على ال
التنفيذية التي من شأنها أن تفتح آفاقًا واسعة للتعاون والعمل المشترك من أجل تطوير العالقات بين البلدين وتنقيتها 

  .اون بين الوزارتين وتوسيع آفاقه قدر المستطاعمن أية شوائب قد تعتريها معلنًا تصميمه على تعميق التع
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ثم تحدث األستاذ نصري الخوري األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني شاآرًا الوزيرين والوفدين على 
 على اني في سوريالتجاوب مع اقتراح األمانة العامة للعمل على تجديد البرامج الموقعة سابقًا آما شكر السفير اللبنا

 ولبنان والتي تسير اعالقات األخوية المميزة بين سوريشاطه الدائم لتعميق العالقات بين البلدين، آما أآد على الن
و مؤشر مهم لمتابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه خالل قدمًا على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تعترضها وه

  .اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق الذي عقد مؤخرًا برئاسة السيدين رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين

بعد ذلك انتقل المجتمعون إلى مناقشة ما تم التوصل إليه خالل اجتماع اللجنة التحضيرية المنعقد في دمشق بتاريخ 
 برئاسة مدير عام وزارة اإلعالم اللبنانية ومعاون وزير اإلعالم السوري وعلى ضوء المناقشة تم 2/10/2010

  :اعتماد محضر اجتماع اللجنة والصيغ النهائية لبرامج التعاون التالية

  2012-2011-2010برنامج تعاون إعالمي بين وزارتي اإلعالم لألعوام  −
  ي السوري وتلفزيون لبنانبرنامج تعاون إعالمي بين التلفزيون العرب −
  برنامج التعاون اإلذاعي بين إذاعة الجمهورية العربية السورية وإذاعة الجمهورية اللبنانية −
  برنامج تعاون وتبادل إخباري بين الوآالة الوطنية لإلعالم والوآالة العربية السورية لألنباء −

  : لمتابعة تنفيذ هذه البرامج وتم االتفاق على ما يليومن ثم انتقل المجتمعون إلى مناقشة اآلليات المفترض اعتمادها

تشكيل لجنة مشترآة لمتابعة تنفيذ بنود برنامج التعاون اإلعالمي وتفويض آل من معاون وزير اإلعالم  .1
السوري برئاسة الجانب السوري ومدير عام وزارة األعالم برئاسة الجانب اللبناني على أن تضم في 

 : عضويتها

  :عن الجانب اللبناني  :وريعن الجانب الس
  مدير عام تلفزيون لبنان  مدير الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون السوري

  مدير اإلذاعة  مدير اإلذاعة
  مديرة الوآالة الوطنية لإلعالم  مدير عام الوآالة العربية السورية لألنباء

  مدير الدراسات  مديرة اإلعالم الخارجي

  . بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيرأشهعلى أن تجتمع آل ثالثة 

الطلب من لجان المتابعة المشترآة المنصوص عليها في برامج التعاون اإلذاعي والتلفزيوني ووآالتي األنباء  .2
اني المباشرة بعقد اجتماعاتها خالل شهر من تاريخه بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبن

  .لمتابعة تنفيذ أحكام البرامج المعنية بها

بعد ذلك تم توقيع برنامج التعاون اإلعالمي من قبل السيدين الوزيرين والمصادقة من قبلهما على برامج التعاون 
  . وآالتي األنباء بعد توقيعها من المدراء المعنيينـ التلفزيون ـاإلذاعة : في مجاالت

ي وزير اإلعالم اللبناني الدعوة إلى السيد وزير اإلعالم السوري لزيارة لبنان وعقد وفي نهاية االجتماع وجه معال
االجتماع المقبل في بيروت ووعد السيد وزير اإلعالم السوري بتلبية الدعوة في الموعد الذي يتفق عليه بين 

  .الجانبين

  عن الجانب اللبناني
  وزير اإلعالم

  الدآتور طارق متري

  السوري اللبنانياألعلى  للمجلسعن األمانة العامة 
  األمين العام

  نصري الخوري

  عن الجانب السوري
  وزير اإلعالم

  الدآتور محسن بالل
  


