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  برنامج تعاون إعالمي 
  بين 

  تلفزيون لبنان في الجمهورية اللبنانية
  التلفزيون العربي السوري في الجمهورية العربية السورية و

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

  .22/5/1991 دمشق بتاريخ

من الحكومتين بتطوير عالقات التعاون في ميادين اإلعالم نظرًا لما لهذا التعاون من أهمية في تجسيد  ورغبًة 
هيئة العامة لإلذاعة المدير عام  و مدير عام تلفزيون لبنانـ رئيس مجلس إدارة معاني األخوة وتعميقها، فإن

لبرنامج موضع التنفيذ للتعاون التلفزيوني  قد اتفقا على وضع هذا اوالتلفزيون في الجمهورية العربية السورية
في الجمهورية اللبنانية ، انطالقًا من برنامج التعاون الموقع بين وزارة اإلعالم 2012-2011-2010بينهما لألعوام 
   .7/4/2004، والذي تم تجديده في دمشق بتاريخ 29/9/2000 بتاريخ في الجمهورية العربية السورية ووزارة اإلعالم

  : األولىالمادة
 على التنسيق بينهما على النحو التلفزيون العربي السوري وتلفزيون لبنان تحقيقًا ألهداف البرنامج يعمل الطرفان،

  :اآلتي

  :في المجال البرامجي
تبادل األعمال التلفزيونية على تنوعها وتعددها بحسب حاجة آل طرف، بما يخدم الشاشتين وبحيث يتم  .1

  . تعارض موعد العرض في آال البلدينعرضها بالتنسيق حتى ال ي

العمل على قيام إنتاج تلفزيوني مشترك بما يخدم مصالح التلفزيونين والتوجهات في آال البلدين وضمن خطط  .2
 .محددة يتفق عليها الطرفان، وآذلك تشجيع شرآات اإلنتاج الخاصة للتعاون المشترك

 دوري ومنتظم لتغطية األحداث المهمة في آال البلدين تبادل الرسائل التلفزيونية اإلخبارية أو غيرها بشكل .3
، دمشقسوري لتلفزيون لبنان في  ومندوب لبناني للتلفزيون السوري في بيروتواالتفاق على تسمية مندوب 

 .مع تقديم الخدمات آافة وعلى تنوعها لكل فريق

 . تبادل المذيعين والمذيعات من خالل البرامج المشترآة التلفزيونية .4

 .ل زيارات المراسلين والمندوبينتباد .5

  .النقل المباشر بين التلفزيونين للمناسبات الوطنية المهمة والسياسية والفنية والثقافية والرياضية في آال البلدين .6

  : في المجال الهندسي
 تفعيل عمل اللجنة الدائمة المشكلة من الطرفين والتي تعنى بأمور التنسيق والتعاون الدائمين في الشؤون .1

  .الهندسية والتلفزيونية واإلذاعية

تبادل الخبرات والمعلومات الهندسية والسيما االستفادة من التكنولوجيا الحديثة في اإلرسال واالستوديوهات  .2
 .ووسائل تحسين البث

 وإتمام الربط الميكروي السوريةو اللبنانيةتطوير إمكانات وسائل الربط واالتصال الهندسي بين المؤسستين  .3
 وإيصال الربط إلى مرآز إعادة البث الفضائي مبنى الهيئة في دمشقوتلفزيون لبنان في بيروت  شر بينالمبا

 .في جورة البلوط
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التنسيق في مجال الموجات واألقنية التلفزيونية واإلذاعية لمنع التداخل بينهما من خالل وزارتي اإلعالم في  .4
 .البلدين

تنفيذًا لبند التنسيق السابق ذآره يتم تبادل المواقع لكل من الطرفين لترآيب أجهزة إرسال لكل جانب في بلد  .5
 .الفريق اآلخر وبخاصة في العاصمة انطالقًا من مبدأ التعاون اإلعالمي الكامل الهادف إلى خدمة البلدين

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

 .التنسيق في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية الهندسية .7

  : في مجال التدريب
  .تبادل الوفود والخبرات في المجال اإلعالمي .1

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

  :في مجال اإلعالم الخارجي والداخلي والمؤتمرات
ين التنسيق وتبادل المعلومات بكل ما له عالقة باإلعالم الخارجي بوسائله آافة بما يخدم مصالح البلدين الشقيق .1

  .والقضايا المشترآة

 . التنسيق في مجال االتصال بوسائل اإلعالم األجنبية على تنوعها لبث وتوضيح القضايا المشترآة .2

 .التنسيق فيما بين اإلدارتين لتوحيد المواقف والقرارات في المؤتمرات اإلعالمية آافة ليأتي التعاون متكامًال .3

  :المادة الثانية
المدير العام  و مدير عام تلفزيون لبنان-رئيس مجلس إدارة تنفيذ هذا البرنامج برئاسةتؤلف لجنة مشترآة لمتابعة 

، وتقوم بعقد اجتماع دوري آل ثالثة أشهر وآلما دعت لهيئة اإلذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية
دين ومع األمانة العامة للمجلس الحاجة، وبناًء على اقتراح أحد الطرفين وبالتنسيق بين وزارتي اإلعالم في البل

  .السورياللبناني األعلى 

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

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

  عن تلفزيون لبنان
  المدير العام

  خوريالسيد إبراهيم ال

  عن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون السوري
  المدير العام

   معن حيدر. م
  :قّدص

  وزير اإلعالم في الجمهورية اللبنانية

  الدآتور طارق متري

  
  وزير اإلعالم في الجمهورية العربية السورية

  الدآتور محسن بالل
  


