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المتوسطي التبادل منسقي اجتماع محضر

2017 فبرایر الجزائر: 25-24

25و24تماعات السنویة لمنسقي التبادل المتوسطي، ُعقدت یوم في إطار االج
بزرالدة تحت اشراف السیدة باولة باري نائبة االمین العام  AZ، ندوة في فندق2017فبرایر

للندوة الدائمة للوسائل السمعیة البصریة في حوض المتوسط وبحضور مدیر المركز العربي 
سید محسن كریم سلیماني ومنسقي التبادل المتوسطي لتبادل االخبار والریاضة والبرامج ال

لثماني هیئات من ضفتي المتوسط الشمالیة والجنوبیة ومثلین عن االدارة العامة التحاد 
اذاعات الدول العربیة و ممثلي اتحاد اذاعات وتلفزیونات الدول االوربیة وممثلین عن المركز 

ممثل تبادل الجهوي لدول  شرق اوروبا و العربي لتبادل االخبار و البرامج و ممثل عن ال
.شبكة البي بي سي االخباریة حسب القائمة المرافقة لهذا التقریر

24/02/2017الیوم األول 
:الجلسة األولى

في مستهل االجتماع، رحبت السیدة باولة باري بالمشاركین في الورشة وقدمت 
ا قام المشاركون بتقدیم رشة، كمملخصا عن المحاور التي سیتم التطرق الیها و أهداف الو 

.مناصبهم في الهیئات التي یشتغلون فیهاأنفسهم و 
خطاب "وقد خصص الجزء األول من الورشة للمنهجیات والخیارات لمواجهة 

من خالل وضع دلیل االستعمال المناسب للغة ومصادر وطرق البحث لضمان "الكراهیة
.الموثوقیة للمواضیع داخل أقسام التحریر

الل الجلسة األولى، قامت الخبیرة اإلعالمیة السیدة عبیر محسن باقتراح منهج وخ
كما قام المشاركون بشرح معنى . تفاعلي وتشاركي یرمي الى تصور خط افتتاحي مناسب

كل على حدى وتم بعد ذلك تقسیم المشاركین الى اربع مجموعات من اجل التفكیر " التبادل"
".خطاب الكراهیة"عنى واقتراح بعض المفاهیم  لشرح م

في هذا السیاق تم عرض فیدیو یقدم مجموعة من النصائح عن كیفیة كتابة النص 
االنفصال  والتي "كمصطلح " خطاب الكراهیة"االخباري وتفادي المصطلحات التي تدعو الى 
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یمكن أن ینظر إلیها بشكل مختلف أو سلبا في بعض مناطق العالم، واستعمال الجمل 
.إلخ...قصیرةالبسیطة وال

و بعد ذلك، ودائما في نطاق نفس المجموعات، طلب من المشاركین اقتراح كلمات 
مناطق الصراع، واإلرهاب، والمساواة بین الجنسین، : مرتبطة بأربع قضایا رئیسیة وهي 

والهجرة  مع تقاسم آرائهم في هذه المجاالت كما سیتم تلخیص ما جرى من نقاش من قبل 
.ضمن  الخط االفتتاحي المقترح لمعالجة هذه القضایا المقترحةالسیدة عبیر حسن

الجلسة الثانیة
ركزت الجلسة الثانیة من الندوة على تحلیل مقارن لمنصات تبادل األخبار في مختلف 

؛ وقسم التنسیق في )سراییفو، البوسنة والهرسك(في جنوب شرق أوروبا ERN-O: المناطق
)  ERN-MED(؛ والتبادل المتوسطي )الجزائر(لدول العربیة مركز التبادل التحاد إذاعات ا

).EPTV(والكائن مقره في مؤسسة التلفزیون الجزائري
في هذا الخضم قدم منسقو التبادل، تباعا مراكزهم، و فرقهم العاملة في التبادل مع 

.اتهمتبیان سیر العمل والممارسات المهنیة الیومیة، كما قدموا اإلحصائیات السنویة لنشاط
الحجم وعقب ذلك تمحور النقاش حول كیفیة إثراء التبادل المتوسطي من حیث 

تم اقتراح استخدام مواضیع  المهرجانات و المواضیع التي تتناول العادات و المحتوىو 
إلخ..والتقالید واالحتفاالت العالمیة كاالحتفال بعید المرأة، 

اتحاد اذاعات الدول العربیة في إرسال ومن الناحیة التقنیة، تم اقتراح استعمال طریقة
M2MMember toلطریقةEBUواستعمال الـFTPالمواضیع بالـملفات  Member)(.

كما تم اإللحاح على المضامین ذات الطابع الثقافي و اإلجتماعي المتنوع الذي یتناسب مع 
.متطلبات التبادل المتوسطي

ز العربي للتبادل بأنهم سیبذلون قصار جهدهم من و ممثلو المركERN-oكما أكد ممثلو الـ
.اجل اقتراح و تبادل مواد تتماشى مع التبادل المتوسطي وخاصة المواضیع الثقافیة 

25/02/2017الیوم الثاني 
في الیوم الثاني من اإلجتماع  استأنف منسقو األخبار النقاش، ، حول نوعیة المواضیع التي 

ERN-Mكما قدم منسق التبادل المتوسطي .تبادل المتوسطي یجب إقتراحها في حقیبة  ال
لمحة عامة عن مساهمات األعضاء، وتم تسلیط الضوء على المساهمین الرئیسیین المتمثلین 
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و التلفزیون المغربي، ودخول تلفزیون لبنان في ) EPTV( في مؤسسة التلفزیون الجزائري
.وانتظام األعضاء اآلخرین2016عام 

تمعون بالتوصیات التالیة و خرج المج
 تكلیف قسم التنسیق المتوسطي بالتلفزیون الجزائر بوضع رزنامة الهم االحداث

الجهویة و تتناول مختلف النشاطات من احتفاالت و احیاء للذكریات و المهرجانات 
.و االحداث التي لها عالقة مباشرة بطبیعة هذا التبادل

لف الهیئات عن مساهماتهم في التبادل اعداد و ارسال تقاریر شهریة الى مخت
.المتوسطي

تكوین و تدریب منسقي االخبار المكلفین بالتبادل المتوسطي
 مشاركة منسقي التبادل المتوسطي في اجتماعات التحریر التي ینشطها مركز التبادل

.في نطاق المؤتمر الصوتي الیومي
 دل المتوسطي في اطار لمناقشة مواضیع التبا) الخمیس(تخصیص یوم في االسبوع

.المؤتمر الصوتي التحریري
 وضع حیز التطبیق لنظام اشعار خاص بالهیئات یهدف الى تشجیع استخدام االخبار

و البرامج المتبادلة في اطار التبادل المتوسطي 
 استعمال التبادل المتوسطي كوسیلة لترقیة الحوار في المنطقة و اسلوب واضح

.لالتحاد و اعضائه
تبادل خاص بالشباب في نطاق اتحاد اذاعت الدول العربیة یهدف الى ترقیة انشاء

.قیم االجیال الجدیدة في المنطقة
 تقدیم الدعم من كل االتحادات )ASBU-EBU- COPEAM ( للتبادل المتوسطي
 للـ" السیاسي"و في هذا االطار تم التأكید على الدورM-ERN- كأداة ترویجیة لكل

ت الدول العربیة، و الندوة الدائمة للوسائل السمعیة البصریة في من اتحاد إذاعا
، ألنشطة أعضائها فضال عن حوض المتوسط و اتحاد اذاعات الدول االوروبیة

االتحاد األوروبي والیونسكو وجامعة الدول العربیة، (المشاریع واألحداث الخارجیة 
.، وتسلیط الضوء علیها)وغیرها
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م استعراض فكرة انشاء جائزة خاصة بالتبادل المتوسطي یكون و في نهایة االجتماع ت
افریل 15موضوعها هذه السنة العالقة بین الشباب ووسائل االعالم و قد تم تحدید تاریخ 

كأخر اجل لتحدید المواضیع المدرجة للمنافسة حول الجائزة و سیتم ارسال تعامیم من قبل 
ات الدول االوروبیة و الندوة الدائمة للوسائل اتحاد اذاعات الدول العربیة و اتحاد اذاع

السمعیة البصریة توضح تفاصیل  الجائزة و المعاییر المعتمدة في اجتماع منسقي التبادل 
.و اخر القرارات المعتمدة في اجتماع الجزائر2016المتوسطي في مدینة زاغراب في ینایر 


