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  برنامج تعاون إعالمي
  بين

  وزارة اإلعالم في الجمهورية اللبنانية
  ووزارة اإلعالم في الجمهورية العربية السورية

  2012 -2011 -2010لألعوام 
  

 في العربية السورية والجمهوريةاللبنانية انطالقًا من معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية 
، ورغبًة من الحكومتين بتطوير عالقات التعاون في ميادين اإلعالم نظرًا لما لهذا 22/5/1991دمشق بتاريخ 

الجمهورية العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية التعاون من أهمية في تجسيد معاني األخوة وتعميقها، فإن حكومة 
  .2012-2011-2010 لألعوام قررتا تجديد هذا البرنامج التنفيذي للتعاون اإلعالمي بينهما وتطويرهالسورية 

  :المادة األولى
تحقيقًا ألهداف هذا البرنامج يعمل الطرفان على تشجيع التعاون والتنسيق بين المؤسسات اإلعالمية في آال البلدين 
من إذاعة وتلفزيون ووآاالت أنباء وصحافة ومعاهد تدريب ووسائل اإلعالم األخرى بما فيها اإلعالم االلكتروني 

  : النحو اآلتيوذلك على

  :في مجال اإلذاعة والتلفزيون  .أ 
تبادل األفالم والبرامج والتسجيالت الصوتية والمرئية ويشمل ذلك المواد اإلخبارية والفنية والبرامج  .1

  .الثقافية والندوات الثقافية والتنموية

ا في المجاالت التي ، بشكل دوري، وال سيمالسورية واإلذاعةاللبنانية تبادل الرسائل اإلذاعية بين اإلذاعة  .2
 .تسهم في تنمية عالقات التعاون واألخوة

، بشكل منتظم ودوري، وذلك التلفزيون العربي السوري وتلفزيون لبنانتبادل الرسائل التلفزيونية بين  .3
 .لتغطية األحداث المهمة في آال البلدين، وتسمية مندوب محلي لكل تلفزيون في البلد اآلخر

 ال سيما المذيعين والمخرجين والفنيين من خالل البرامج المشترآة اإلذاعية أو تبادل الخبرات اإلذاعية .4
 .التلفزيونية

تشجيع قيام إنتاج مشترك في المجالين اإلذاعي والتلفزيوني وفق اتفاقات خاصة تعقد بين الجهات المعنية  .5
 .وآذلك تشجيع شرآات اإلنتاج الخاصة للتعاون المشترك في هذا الموضوع،

ألعمال التلفزيونية بحسب حاجة آل طرف، وبحيث يتم عرضها بالتنسيق حتى ال يتعارض موعد تبادل ا .6
 .العرض في آال البلدين

 .تنظيم بث مشترك بين اإلذاعتين في برامج مختارة .7

 .النقل المباشر بين التلفزيونين للمناسبات الوطنية المهمة والسياسية والفنية والرياضية في آل من البلدين .8

  :جال الهندسيفي الم  .ب 
  .تبادل الخبرات الهندسية .1

 .التنسيق في مجال الموجات اإلذاعية واألقنية التلفزيونية لمنع التداخل بينها .2

 .تطوير إمكانيات ووسائل الربط واالتصال الهندسي بين المؤسسات اإلعالمية في البلدين .3
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فين بهدف ترآيب أجهزة إرسال التعاون في مجال تقوية اإلرسال عبر تبادل مواقع اإلرسال لكل من الطر .4
 .لكل طرف في بلد الطرف اآلخر

وضع اإلمكانات البشرية والفنية والتقنية لكل جانب بتصرف الطرف اآلخر عندما تدعو الحاجة وتقديم  .5
 .الخدمات آافة التي يحتاجها أحد الطرفين في بلد الطرف اآلخر

 .دسيةالتنسيق في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية الهن .6

  :في مجال وآالتي األنباء  .ج 
في الحقول آلها العربية السورية لألنباء والوآالة الوطنية لإلعالم اللبنانية التعاون والتنسيق بين الوآالة  .1

 وعلى األخص بين مكاتب الوآالتين ومراسليهما في جميع البلدان العربية اوتطور عملهمالتي تخدم 
  .واألجنبية

 .تبادل الخبراء والنشرات اإلخبارية والمعلومات المهنية والفنية .2

 . تنسيق المواقف في االجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تتمتع آل منهما بعضويتها .3

 .تبادل المنشورات والمطبوعات الصادرة عن آل منهما والمواد الوثائقية والمراجع بصورة مجانية .4

  :في مجال التدريب  .د 
  . والخبرات في المجال اإلعالميتبادل الوفود .1

وضع خطط تدريب إعالمي مشترك على أن تنفذ من خالل اتفاقيات تنفيذية خاصة بين الجهات المعنية  .2
 .ووفقًا لألنظمة والقواعد المعمول بها في آل من البلدين

 :في مجال اإلعالم الخارجي والداخلي  .ه 
قضايا المصيرية المشترآة والتنسيق في لنشر وتوضيح ال العمل على إنشاء موقع الكتروني مشترك .1

  .الحمالت اإلعالمية لخدمة هذه القضايا وينظم ذلك بموجب اتفاق خاص

 بلغات منشورات مشترآةالتعاون والتنسيق في ميدان طباعة النشرات اإلعالمية والعمل على إصدار  .2
  .أجنبية تعكس اإلنجازات الحضارية في آال البلدين

م العربية العاملة في بلدان االغتراب ومّدها باألعمال اإلعالمية المشترآة االهتمام بوسائل اإلعال .3
  .المتنوعة اللغات

 . التشاور والتنسيق في المؤتمرات واللقاءات اإلعالمية العربية والدولية .4

  :في مجال نقابتي الصحافة  .و 
ر التعاون بينهما في على تطوياتحاد الصحفيين السوريين ونقابتي الصحافة والمحررين اللبنانيين تشجيع  .1

  .المجاالت المختلفة وعلى تنسيق المواقف في المؤتمرات العربية والدولية

 .تشجيع تبادل زيارات الصحفيين والمراسلين والمندوبين .2

  :المادة الثانية
تؤلف لجنة مشترآة لمتابعة تنفيذ بنود هذا البرنامج برئاسة الوزيرين أو من ينوب عنهما، وتقوم بعقد اجتماع 

، ولهذه اللجنة أن تعقد السورياللبناني دوري آل ثالثة أشهر بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى 
 .  اجتماعات استثنائية بناًء على اقتراح أحد الطرفين  أو بناًء على دعوة من األمانة العامة للمجلس األعلى
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  :المادة الثالثة
  .ج نافذ المفعول اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليهيصبح هذا البرنام

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

  عن حكومة الجمهورية اللبنانية
  وزير اإلعالم

  الدآتور طارق متري

  عن حكومة الجمهورية العربية السورية
  وزير اإلعالم

  الدآتور محسن بالل

  


