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د اجتماع سنوي للمنسقین بعق" في فقرته الخاصة میثاق التبادالت اإلذاعیة لاتنفیذ

اإلذاعیین بمركز التبادل في الجزائر بما یسهل التواصل والتعارف بین المنسقین في 

والمتابعة الهیئات ویعمق النقاش حول عدد من القضایا التي تهم مجال التنسیق 

في للمنسقین اإلذاعیین التاسعاالجتماع عقد "والتنفیذ بهدف تفعیل منظومة التبادل

.2017شباط /فبرایر19و18یوميالجزائر 

یة مدیر مركز التبادل األستاذ محسن كریم االفتتاحالجلسة أشرف على 
، وألقى خاللها األستاذ خالد بدر العتیبي رئیس اللجنة الدائمة لإلذاعة سلیماني رفقة

في االجتماع الذي یعد مناسبة سنویة للقاء المباشر كلمة رحب فیها بالمشاركین 
وبحث المسائل المتعلقة بالتبادل اإلذاعي ، داعیا إیاهم إلى تعمیق النقاش المهني 
المفتوح دائما على مستوى الهیئات والمنسقین من أجل الخروج بتوصیات عملیة 

اط اإلذاعي.تشكل دافعا جدیدا للنش
من جهته تدخل رئیس اللجنة الدائمة لإلذاعة لیؤكد وقوف اللجنة إلى جانب 
المنسقین اإلذاعیین ، لتنفیذ توصیاتها في اتجاه تطویر التبادل وتكثیفه ، مع التركیز 

.على نوعیة البرامج التي تستجیب لطلبات الهیئات واهتماماتها
ةرئیسالمغربیة من االذاعةمة لمحمدي ة نعیاألستاذتوفي نفس الجلسة انتخب

مشاركا) 14عشر (أربعةبحضور واألستاذ ریاض سكمة نائبا للرئیس ، الجتماع ل
هیئات أعضاء في االتحاد كما هو مبین في اآلتي:) 09(تسعمن 
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البحریـنإذاعة .1
منســق التبـادلاألستاذ عدنان عبد الملك-

مؤسسة اإلذاعة التونسیة.2
رئیس مصلحة التعاون الثنائي والمتعدداألستاذ  ریاض سكمة-
مدیر الهندسةالمهندس فوزي شعبان-

مؤسسة اإلذاعة الجزائریة.3

مــدیر القنـــاة االولــىاألستاذ محمد زبدة-
النائب الثاني لرئیس لجنة اإلذاعة

منســق التبـادلاألستاذ زهیر حطاب-

المملكة العربیة السعودیة إذاعة.4

األستاذ خالد بدر العتیبي-
مدیر اإلدارة المركزیة للتبادل

رئیــس لجنـة اإلذاعــة
منسق التبادل بإذاعة الریاضاألستاذ خمیس العتیبي-
منسق التبادل بإذاعة جدةاألستاذ یاسر حمودة-

إذاعة سلطنة عمان.5
مدیر المكتبة السمعیةالمدبلوياألستاذ عوض بن سعید بن حمد -

إذاعة صوت فلسطین.6
مدیر عام  البرامج والتنسیقاألستاذة ختام الدیك-
مدیر التخطیطاألستاذة غادة أحمد یوسف الزبري-

ةیتیو كـة الاإلذاعــ.7
تبادل المنسق شدیاألستاذ ماهر ناصر الرو -
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على قروهأو استعرض المشاركون جدول أعمال االجتماع الل نفس الجلسة وخ
:النحو التالي

اإلذاعة المصریة.8
رئیس قسم التبادل محمد محمود محمد سالم األستاذ محمود-

الشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة المغربیة.9
منسقة التبادل اإلذاعياألستاذة نعیمة لمحمدي -

اإلدارة العامة لالتحاد .10
رئـیس قســم اإلذاعــةاألستاذ یاسر جرانة-

المركز العربي لتبادل األخبار والبرامج  .11
األستاذ محسن كریم سلیماني-
عبد المؤمن دكاراألستاذ -

مدیــر المـــركـــز
منســــــق مركـزي

ادلـدس في مركز التبـمهنعوض عیدالمهندس-
مساعد مــنــســــقاألستاذ عالء حسین محمد إبراهیم-
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18 -19 -2017

كلمة افتتاح أشغال االجتماع -

2016-12-31إلى 1-1من MENOSالتبادالت اإلذاعیة عبر نظام -1

اإلذاعیة العامة ( الجماعیة)        التبادالت1-1
مساھمة الھیئات في تبادل التقاریر و البرامج1-2
مساھمة الھیئات في التبادالت الخاصة ( الثنائیة)1-3

MENOS-ASBUإجراءات وضوابط التنسیق والحجز على نظام -2

تقییم تفعیل الھیئات لخدمات النظام2-1
وابطتبادل الملفات: الحصیلة والض2-2
استخدام البرامج المتبادلة: الحصیلة و الضوابط 2-3

مــــــــــا یستــــــــجــــــــــــد مــــــــن أعمـــــال- 4
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18 -19 -2017

الجلســـــــــــــــاتمواعیـــــــــــد 

االجتماع یعقد في قاعة (نبتون) فندق شیراتون الجزائر

2017فبرایر 18السبت 

افتتاح االجتماع التاسع  للمنسقین اإلذاعیین:09:30

كلمة ترحیبیة لمدیر المركز-:  10:00–09:30

انتخاب رئیس االجتماع-

مصادقة علیھمناقشة جدول األعمال وال-

2016تسلیم جائزة المرحوم عبد الرحمن النویرة ألحسن قسم للتبادل االذاعي -

/ تقریر المركز حول حصیلة التبادالت اإلذاعیة جلسة العمل األولى:11:00–10:00

+ مناقشة عامة

: استراحـــــــة 11:30–11:00

/ تقریر المركز حول إجراءات وضوابط التنسیق جلسة العمل الثانیة: 13:30–11:30

والحجز + مناقشة عامة 

: استراحـــــــة 14:00–13:30

دعوة غداء 

استئناف المناقشة العامة/ جلسة العمل الثالثة: 15:00–14:00

دعوة غداء 

2017فبرایر 19حد األ

: جلسة عمل خاصة بالتقریر والتوصیات14:30–11:00
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التنسیق الحجز و وإجراءات وضوابط أوال: التبادالت اإلذاعیة 
2016-12-31إلى 1-1من MENOS-ASBUعلى نظام 

خـــــــــالل الفتـــــــــرة تقریـــــــــره الســـــــــنوياالجتمـــــــــاعفـــــــــي عـــــــــرض مركـــــــــز التبـــــــــادل
حــــول نشــــاط التبــــادالت فــــي شــــقین ، األول 2016-12-31إلــــى -01-01مــــن 

والثـــــــاني حـــــــول إجـــــــراءات وضـــــــوابط الحجـــــــز،MENOSاإلذاعیـــــــة عبـــــــر نظـــــــام 
بما یلي:المشاركین مع التوصیة بینه نقاش عام ثري وبناء عقبأوالتنسیق ، 

 تثمـــین النتـــائج االیجابیـــة التـــي حققتهـــا الهیئـــات فـــي مجـــال التبـــادل اإلذاعـــي
االلتــزام االســتخدام و و ةمــن حیــث الحجــم أو الجــودســواء 2016خــالل العــام

بضوابط وٕاجراءات التنسیق.

 تشجیع الهیئات على االستمرار في نفس وتیرة استخدام بـرامج التبـادل ضـمن
شبكاتها البرامجیة المحلیة ، مع ضـرورة االحتـرام الـدقیق لمـلء بیانـات المـواد 

المستخدمة، وبالخصوص الجانب المتعلق بالتصنیفات.

 )اللقــاء حــرص الهیئــات علــى التنســیق المحكــم فــي تنظــیم النــدوات المشــتركة
آخــر ي) مــن حیــث الضــیوف والتوقیــت والموضــوع، لتفــادي اإللغــاء فــالعربــي

لحظة، وما یترتب على ذلك من آثار سلبیة على عدة مستویات.

 تجاوز النقص الواضح في التحاق الهیئات بحجوزات الحقیبة الفلسطینیة
من یومیة وضعف استخدام موادها لدى الهیئات، بتعدیل وتیرة تبادل الحقیبة 
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سبوعیة ، على أن تكون شاملة لموضوعات األحداث البارزة في ى أإل
األراضي الفلسطینیة مدعمة بمقاطع صوتیة.

اعة صوت فلسطین لتفریغ مراسل لتزوید الهیئات التأكید على استعداد إذ
بتقاریر یومیة أو طارئة عن الوضع في األراضي العربیة الراغبة

الفلسطینیة ، بالموازاة مع تبادل الحقیبة األسبوعیة. 

 الطلــب مــن القســم الهندســي فــي مركــز التبــادل دراســة إمكانیــة إدراج صــفحة
المتبادلة في واجهة نظام (المینوس) تسـهیال خاصة بجداول استخدام البرامج 

للهیئات التي تواجه صعوبة في التبلیغ عبر االنترنیت.

 هیئة أيي مشاركة من أعدم إحصاء الحجوزات الضائعة ( التي ال تلقى
الحجوزات المباشرة لألرشیف يخرى ) بالتبادالت العامة وتضمینها فأ

ها.ثناء بثأالمركزي طالما ألحقت باألرشیف 

 الطلب من وحدة االذاعة بمركز التبادل إدراج معیار تفعیل خدمة تبادل
الملفات بجائزة المنسق السنویة وتفویض المركز بإعادة توزیع العالمات 

.على معاییر الجائزة 

 تهنئة قسم التنسیق باإلذاعة السعودیة لحصوله على جائزة ( المرحوم عبد
وتهنئة اإلذاعة العراقیة 2016لعام الرحمن النویرة) ألحسن قسم تبادل

واإلذاعة األردنیة لحصولهما على المرتبتین الثانیة والثالثة.


