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تـقـریـر وتـوصیـات
المشترك بین منسقي األخبار والریاضة والبرامج االجتماع 

ومشغلي المحطات االتصالوالمنسقین اإلذاعیین ومهندسي 
األرضیة

.2017فبرایر 20:  الجزائر
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المشترك بین االجتماععقد 2017لعام لالتحادعطفا على رزنامة األنشطة 
ومهندسي التلفزیونیین منسقي األخبار والریاضة والبرامج و المنسقین اإلذاعیین 

.2017فبرایر 20االثنینومشغلي المحطات األرضیة بالجزائر یوم االتصال

الجزائري االتصالالمركز بالسّید وزیر مدیررّحب في بدایة االجتماع 
عن نشاطات األستاذ حمید قرین وبالحضور ثّم دعاهم إلى مشاهدة فیلم قصیر

السید وزیر االتصال ورحب بالحضور وأكد على تناول الكلمةثر ذلك إالمركز، 
دور المركز الذي یعتبر كما تحدث عنالذي یعقد بالجزائرأهمیة هذا االجتماع

اإلعالم في التقارب ایلعبهالتيمنوها باألدوارا أساسیا لنشر الخبر العربي مصدر 
العربي إلى أبعد الفضائيعلى أهمیة إیصال البثشددبین البلدان العربیة كما 

إلى ومشیراعن سعادته بدخول نظام المینوس لكل البلدان معربا في العالماألماكن
قشبعد المناجدول األعمال و مشاركون لأهمیة التكوین والتدریب ثم استعرض ا

تمخضت النقاشات عن التوصیات التالیة:قروه و قدالمستفیضة أ
 التأكید على التوصیة السابقة بخصوص دعوة الهیئات األعضاء إلى تفعیل

لمینوس قصد تسهیل استقبال البرامج التي یوفرها اآلیة تراسل الملفات 
.تم االستفادة منهاتلالمتبادلة من طرف الهیئات األعضاء 

 الطلب من الهیئات األعضاء في اإلتحاد ضرورة الشروع في اقتناء المحطات
قبل بدایة + MENOSالطرفیة التلفزیونیة التي تعمل بنظام المینوس بالس 

الموعد المحدد من قبل المجلس التنفیذي والجمعیة العامة وهو 2019عام 
.لحاليإلیقاف العمل بنظام المینوس الالتحاد

 تثمین تطبیق نظام المینوس بالس المتطور والذي یستخدم تقنیات جدیدة توفر
بالمائة من السعات الساتلیة ویزید من عدد القنوات بنظام 50أكثر من 

ومن سرعة تراسل FNGالتلفزیون عالي الدقة وجودة تجمیع األخبار السریع
.البیانات
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 اء الصیانة الوقائیة للمحطات الطلب من مركز تشغیل المینوس بضرورة إجر
الطرفیة وباألخص التأكد من خدمة المؤتمرات الصوتیة وعمل األجهزة 

تفادیا للتشویش.الهاتفیة لدى الهیئات األعضاء
 في توفیر منصة االتحاد السحابیة االتحادتثمین جهودASBU CLOUD

من حیث التقني لالستعدادكإضافة لشبكة المینوس ودعوة الهیئات األعضاء 
ابیت) والبنیة التحتیة المعلوماتیة لتحقیق جم20-10وصالت اإلنترنیت (

المنشودة من هذه المنصة وباألخص للهیئات والجهات األخرى غیر االستفادة
المرتبطة بنظام المینوس

 في تغطیة فعالیات القمة العربیة في نواكشط االتحادتثمین الهیئات لدور
وریتانیا مع دعوة الهیئات إلى تلبیة طلبات الدولة المستضیفة في إرسال بم

األفالم الخاصة بكل دولة واألناشید الوطنیة لتسهیل مهمة الهیئة في ضمان 
.تغطیة شاملة لوقائع القمة العربیة وعرض هذه المواد على قنواتها

 تین في العام الطلب من االتحاد مواصلة تغطیة القمم األفریقیة التي تعقد مر
نسج عالقات تعاون بین بتغطیة قمة واحدة نظرا ألهمیةاالكتفاءمع عدم 

.األفریقي والجامعة العربیةاالتحاد
 اإلشادة بالتغطیة المتمیزة التحاد إذاعات الدول العربیة لنشاطات الجمعیة

العامة لهیئة األمم المتحدة مع دعوته إلى مواصلة بثه لفعالیاتها على أنظمة 
.الرقمي واألسبو كالود و بنفس الجودة الهندسیة صورة وصوتاالمینوس و 

 تثمین مجهودات التلفزیون السعودي وفریق االتحاد في مجال التغطیة المتمیزة
وكذا مجهودات التلفزة المغربیة في مجال تغطیة قمة 2017لموسم الحج 

COPالمناخ بمراكش  االتحاد من ن من تسهیالت لفرق الما قدمته الهیئی22
لحدثین المتمیزین.انجاح تغطیة إجل أ

 دعوة الهیئات إلى المزید من التنسیق في مجال تغطیة األحداث الكبرى بین
الخاصة ونقل المعلومات على مستوى الهیئات قسمي الهندسة والتنسیق 

التي یرسلها فریق االتحاد المتواجد في عین الحي البث مواعیدو بالتغطیة 
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للتغطیة اإلخباریة الناجعاالستخداماعات التحریر لضمان المكان إلى ق
.لألحداث التي تقع خارج المنطقة العربیة

وفي نهایة االجتماع ثمن المشاركون هذا التقلید المهني الذي یجمع المهندسین
البرامجیین لتحسین العمل على مستوى الهیئات وتذلیل كل الصعوبات التي تواجه و 
حداث الكبرى التي مجال التبادالت االذاعیة والتلفزیونیة وتغطیة األقسام التنسیق في أ

.وخارجهاتقع داخل المنطقة العربیة
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