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عقد االجتماع 2017الدول العربیة لعام إذاعاتاتحاد أنشطةتنفیذا لرزنامة 
فبرایر 23و21ل الفترة الدوري لمنسقي االخبار والریاضة والبرامج في الجزائر خال

برئاسة السیدة لیلى بنت محمد جواد اللواتیة رئیسة قسم التبادل االخباري 2017
السید محسن كریم سلیماني مدیر بالهیئة العامة والتلفزیون بسلطنة عمان وحضور

) هیئات عربیة 09المركز العربي لتبادل االخبار والریاضة والبرامج و مشاركة (
سیفزیون حسب القائمة التالیة:الیوروفزیون واآلوممثلین عن 

وزارة شؤون اإلعالم /مملكة البحرین
منسق التبادل االخبارياالستاذ یوسف ابراهیم حسن-

التلفـــــــــــــزة التــــــونسیــــــــة
رئیسة تحریر مصلحة التبادل االخبارياألستاذة سمیرة المهداوي-

لجزائـــريمؤسسة التلفزیـــــون ا
نائب مدیر التبادالتاألستاذ عبد الحكیم جامة-
رئیس قسم التبادالت االخباریةستاذ جعفر باركةاأل-

هیئة اإلذاعة والتلفزیون بالمملكة العربیة السعودیة
منسق ومحرر أخباراألستاذ محمد علي التمیمي-

الهیئة القومیة لإلذاعة والتلفزیون / السودان 
التبادل االخباريةمــنــســـــــقأمل عبد القادر أحمداألستاذة-



الهیئة العامة لإلذاعة والتلفزیون /  سلطنـة عمـان
رئیسة قسم التبادل البرامجيستاذة جمیلة بنت عبد اهللا البادياأل-
رئیسة قسم التبادل االخباريستاذة لیلى بنت محمد جواد اللواتیةاأل-

لتلفزیون الفلسطینیةهیئة اإلذاعة وا
منسق ریاضةاألستاذ بالل جمیل یوسف-
منسق أخباراألستاذ أحمد رفاعي-

اتحـــاد اإلذاعـة والتلفـزیون المصـــري
مدیر عام التبادل االخبارياألستاذة مرفت عبد الفتاح عوض عوده-

الشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة /المغرب
ـــنــــــســــــــق التبادل االخباريمــاألستاذ محمد لشهب-

ABUسیویة اتحاد اإلذاعات اآل
مدیر األخبارIL CHAEاألستاذ -

EBUاتحاد اإلذاعات األوروبیة 
منتج أخبارعباس حسیناألستاذ -
منتج اخبار       David Mogrovejoاألستاذ -

اإلدارة العامـــــــــــة لالتحـــــــــاد
رئیسة وحدة البرامج التلفزیونیةتاذة أسماء سعـــــــــیداألس-
رئیس وحدة األخـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاراألستاذ أحمد األشقر-
رئیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مكتب الریاضةاألستاذ نبیل خیرات-



ر والبرامـج المركز العربي لتبادل األخبـا
ــــــــــــزاألستاذ محسن كریم سلیماني    مــــــــــــــــــدیـــــــــــــــر اـلـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــ-
منسق مسؤول التبادالت الثنائیة التلفزیونیةاألستاذ زین الدین حفیظ-
لتبادالت االخباریة التلفزیونیةمنسق مسؤول ااألستاذ أحمد إبراهیم محمد-
منسق مسؤول التبادالت الریاضیة التلفزیونیةاألستاذ سلیــــمان عرقوب-
منسق مسؤول التبادالت البرامجیة التلفزیونیةاألستاذ محمد سلیمان ازروال-
مساعد تنسیقاالستاذ هشام حراث-
مساعدة تنسیقاألستاذة ویس الداودي زكیة-
مساعدة تنسیقیسي فضیلةاألستاذة خم-
مساعدة تنسیقاألستاذة نعیمة كعباش-

في مستهل الجلسة االفتتاحیة رحب مدیر المركز السید محسن كریم سلیماني 
المدیر العام التحاد اذاعات الدول العربیة بممثلي الهیئات المشاركة السید باسم 

تدخل في اطار البحث ن هذه االجتماعات أنظمة التبادل الدولي مؤكدا بأوممثلي 
المتواصل على تفعیل منظومة التبادل االخباري والریاضي والبرامجي لتطویر العمل 
االعالمي العربي المشترك في سیاق ما یعرفه المشهد االعالمي العالمي من تطورات 
مذهلة والبحث عن سبل تطویر نظام التبادل العربي في ظل ما تشهده المنطقة 

سیاسیة وامنیة متالحقة كما شدد مدیر المركز على ضرورة العربیة من تطورات 
مسایرة نظام التبادل ألنظمة التبادل العالمیة مثل الیورفزیون خاصة في مجال 
استخدام كل الوسائل الهندسیة واستغالل وسائط االعالم الجدید وادماجها ضمن 

صة لجمیع تاحة الفر إ شبكات االتحاد لتوسیع االستخدام وتنویع مصادر الخبر و 
.الهیئات الستخدام كل المواد االعالمیة

اثر ذلك رحبت بدورها رئیسة االجتماع السیدة لیلى بنت محمد جواد اللواتیة 
ن مثل هذه االجتماعات تتیح فرص مناقشة مساهمات الهیئات أكدت بأبالمشاركین و 



جال التطویر راء ممثلي الهیئات في مآهمیة أى باألخبار والریاضة والبرامج مؤكدة عل
لى مستویات علیا ضمن إالمهني للمواد االعالمیة المتبادلة والسعي لالرتقاء بها 

على إقرارهوتمالمشاركین امامدول االعمال منظومة التبادل لالتحاد ثم استعرضت ج
النحو التالي:

2016-12-31إلى 01-01التبادالت التلفزیونیة من -1
عربیة عبر نظامي المینوس والتلفزیون الرقميالتبادالت اإلخباریة ال1.1
تصنیف المساهمات اإلخباریة عبر نظامي المینوس والرقمي.2.1
النشرات اإلخباریة التي یعدها المركز.3.1
الحصاد االقتصادي األسبوعي.4.1
األخبار الطارئة.5.1
تقییم المساهمات من حیث المضمون.6.1
EBUخباریة الدولیة مع الیوروفزیون التبادالت اإل7.1

ABUالتبادالت اإلخباریة الدولیة مع االسیافزیون 8.1

ERNMالتبادالت اإلخباریة مع التبادل المتوسطي9.1

2016-12-31إلى 01-01من التبادالت الریاضیة-2
التبادالت الریاضیة عبر نظام المینوس 1.2
DTVبر نظام الـ التبادالت الریاضیة ع2.2

تقییم مضمون التبادالت الریاضیة.3.2
األحــــــــــــــــــــــــــداث الـــــــــــریــــــــــــــاضیـــــــــــــــة 4.2

2016-12-31إلى 01-01من التبادالت البرامجیة-3
الحوصلة الشاملة للتبادالت البرامجیة1.3
األعضاء في التبادالت البرامجیةمساهمات الهیئات 2.3
مضامین التبادالت البرامجیة3.3



2016-12-31إلى 01-01من التبادالت التلفزیونیة الثنائیة-4
حصیلة التبادالت الثنائیة عبر نظام المینوس وعبر النظام الرقمي1.4

آلیات وٕاجراءات التنسیق- 5
المؤتمرات الصوتیة- 
نصوص االخبار- 
ر الصوت الدوليتوفی- 

التذكیر بمعاییر إسناد جائزة احسن منسق اخباري-6

خیرخبار في اجتماعها األعرض توصیات لجنة األ-7

CLOUDASBUسبو كلودالتحدیثات الجدیدة وتوجهات نظام األحولورشة العمل-8

عمال المطروحة على االجتماع وبعد نقاش مهني ثري لكافة بنود جدول األ
مجال االخبار والریاضة والبرامج والثنائیات واجراءات التنسیق المنصوص علیها في

:وصى المشاركون بما یليوالبرامجیة أفي میثاق التبادالت االخباریة  

في مجال التبادالت االخباریة-1

 االشادة بالتطور الكبیر الذي شهدته التبادالت االخباریة من ناحیة الكم
لى إبعض الهیئات كالیمن ولیبیا ودعوة جمیع الهیئات والمضمون رغم غیاب 

الواسعة االنتشار والمرافقة للتطورات السیاسیة همیة خاصة لألخبارأیالء إ
واالمنیة التي تشهدها المنطقة العربیة.

 صناف الثقافیة لى األإلى تنویع مساهمتها االخباریة إدعوة جمیع الهیئات
التركیز على جودتها الهندسیة إلحداث واالجتماعیة والعلمیة والعامة مع



60صبحا یشكالن أمني اللذان صناف الخبر السیاسي واألأالتوازن مع 
بالمائة من مجموع التبادالت وذلك إلتاحة الفرصة لكل القنوات التلفزیونیة 

العربیة الستخدام هذا التنوع في نشراتها االخباریة.

رسال إلیة الخبر الطارئ في آد التأكید على ضرورة مواصلة الهیئات اعتما
نیتها وسرعة تبادلها واستخدامها وتفادي منافسة آموادها االخباریة حفاظا على 

وكاالت االنباء العالمیة في اقتراح الخبر الطارئ على الهیئات والیوروفزیون 
معا.

 همیة خاصة إلرسال التقاریر االقتصادیة أعطاء إلى إدعوة جمیع الهیئات
عداد وصیاغة الحصاد إالستعمالها من قبل المركز في سبوعیةواألالیومیة 

سواق النفط من تذبذب أاالسبوعي خاصة في سیاق ما تشهده االقتصادي 
وانعكاساتها على اقتصادیات الدول العربیة.

سیفزیون والتبادل بمستویات التعاون الوثیق والدائم مع الیوروفزیون واآلاإلشادة
جراءات التنسیق المنصوص إلى تطبیق إالهیئات المتوسطي مع دعوة جمیع

علیها في مجال ضوابط ومقاییس المادة المعروضة للتبادل خاصة الجودة 
وذلك لمنح هذه المادة المعروضة اإلخباريالهندسیة والصوت الدولي والنص 

التبادل الدولي.أنظمةللتبادل فرص االنتشار الواسع ضمن 

 دراجإلفزیون اسیدارات الیوروفزیون واآلإمع االتحاد الى ربط الصلةدعوة
الهیئات العربیة ضمن مشاریع التدریب الخاصة بالمنسقین وذلك لتوثیق 
التعاون واستفادة الهیئات من الخبرات الواسعة والتجارب المهنیة التي یتوفر 

(الیوروفزیون واالسیافزیون ) في مجاالت التبادل وتغطیة ناعلیها االتحاد
الكبرى.حداث األ



في مجال التبادالت الریاضیة-2

 یالء المزید من االهتمام إلى إتجدید دعوة الهیئات التي ال تساهم بانتظام
براز المستوى المرموق الذي تزخر به إقصد ها للتبادالت الریاضیة وتكثیف

الریاضة في الوطن العربي والترویج لها عبر شبكات االتحادات العالمیة.

 صیة السابقة التي تنص على ضرورة تعیین منسق خاص التذكیر بالتو
بالتبادالت الریاضیة یتولى متابعة النشاطات الریاضیة في بلده وانتقاء 

للتبادل في شكل تقاریر مستوفیة لكل هاوعرضالمادة الریاضیةوتركیب
المعاییر المعمول بها دولیا مع ارفاق نص مفصل حول مضمون الصور.

 لى التحرك على مستوى إعضاء لریاضة لدى الهیئات األاأقسامدعوة رؤساء
الى صیغة تتیح لهإللتمكین من الوصول في دولها اتحادات كرة القدم 

طوار مباریات الدوري أمختلف الحصول على حقوق استخدام مقتطفات 
المرتبطة بحقوق البث.

س في أالمباریات النهائیة للكبعرضتزمت بمجهودات الهیئات التي الاإلشادة
وسلطنة عمان.واإلماراتكالبحرین وقطر في بلدانها  على التبادل كرة القدم 

في مجال التبادالت البرامجیة-3

 االهتمام بمضمون وجودة البرامج المعروضـة للتبـادل خاصـة إلىدعوة الهیئات
یقــاع الحیــاة العربیــة) إربــوع الــوطن العربــي'' حــول موضــوع (منهــا برنــامج '' فــي 

المدرجــــــة ضــــــمن المســــــابقات مج الوثــــــائقي الســــــنوي (عــــــرب مبــــــدعون)والبرنــــــا
2017البرامجیة التلفزیونیة لعام 



التیلـــــي فـــــیلم -تشـــــجیع تبـــــادل األعمـــــال الدرامیـــــة التلفزیونیـــــة (الســـــهرة المفـــــردة
ــــى قنواتهــــا  ــــة) التــــي انتجتهــــا وبثتهــــا الهیئــــات األعضــــاء عل والتمثیلیــــة التلفزیونی

التلفزیونیة.

 رشـــیف التلفزیـــون فــــي أتقـــاة مـــن انتقـــاء فقـــرات متنوعــــة منلـــىإدعـــوة المنســـقین
مختلف المجـاالت وتقـدیمها فـي شـكل برنـامج منسـجم ومتنـاغم الفقـرات (ال تزیـد 

.دقیقة) ضمن تبادل برنامج '' من ذاكرة التلفزیون''50مدته عن 

في مجال التبادالت الثنائیة-4

اد في هذا المجال وتفعیلها مواصلة االستفادة من الخدمات التي یوفرها االتح
ود قریبا لتعزیز قدرات االتحاد في تلبیة سبو كالتحسبا لدخول نظام األ

عضاء.حاجیات الهیئات األ

التنسیقإجراءات-5

خبارفي مجال األ-

 لى إك في المؤتمرات الصوتیة الیومیة دعوة باقي الهیئات التي ال تشار
ق لما توفره من مساحة واسعة لمناقشة لیة المهمة في التنسیااللتحاق بهذه اآل

المتوقعة في المنطقة العربیة.األحداثالمواضیع المقترحة للتبادل واستشراف 

 الحرص على ضرورة توفیر الصوت الدولي في المواضیع االخباریة المقترحة
و الصور الصامتة أللتبادل وتفادي اقتراح المواد االعالمیة بصوت المعلقین 

الیورفزیون علىلعرضهاة وذلك إلتاحة الفرصة لمنسقي المركز و لوغو القناأ
سیفزیون والتبادل المتوسطي وفق الشروط المهنیة المطلوبة.واآل



 ضرورة االهتمام بصیاغة النص االخباري المرافق للمادة المقترحة للتبادل
رسال إتفادي وفق المعاییر المنصوص علیها في میثاق التبادالت االخباریة و 

و المنسوخة من االنترنیت مع وضع أخبار الوكاالت المكتوبة أص نصو 
النص في الخانة المخصصة له عند الحجز على نظام المینوس

 الطرفیة رشیف المحطة أالتركیز على وضع المادة المقترحة للتبادل في
ضمن وٕادراجهالتمكین المركز من استخراجها للنظام المركزي واألرشیف

تاحة الفرصة للهیئات الستخراج هذه المواد إالیومیة مع النشرات االخباریة
باللغتین العربیة و المقترحةالملفات مع تحدید عناوین المواضیعتحویل لیة آب

ومدتها ومكانها.االنجلیزیة

في مجال الریاضة-

 بالغ إ رزنامة شهریة لألحداث الریاضیة المرتقبة و إعدادإلىدعوة الهیئات
العامة بالحدث الریاضي المعروض على الهیئات في إلدارةوامركز التبادل 

وقت مبكر لكي یتسنى تعمیم كل التفاصیل المتعلقة به على باقي الهیئات 
لضمان االستفادة القصوى من العرض الریاضي.

 الحجز للحدث الریاضي المقترح على نظام المینوس في وقت إجراءضرورة
لیه قبل انطالقه، مع الحرص على إبكر لتتمكن الهیئات من االنضمام م

.)EXCELLENT QUALITY(تحدید خیار الجودة العالیة



في مجال البرامج-

 لــى تكثیــف المشــاركة فــي المــؤتمر الصــوتي البرامجــي إدعــوة الهیئــات األعضــاء
األســــبوعي فــــي موعــــده الجدیــــد یــــومي االثنــــین والخمــــیس مباشــــرة بعــــد المــــؤتمر 

)0900GMTعة ( االصوتي االخباري على الس

 ـــادل متابعـــة الـــى فـــي الهیئـــات األعضـــاء المنســـقین المعنیـــیندعـــوة إنجـــاز وتب
وفقـا لمیثـاق التبـادالت 2017البرامج المعتمدة ضمن خطـة عمـل االتحـاد لعـام 

ــــة التلفزیونیــــة والجــــداول الزمنیــــة  ــــي أعــــدتها االدارة نصــــف الســــنویةالبرامجی الت
.العامة لالتحاد

شــــعار االدارة إللقیــــام بین البــــرامجیین بالهیئــــات األعضــــاء التأكیــــد علــــى المنســــق
العامــة ومركــز التبــادل مســبقا بمواعیــد بـــث البــرامج الموجهــة للتبــادل مــع تقـــدیم 

الهیئـات مـن اسـتقبالها واالسـتفادة منهـايالبیانات الكافیة حولها حتي تتمكن بـاق
.لهذه البرامجخدام ستالاالدارة العامة و مركز التبادل دوریا بجداول اموافاةو 

في مجال التبادالت الثنائیة-

جراء الحجوزات إلى ایالء العنایة الكبیرة عند إعضاء دعوة الهیئات األ
للرسائل الثنائیة على واجهة المینوس بتحدید الجهة المستفیدة دون غیرها 

عداد الفواتیر الخاصة بالخدمة المطلوبة.في عملیة إمشاكل أي لتفادي 



التوجهات العامة للورشة-6

"ASBUCLOUDود" التحدیثات الجدیدة وتوجهات نظام األسبو كال عنوان الورشة 

مدیر المركز بالمشاركین وبحضور السید الورشة رّحب أشغالفي بدایة 
المدیر العام التحاد إذاعات الدول العربیة المهندس عبد الرحیم سلیمان مؤّكدا بأّن 

ي أهمیة خاّصة في مجال تطویر نظام التبادل من حیث تكتساتمثل هذه الورش
الّشكل والمضمون ثم أحال الكلمة للسّید المدیر العام الذي أعرب بدوره عن سعادته 
بوجوده بالجزائر مع طواقم العمل في مختلف القطاعات البرامجیة والهندسیة حیث 

أن نظام التبادل أّكد أّن المركز أصبح دعامة أساسیة في عمل االتحاد مشددا على
یعتبر من أبرز النشاطات التي یقوم  بها االتحاد كما شكر مدیرة المركز السابقة 

المركز والمجهودات التي بذلتها في إلدارةالسّیدة حوریة خثیر بمناسبة انتهاء والیتها 
رّحب من جهة أخرى باألستاذ محسن كریم كما مجال تطویر العمل داخل المركز 

لمركز الذي له درایة كبیرة بنشاط االتحاد لكونه سایر لعدة سنوات اسلیماني مدیر 
منّوها بالجهد الخاص الذي و له التوفیق في عمله تمنیا ماجتماعات لجان االتحاد 

المركز واإلدارة العاّمة في مجال تطویر عملیة التبادل من كل من یبذله العاملون في 
اد من بینها األسبو كالود و سي. دي. أم. خالل المشاریع الجدیدة التي تبّناها االتح

كما استعرض السّید المدیر العام موضوع التدریب والتأهیل الموكل مستقبال إلى 
أكادیمیة االتحاد في مختلف المیادین والمجاالت اإلعالمیة معلنا بأّن التدشین 

الرسمي لهذا المعلم سیكون في غضون الشهرین المقبلین.



سة االجتماع األستاذة لیلى بنت محّمد جواد اللواتیة بعد ذلك استعرضت رئی
محاور الورشة واسماء المتدخلین فیها وأعطت الكلمة إلى المهندس محّمد عبد اهللا 

براز نظرة االتحاد إلى باإلدارة العاّمة إلالتبادل عبر الشبكات المتعددةرئیس قسم 
كد بأّن هذه الوسیلة أود والذي التكنولوجیا الجدیدة المعتمدة والمتمثلة في األسبو كال

في مجال اإلرسال واالستقبال شبكات المعتمدة الهي إضافة مهّمة وضروریة إلى 
هذه الخدمة الجدیدة ستسّهل عمل المنسقین في مجال التبادالت بأنّ ا موضح

الجماعیة والثنائیة. 

بعد نقاش مستفیض لمختلف محاور الورشة خرج المشاركون بالتوّجهات و
الیة:الت

الترحیب بالنظام الجدید أسبو كالود ودعوة اإلدارة العاّمة إلى تنظیم دورات .1
تدریبیة للمنسقین لتأهیلهم قصد استخدام هذا النظام الجدید.

التأكید على أّن نظام أسبو كالود هو شبكة اتصال جدیدة إضافیة وال تعّوض .2
نظام المینوس الحالي بل هي مكّملة له.

التفاقیة المبرمة مع شركة میدیا كاست على ربط المنطقة البحث في إطار ا.3
العربیة بباقي أنحاء العالم مع إتاحة الفرصة للهیئات الستخدام األسبو كالود 

خارج المنطقة العربیة في مجال الخدمات الخاّصة مثل الثنائیات.

حث جمیع الهیئات على تبني شبكة لألنترنیت بمستویات تدّفق عالیة القّوة .4
ستفادة من خدمات األسبو كالود إرساال واستقباال واستخداما.لال

التأكید على أهمیة توجه االتحاد نحو توفیر سعة أرشیفیة لنظام األسبو كالود .5
)ASBU CLOUD تتضمن المواد البرامجیة التلفزیونیة المتبادلة وكذلك (



حصول علیها البرامج الفائزة في المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزیون لتسهیل ال
واستخدامها من قبل الهیئات األعضاء مع االبقاء على آلیة التبادل الحالیة.

تثمین اقتراح إنشـاء فضـاءین خاصـین للتبـادالت علـى منصـة المینـوس كـالود، .6
) المـــواد uploadفـــي شـــكل فضـــاء حـــر تســـتطیع مـــن خاللـــه الهیئـــات تحمیـــل (

) البـرامج بغــرض downloadالبرامجیـة التـي تســاهم بهـا فــي التبـادل و تنزیــل (
االستخدام، و فضـاء ثـاني معتمـد مـن طـرف مركـز التبـادل تسـتطیع مـن خاللـه 

ــــل ( ــــات تنزی ــــتم اعتمــــاد هــــذه downloadالهیئ ــــط كمــــا ی ــــة فق ) المــــواد البرامجی
البــرامج المعروضــة للتبــادل مــن طــرف منســقي المركــز العربــي لتبــادل األخبــار 

للشروط التالیة :المواد هذه والبرامج بالجزائر شریطة أن تستجیب 

أن تكون ضمن الخطة السنویة البرامجیة التي تم تحدیدها من طرف اللجنة -
الدائمة للبرامج .

أن تكون هذه المواد منجزة وفق المواصفات المهنیة شكال ومضونا -

أن تكون ذات جودة هندسیة عالیة.-

الهیئةاسمیها (رسال المعلومات الضروریة التي یجب أن تتوفر فإأن یتم -
المنتجة، صنف البرنامج، المدة الزمنیة، ملخص عن مضمون البرنامج).

أن تكون البرامج المعروضة للتبادل من طرف الهیئات محررة من الحقوق-

في نهایة النقاش حول الورشة اتفق المشاركون على عنوان ورشة االجتماع القادم 
والتي ستكون بعنوان:2018

د (األدوات والتوظیف) في منظومة التبادل اإلخباري العربي اإلعالم الجدی
و آفاق التعاون المستقبلي مع أنظمة التبادل الدولي 



في نهایة اشغال االجتماعات توجه الحضور بالشكر الى االستاذة لیلى 
بن محمد جواد اللواتیة رئیسة قسم التبادل  االخباري بالهیئة العامة 

طنة عمان  على حسن ادارتها للجلسات و و التلفزیون بسللإلذاعة
النقاشات التي تمخض عنها توصیات مهمة لتطویر العملیة التبادلیة 

برمتها


