
 

 

 

 التعاون بني احتاد ٕاذا�ات ا�ول العربیة و الیورورادیوانتعاش 

يف جمال تبادل الربامج املوس�یقية 

 

نشاط التعاون بین اتحاد إذاعات الدول العربیة بتراكم التجربة واستمراریتھا، أصبح 
من الثوابت واتحاد االذاعات األوروبیة في مجال التبادل الموسیقي مع الیورورادیو 

المتینة في التعاون بین المنظمتین اإلقلیمیتین، وقد شھد ھذه السنة دفعا جدیدا بتركیز 
الجانبین على إعطاء أھمیة خاصة للموسیقى الخاصة بشھر رمضان المبارك في مختلف 

 البلدان العربیة.

مساھمة الھیئات بتمیز ھذا التعاون  ،2016خالل الثمانیة أشھر األولى من ھذا العام ف
) 06اإلذاعیة العربیة شھریا بمواد موسیقیة متنوعة بلغ حجمھا االجمالي أكثر من ست (

ساعات. 

وتطبیقا لتوصیة اللجنة الدائمة لإلذاعة وضعت االدارة العامة لالتحاد جدوال خاصا 
للھیئات اإلذاعیة العربیة المدعوة للمشاركة في التبادل  مع الیورورادیو خالل ھذه العام، 

 كل مناستجابت خالل الفترة من ینایر إلى أغسطس من ھذا العام خمس ھیئات ھي قد و
تونس ومصر والسعودیة والمغرب والجزائر.  

 Le petit)  خمسة أعداد من برنامج موسیقي بالفرنسیة عنوانھوقد عرضت تونس
quart d’heure) وأربعة أعداد من برنامج موسیقي عنوانھ  (Les belles valses 

de la musique arabe) ، القناة الدولیة (، إذاعة تونسعلى موجاتیبثان RTCI(. 
موسیقیین تونسیین معاصرین  منتج الفنان نوفل بن عیسىالفي البرنامج األول یعرض 

، في حین تعود منتجة البرنامج الثاني الفنانة أمینة للتعریف بنوع موسیقى محدد
صرارفي بالذاكرة إلى األصوات الخالدة في الغناء العربي مشرقا ومغربا من أم كلثوم ال

  .إلى لیلى مراد ووردة وآخرین

 



 ) من تأدیة الفنانین علي مصر روح اإلنسانیةوساھمت اإلذاعة المصریة بأغنیة عنوانھا ( 
الحكیم وھي من تألیف جمال بخیت وتلحین أمجد العطافي وإشراف  الحجار و رھام عبد

قائد األوركسترا محمد إسماعیل الموجي . 

یستعرض  ، (Saudi Traditions)من برنامج ین كما ساھمت اإلذاعة السعودیة بعدد
صورا وطبوعا متنوعة و مختلفة من الفلكلور السعودي بما تحملھ من عادات وتقالید 
اجتماعیة وثقافیة عبر مناطق المملكة من جبلیة إلى سھلیة إلى صحراویة إلى بحریة، 

 في المجرور والمزمار وطرب الینباوي والعرضة اوتتمثل ھذه الطبوع خصوص
والسامري والزاوي والخطوة ودق الحصاد والفریسة وغیرھا.  

أما مساھمة اإلذاعة المغربیة فتمثلت في أربع أغان من تألیف وتلحین وتأدیة فرقة 
وتسمیة الفرقة من فن (عبیدات الرمى) المستوحى من طقوس الصید ، (عبیدات الرمى)

وما یرافق انطالق موسمھ من أغان ورقصات،  لذلك یعتبر فنھا من المسرح الموسیقي 
 الشعبي في الھواء الطلق.

یتناول  (Histoire d’une chanson)وعرضت اإلذاعة الجزائریة عددا من برنامج 
موسیقى (الحوزي) التي ترسخت في الجزائر منذ قرون مع قدوم األندلسیین 

والموریسكیین إلیھا، وتستمد طبوعھا من ثالث مدارس أندلسیة كبرى ھي غرناطة 
وقرطبة وإشبیلیة، استقرت خصوصا في مدن تلمسان والعاصمة وقسنطینة، ویقدم 

البرنامج أبرز الوجوه التي میزت ھذا الفن في الجزائر. 

وبالموازاة مع التبادل العادي وبمناسبة شھر رمضان الكریم جرى تبادل مواد موسیقیة 
والسعودیة وفلسطین ومصر،  ذات طابع دیني ساھمت فیھا أربع ھیئات ھي الجزائر

عرضھا الیورورادیو للتبادل على شبكتھ العالمیة في عید الفطر المبارك.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



مساهمة الهیئات اإلذاعیة العربیة في التبادل الموسیقي مع الیورورادیو 
 2016من ینایر إلى أغسطس 

 

 مالحظات تاریخ اإلرسال المدة اإلجمالیة موضوع التبادل الهیئة

تونس 
 أعداد من برنامج موسیقي 5

 (Le petit quart d’heure)          
 المرفقات بالفرنسیة 26/01/2016  د16 سا 1    

 البیانات باإلنجلیزیة 22/02/2016  ثا15 د 04 أغنیة ( مصر روح اإلنسانیة)مصر 

 البیانات باإلنجلیزیة 07/03/2016  ثا35 د 19 برنامج موسیقي (الفلكلور السعودي)  السعودیة

 المرفقات بالفرنسیة 03/04/2016  ثا53 د 23 أغاني لفرقة ( عبیدات الرمى ) المغرب

 المرفقات بالفرنسیة 12/05/2016  ثا28 د 29 برنامج موسیقي (الفلكلور السعودي) السعودیة

تونس 
 أعداد من برنامج موسیقي 4

 (Les belles valses de la 

musique arabe) 

المرفقات بالفرنسیة  23/06/2016 ثا 34 د 223

الجزائر 
 Histoire d’uneبرنامج موسیقي (

chanson)( 
المرفقات بالفرنسیة  29/08/2016  ثا53 د 26

    د 37 سا 6 المجموع 

 

 مساهمة الهیئات اإلذاعیة العربیة في تبادل األغاني الدینیة مع الیورورادیو         
 

 2016-1437في شھررمضان                                                          
 
 

 الھیئة موضوع التبادل المدة جھة االرسال تاریخ االرسال

2016یونیو  ثا50د 30 مركز التبادل                     الجزائر                أغاني  8 

2016یونیو  ثا19د 3 مركز التبادل                     فلسطین                أغنیتان 2 

2016یونیو  ثا35د 28  مركز التبادل                     مصر                  أغاني  4 

2016یونیو  ثا52د 1                   العامة االدارة   السعودیة             موال حجازي مجس 

ثا36د 64    المجموع               

 


