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  برنامج تعاون وتبادل إخباري 
 الوآالة الوطنية لإلعالم بين

   الوآالة العربية السورية لألنباءو
  

في الجمهورية العربية السورية  والجمهورية اللبنانية انطالقًا من معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين
  .22/5/1991دمشق بتاريخ 

إلعالمي بين وزارتي اإلعالم في البلدين الشقيقين الموقع في بيروت بتاريخ واستمرارًا في تنفيذ برنامج التعاون ا
قد اتفقتا / سانا/الوآالة العربية السورية لألنباء  و/ أي ـ إن ـ إن/الوآالة الوطنية لإلعالم في لبنان  ، فإن29/9/2000

  .على توقيع هذا البرنامج للتعاون والتبادل اإلخباري بينهما

  :المادة األولى
قيام الجانبين بالتبادل المنتظم والمجاني لنشراتهما اإلخبارية التي يتم تبادلها عبر األقمار الصناعية واالنترنت 
وتقوم آل منهما باعتمادها آمصدر أساسي للخبر وتزود آل وآالة مكتب الوآالة األخرى في عاصمتهما بنشرتها 

  . العامة مجانًا وفق مبدأ المعاملة بالمثل

  :ثانيةالمادة ال
التنسيق بين مكاتب الوآالتين ومراسليهما حيثما تواجدوا والتعاون في تغطية األخبار في الدول المعنية من عربية 

  .وأجنبية

  :المادة الثالثة
قيام مراسل أي من الوآالتين بتزويد الوآالتين بأخبار البلد الذي يتواجد فيه في حال عدم وجود مراسل إلحدى 

حيثما يتواجدون الوآالة الوطنية لإلعالم باألخبار والتقارير اإلخبارية وفق طلبها / سانا/اسلو الوآالتين ويزود مر
  .على عنوانها االلكتروني

  :المادة الرابعة
استعانة أي من الوآالتين بمراسل الوآالة األخرى في أي موضوع أو دراسة أو تحقيق أو تحليل صحفي تحتاج 

  .إليه

  :المادة الخامسة
وآالة بتزويد مكتب الوآالة األخرى في عاصمتها بنشرة أخبارها عبر الموقع االلكتروني اإلعالمي وعلى قيام آل 

  .مبدأ المعاملة بالمثل

  :المادة السادسة
قيام آل وآالة بتقديم جميع التسهيالت الممكنة لصحافيي الوآالتين الذين يزورون البلد اآلخر في مهمة رسمية بما 

  . اإلخبارية والصورفي ذلك تقديم المادة

  :المادة السابعة
 اإلرسال المباشر عن طريق مراسلي ـ انترنت ـراديو (قيام الوآالتين بتبادل الصور بجميع الوسائل المتاحة 

  .، وذلك في المناسبات المهمة وخالل الزيارات الرسمية بين الوفود في البلدين)الوآالتين

  :المادة الثامنة
  :ت عبرتتبادل الوآالتان الخبرا
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  .زيارات للمحررين والفنيين لإلطالع على طبيعة عمل آل منهما والتطورات التقنية لكليهما .1

تشجيع إقامة دورات تدريبية لدى آل من الوآالتين للمحررين والفنيين يتم االتفاق على مدة وعدد هذه  .2
 .الدورات وفق بروتوآول الحق بين الوآالتين

  :المادة التاسعة
تغطية األعياد والمناسبات الوطنية والقومية وآذلك االهتمام ببرامج التنمية االقتصادية والسياسية قيام الوآالتين ب

واالجتماعية والثقافية في البلدين الشقيقين، والعمل على إبرازها في نشراتهما اإلخبارية في الداخل والخارج 
  .والتنسيق فيما بينهما في التغطيات اإلعالمية لألحداث المهمة

  :مادة العاشرةال
  .تتبادل الوآالتان المنشورات والمطبوعات الصحفية الصادرة عنهما والمواد الثقافية والمراجع بصورة مجانية

  :المادة الحادية عشرة
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما في االجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تتمتع آل منهما بعضويتها مثل اتحاد 

وآاالت عربية، رابطة وآاالت أنباء حوض البحر المتوسط، مجمع وآاالت دول عدم االنحياز، وآاالت األنباء ال
  .يتم التشاور وتبادل وجهات النظر بينهما بما يخدم أهدافهما المشترآة... األنباء اإلسالمية وغيرها

  :المادة الثانية عشرة
بعة تنفيذ بنود هذا البرنامج والعمل على تطوير تتشكل لجنة مشترآة من الوآالتين برئاسة المديرين العامين لمتا

  .التعاون وتعميقه على أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على األقل آل ثالثة أشهر

  :المادة الثالثة عشرة
  .تتبادل الوآالتان المعلومات حول التشريعات في مجاالت اإلعالم األآثر حداثة والسيما اإلعالم االلكتروني

  :عشرةالمادة الرابعة 
تقوم آل وآالة بإدراج عنوان الموقع االلكتروني للوآالة األخرى على موقعها بما يسهم في تسويق الخدمات 

  .اإلعالمية التي تقدمها

  :المادة الخامسة عشرة
يعتبر هذا البرنامج نافذ المفعول ولمدة ثالث سنوات من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائيًا ما لم يبد أحد الطرفين 

  .خطيًا الرغبة في تعديله أو إنهائه وذلك قبل شهر من انتهاء فترة نفاذه

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

  عن الوآالة الوطنية لإلعالم
  مديرة الوآالة

  السيدة لور سليمان

  باءعن الوآالة العربية السورية لألن
  المدير العام

   عدنان محمود. د
  :قصًد

  وزير اإلعالم في الجمهورية اللبنانية

  الدآتور طارق متري

 
  وزير اإلعالم في الجمهورية العربية السورية

  الدآتور محسن بالل
  


