
 . 2016آذار  22بتار�ــــخ  لألعضاء الجمع�ة العموم�ةتم اعتمادها من قبل 
 . لألعضاء  الجمع�ة العموم�ةإال من قبل  ا ال �سمح بتعد�له

ن و  الداخل�ةقواعد ال ي راديو البثقوانني
 LoRa �ن

.  أ��� من مجرد  LoRaراديو   موجة تردد أخرى ع�ب األث�ي
 : دون أ�ة استثناءات أو تحفظات

 +++ ال عن��ة تعصب جن�ي ال إعالنات +++ ال 
ن الداخل�ة .   المهام المنوطة بكتحدد  ، و�ي LoRa من اتفاقك مع راديو  جزء هذە القوانني كإذا�ي

ن  ام بهذە القوانني ن امج اإلذاع�ة لدى إلنتاجيؤهلك االل�ت ن LoRa ال�ب ي حال انتهاك هذە القوانني
. �ن

تطبق باإلضافة إ� القواعد الداخل�ة هذە ستقوم لجنة البث أو مجلس اإلدارة بفرض عق��ات. 
 الجمع�ة العموم�ةو ومجلس اإلدارة والئحة التح��ر وكذلك قرارات لجنة البث LoRaلوائح 

ي محا�ن الجلسات الموثقة لألعضاء
يتم إعداد . LoRa. �مكن االضطالع ع� هذە اللوائح لدى �ن

نامج من خالل أعضاء  .  LoRaجمع�ة ال�ب ي
 �شكل تطو�ي ومجاين

 

ي 
 المبىن وما حوله �ن

 
ام والمسؤول�ة  االح�ت

. �مكن االستعانة  . بمجلس اإلدارة للتوسط إذا اقت�ن األمر ذلك يتم حل الخالفات �شكل سل�ي
ي راديو 

ە �ن  LoRaلن يتم التسماح مع التحرش الجن�ي وغ�ي
�
. �كون التحرش عندما �ضايق شخص أو أ��� شخصا

ي هذا األمر  �عت�ب شعور "الشخص اآلخر" إزاء الت�ف هو العامل الحاسم بط��قة غ�ي محبذة.  ا� آخر 
. إذا �ن

ة ح�ث و حرش ف�مكنك اللجوء إ� الجهة المعن�ة �شؤون النساء أعرضك للتشعرت بت إ� مجلس اإلدارة مبا�ث
سيتم التعامل مع شكواك ���ة. مجلس اإلدارة مسؤول عن اتخاذ اإلجراءات بحق الشخص أو األشخاص 

� . ن ي كل األوقات.  جبالمتحرشني
   ضمان الحما�ة للشخص المتعرض للتحرش �ن

  

 االستوديو
 �منع 

�
 باتا

�
ي استوديو البث منعا

ن �ن ب والتدخني  الطاولة المستديرةواستوديو  )1(استوديو األ�ل وال�ث
(Rundtischstudio)  واستوديو 

�
امج المعدة مسبقا  ). 2(استوديو  ال�ب

ي حال لن تتمكن من الحضور. إن كنت  2حجوزات استوديو 
ي الوقت المناسب �ن

ملزمة. قم ب�لغاء الحجز �ن
ي استوديو 

ي العمل �ن
ن لدى  دخول شارةخارج أوقات التواجد فعل�ك الحصول ع�  2ترغب �ن  هيئة الموظفني

 أثناء أوقات الدوام. 
 

 نظافة المبىن 
ي المستخدمة من قبلك أو من قبل LoRaكل إذا�ي مسؤول عن النظافة داخل وحول مبىن 

. �جب غسل األواين
ي مطبخ 

ي الحاو�ات LoRaالضيوف بعد استعمالها �ن
. �جب التخلص من النفا�ات والقارورات الفارغة �ن

.  المخصصة إلعادة ي
ي الطابق األر�ن

 التدو�ر �ن
 

ار  األ�ن
ن هيئة �جب تبليغ  ي بجميع األعطال والمخالفات الموظفني

فور حدوثها أثناء أو قبل أو بعد برنامجك أو مكوثك �ن
ن  ن 2+  1االستوديوهني ن الشخ�ي لإلذاعيني ي حال تم  . سيتم اللجوء إ� التأمني

ب�همال  LoRaمرافق  استخدام�ن
 ع� األجهزة المستعارة ألغراض  جس�م. 

�
 ينطبق هذا أ�ضا

�
امج مسبقا أجهزة مثل الم�كرفونات و إعداد ال�ب

ها. التسج�ل       وغ�ي



 

 نظام اإلقفال
ن هيئة �جب إبالغ  ة عند الموظفني ن هيئة م حجبها. �جب كذلك إبالغ ض�اع شارات الدخول ليتمبا�ث الموظفني

ي حال إعطاء الشارة ألشخاص من ف��قك. 
هيئة �جب إعادة شارات الدخول المستعارة بعد استخدامها إ�  �ن

 . ن  الموظفني
 

 األمان
ي ينطبق 

ي حال لم �كن مخوً� بالدخول (حجز LoRa بصفة عامة: إذا كنت وحدك �ن
فال تدع أحدا� �دخل �ن

). لدى مغادرة 2استوديو  نامج التا�ي ي المبىن ، ال�ب
ق النوافذ، ، و�غالLoRa: عل�ك التأ�د من عدم وجود أحد �ن

ي و�طفاء األ 
خارج  LoRaضواء، و�قفال األبواب. تتحمل أنت وف��قك أثناء وقت بث برنامجك مسؤول�ة األمان �ن

. هيئة أوقات تواجد  ن  الموظفني
 

 الفناء الداخ�ي 
ي 

 مغلقة  ل��ً  LoRa�جب أن تكون األبواب والنوافذ �ن
�
. �جب  لك حما�ة للسكانذو  دائما ي

من التلوث الضوضايئ
 ب. والزجاجات الفارغة أمام البا عدم ترك النفا�ات

 

 ضمان االستمرار�ة
 

اك العض��ة  رسم اش�ت
�ة وتقس�ط الرسوم.  LoRa�مول راديو  اك العض��ة والفعال�ات الخ�ي  عن ط��ق رسوم اش�ت

�
موض�ع نفسه ذات�ا

. ال بد من إمكان�ة  و�ــــج للعض��ة �شكل منتظم ع�ب األث�ي : فال راديو دون مال. عل�ك ال�ت
�
التم��ل �خصك أ�ضا

نامجك تعد فرصة العالقات العامة  عدا عن ذلك فإنإ�جاد أعضاء جدد ضمن دائرة معارفك.  ي توظفها ل�ب الىت
ي جمع�ة 

ط انتسابك كعضو �ن و�ــــج للعض��ة. �ش�ت  لتتمكن من البث.  LoRaج�دة لل�ت
 

 التم��ل
ي  إ� جانب بث

دد اإلذا�ي  موجة شاريت ي كل برنامجال�ت
ي جمع  والتم��ل �ن

 للمشاركة الفعالة �ن
�
فأنت مدعو أ�ضا

ها إمكان�ات أخرى إ� جانب تضامن�ة فن�ة  حفالت. �عد تنظ�م LoRaاألموال لراديو  وعروض أفالم وغ�ي
ي مح�طك. وظف خ�الك 

و�ــــج للعض��ة �ن . هيئة ك وناقش خططك مع وعالقاتك و�بداعاتال�ت ن   الموظفني
 

 عمل الجمع�ة
ي 

. إ� حد بع�د ع�  LoRa�عتمد العمل �ن ي
من  إ� جانب البث اإلذا�ي   أعمال الجمع�ة تعت�ب العمل المجاين

. هناك  مهماتك
�
ي �مكنك الق�ام بهأ�ضا

ي كت�ب إدارة قائمة بتشك�لة من األعمال الىت
جودة ا. ستجد القائمة �ن

LoRa  نت أو لدى . هيئة ع� شبكة اإلن�ت ن من الق�ام بالمهام المتعددة الملزمة إ�  LoRaلن يتمكن  الموظفني
ي األول من  أندعم منك. هذا باإلضافة إ� جانب البث اإلذا�ي إال ب

امج والمشار�ــــع الخاصة (�ن ي ال�ب
معاونتك �ن

 بديه� ا� أمر  �عت�ب  أ�ار مثً�)
�
 . ا

 
 
 

 



ن هيئة  دعم  الموظفني
 

ن هيئة   الموظفني
ن مسؤولة ن ملزمة لإل  تعد تعل�ماتها  عن األ�شطة الجار�ة.  هيئة الموظفني  رص ع� التعاون الج�د معها . احذاعيني

ام المتبادل.   والذي �قوم ع� االح�ت
 

 مواع�د البث
ام بموعد بث إ ن ي الوقت المناسب من ينوب عنك من  أن عل�ك فيتوجب برنامجكن لم تتمكن من االل�ت

تجد �ن
ف��قك. �جب أن �كون من ين��ك قد أتم الدورة التقن�ة األساس�ة. إن لم تتمكن من إ�جاد أحد فعل�ك تبليغ 

ن بذلك قبل الموعهيئة  ي حال قرر  من إ�جاد بد�ل.  د بثالثة أ�ام ع� األقل لتتمكن بدورها الموظفني
ت هيئة �ن

ن  امج االعت�اد�ة دون تع��ضها.  فسوف تار�ــــخ األول من أ�ار مثً�)بث برامج خاصة (بالموظفني تل�ن جميع ال�ب
ن من ذلك ع� األقل.    هذا وسيتم إعالمك بذلك قبل أسبوعني

 

 معلوماتال
ن بهيئة أنت مسؤول عن تزو�د  . عل�ك لجميع أعضاء ف��ق البث الحال�ة هواتفالعناو�ن وأرقام الالموظفني

ي هيئة تبليغ 
 �ن

�
ن أ�ضا ع� تدفق المعلومات ف��قك. فقط هكذا سيتم ضمان  أعضاء أحد  مغادرةحال الموظفني

 . أتم وجه
 

امج تلبيتها متطلبات الالحد األدىن من  ن ع� ال�ب ي يتعني
 الىت

 
ة لألصوات والموس��ت النس��ةاستخدام لغوي �سوي/   حصة كب�ي

ن  فحسب، و�نما مستمعات  ع� قدم المساواة. فأنت مثً� ل�س لد�ك مستمعون احرص ع� مخاطبة الجنسني
 
�
  ، وهذا ما أ�ضا

�
 ينعكس أ�ضا

�
ي برامجك مجالأفسح . عالوة ع� ذلك، لغ��ا

أل��ب عدد  ال�الم (أو النغمات) �ن
 ممكن من األخصائ�ات والموس�ق�ات والمؤلفات والمتظاهرات والمارات... 

 
 موس�ق�ةالشارات ال

ە. هذا باإلضافة إ�  ن ي �جب أن يبدأ كل برنامج �شارة موس�ق�ة تم�ي
دد اإلذا�ي والتم��ل  موجةشارايت (مخزنة  ال�ت

ي استوديو 
ي ال�مبيوتر �ن

ي كل برنامج. لد�ك إمكان�ة 1�ن
ي ستبث واحدة من كل منها �ن استخدام تقن�ات ) والىت

 إلنتاج شارتك الموس�ق�ة (الرجاء الحجز!).  2استوديو 
 

 االستوديو �سل�م
ي نها�ة برنامجك أو  LoRaعل�ك قراءة ما ��ي من برنامج 

نامج التا�ي ع� األقل �ن إن داهمك  اإلعالن عن ال�ب
ي آخر خمس دقائق حىت يتم االستعداد لتقد�م الوقت

، إال إذا كان برنامجك س�عاد. عل�ك �شغ�ل الموس��ت �ن
. عل�ك أخذ جميع األوراق واألقراص  نامج التا�ي التخلص من جة والشارات الموس�ق�ة و�� ما هنالك و مالمدال�ب

نامج�سمح  النفا�ات.  ي ال�ب  التا�ي دخول االستوديو خمس دقائق قبل موعد البث.  إلذاعىي
 

 نامجفكرة ال�ب 
م بفكرة  ن ي حال هيئة �جب االتفاق ع� تغي�ي الفكرة مع لجنة البث. �جب إبالغ . برنامجكال�ت

ن �ن الموظفني
ن انضمام  ن جدد إ� الف��ق. �مكن للجنة البث إلغاء الوقت المخ إذاعيني صص لبث برنامجك إن لم مسؤولني



م بفكر  ن ي حال تهتل�ت
ي الوقت المناسب عن . �ن

 عل�ك فعل�ك أن تبحث �ن
�
أصبح الجهد المبذول إلنتاج برنامج عبئا

 حسب. أو تحدث مع لجنة البث قبل أن تذهب إ� االستوديو لتشغ�ل أي قرص مدمج و  ،بد�ل متحمس
 

 
�
امج المعدة مسبقا  ال�ب

ة إن لم يتم االتفاق ع� غ�ي ذلك. عل�ك إبالغ  ن قبهيئة يتم بث برنامجك ع� الهواء مبا�ث ل ثالثة الموظفني
ي حال

ة. ع�  لم إ�ام ع� األقل �ن ن معرفة ما إن كان سيتم بث هيئة تتمكن من بث برنامجك مبا�ث الموظفني
 
�
 معدا� مسبقا

�
نامج أو إعادة  برنامجا  ل�ب

�
امج المعدة مسبقا . �جب �سل�م ال�ب ساعة  48قبل بدً� من البث المبا�ث

امج المعدة ليو�ي السبت واألحد �سلم يوم الجمعة السابق . 14:00لهما حىت الساعة  من موعد البث، وال�ب
ي الوقت المناسب الرجاء التواصل

امج  �ن ي الحاالت االستئنائ�ة. مع الشخص المسؤول عن ال�ب
 �ن

 

 لدوراتا
تقع مسؤول�ة هذا األمر ع� عاتق  األساس�ة.  LoRa�جب ع� أعضاء ف��قك الجدد االلتحاق بدورة 

ن  . هيئة يتم التسج�ل عن ط��ق  . )http://www.klippklang.ch(اإلذاعيني ن  الموظفني
 
 

 الشؤون القانون�ة
 

 (ProLitteris)المنظمة الس����ة لحقوق المل��ة األدب�ة والفن�ة 
.  لقانونالنصوص المأخوذة من كتب أو مجالت منشورة  تخضع عل�ك ملء استمارة  حقوق الطبع والن�ث

ProLitteris  ي برنامجك
ي كل مرة �ستخدم فيها مثل هذە النصوص �ن

(حىت ولو مقتطفات منها). لن تنقص �ن
نامجك ProLitterisقوائم   شام�ً  LoRa من حساب الخاصة ب�ب

�
، إال أنه �عود ع� وذلك كوننا ندفع مبلغا

ن بالفائدة.   المؤلفني
 

 الجوائز/حقوق الطبع والن�ش 
امجحقوق  LoRa�ملك راديو  ها فسيتم تقاسم ق�مة الجائزة  . ال�ب إذا حصلت برامجك ع� جوائز إذاع�ة أو غ�ي

ن  نامجبني ن ع� ال�ب ي حال تم 1:1بنسبة LoRa و القائمني
. �مكن استثناء اإلنتاجات الخارج�ة من هذە القاعدة �ن

  ث. بمع لجنة ال إبرام اتفاق�ات خاصة
 

 حق البث
نامج إ�  ي ال�ب

ي يتم بثها �ن ي الحذر معاي�ي قانونتخضع المعلومات الىت
الدقة لدى و �ة مختلفة. من المهم تو�ن

مرخصة، شائعات، انتقاد األشخاص والمؤسسات وغ�ي التعا�ي مع المواضيع الحساسة (مظاهرات غ�ي 
تب قد ي ذلك.).  ي  : تن�ال . LoRaع� مخالفة القانون الساري سحب رخصة البث من راديو �ت

أنت تتحمل �ن
. ينطبق هذا األمر ع� المكالمات الهاتف�ة  ء يبث ع�ب األث�ي ي

برنامجك من ح�ث المحتوى مسؤول�ة كل �ث
 ! ي

 والمقابالت والضيوف وكلمات األغاين
 

 اإلعالنات
 اإلعالنات. ال �سمح لك بعمل أ�ة دعا�ة من خالل برنامجك.  LoRaال يبث راديو 

 

http://www.klippklang.ch/

