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 ( 1997اإلعبلن التأسيسي) 

 )ميثاق شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية )الساري 

 ( 2008إعبلن شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية حول تقنُت اؼبضامُت السمعية البصرية ) 

  االتصال السمعي إعبلن النوايا اؼبتعلق حبماية اعبمهور الناشئ وؿباربة صبيع أشكال العنف يف وسائل

 (2009البصري )

 ( 2011اإلعبلن اؼبتعلق بربامج تلفزيون الواقع) 

  (2012يف وسائل االتصال السمعي البصري ) الصور النمطية القائمة على النوعاإلعبلن اؼبتعلق دبحاربة 

 هرريُتاؼبو  البلجئُتبأزمة  مواضيع اؼبتعلقةوسائل االتصال السمعي البصري للمعاعبة  حول إعبلن 

 (2016اؼبنطقة اؼبتوسطية )ب

  مذكرة التفاىم بُت شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية واؼبؤسبر الدائم للوسائل السمعية البصرية يف حوض

 ( 2010البحر األبيض اؼبتوسط )

 

 

 

 نصوص المرجعية
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 اإلعالن المشترك بين ممثلي
 )فرنسا(للسمعي البصري  األعلىلس جالم

 )البرتغال(االتصال االجتماعي  التقنينهيئة 
 ا(يطالي)إ لإلذاعة والنشر مكتب الضمان

 )اليونان( والتلفزة لإلذاعةالمجلس الوطني 
 ا(ونيلكاطاسمعي البصري )لامجلس ال

 

اؼبتوسط إىل  األبيضبُت ىيئات التقنُت وسائل االتصال السمعي البصري يف حوض البحر  اؼبنظم اللقاء ىذايرمي 
 إحداث شبكة دائمة لتبادل اؼبعلومات. 

ومكتب الضمان  ةالتصال االجتماعي الربتغاليا التقنُتىيئة و للسمعي البصري الفرنسي  اجمللس األعلىيؤكد فبثلو 
لئلذاعة والنشر االيطايل واجمللس الوطٍت لئلذاعة والتلفزة اليوناين وؾبلس االتصال السمعي البصري الكاطالوين 

 دبوجب ىذا اإلعبلن اؼبشًتك على ما يلي: 

 ؛ؼبؤسساتابُت ىذه  العبلقات الودية اليت تربط 
  حول التطورات واالقبازات احملرزة يف إطار اجملاالت ذات  ؼبعلوماتاتبادل ل تنظيم لقاءاترغبتهم يف

 ؛بناء على االختصاصات اؼبنوطة بكل مؤسسة على حدة وذلك ،،االىتمام اؼبشًتك
  الذي قد يشمل  ،جدوى ىذا التعاون تنإذا ما تبي  ، ـبتلفة تطلعهم إىل التشاور بصدد إجراء أحباث

 .  الحقا شركاء آخرين

 



 التقنين المتوسطية تشبكة هيئا
_____________________________________________ 

5 
 

 وتسييرتدبير لمشروع نظام 
 شبكة هيئات تقنين وسائل االتصال السمعي البصري

 المطلة على البحر األبيض المتوسط  للدول 
 

اؼبطلة على البحر األبيض اؼبتوسط إىل  للدولشبكة ىيئات تقنُت وسائل االتصال السمعي البصري  تسعى .1
 اؼبناقشات والتبادل الدائم للمعلومات واألحباث حول القضايا اؼبتعلقة بالتقنُت السمعي البصري.  تأطَت

لبلتصال  التقنُتوىيئة للسمعي البصري الفرنسي  اجمللس األعلىتتألف الشبكة من ىيئات التقنُت اآلتية:  .2
ومكتب الضمان لئلذاعة والنشر االيطايل واجمللس الوطٍت لئلذاعة والتلفزة اليوناين وؾبلس  ةالربتغالياالجتماعي 

 االتصال السمعي البصري الكاطالوين. 
 ؽبيئات تقنينية أخرى اؼبشاركة الحقا يف اجتماعات الشبكة بصفة عضو أو مبلحظ.  يتسٌت .3
 ذبتمع الشبكة مرة واحدة كل سنة.  .4
 االجتماع من طرف ىيئة التقنُت اليت تتوىل مهام أمانة الشبكة بالتناوب. ىذا ينظم  .5
 األمانة الدائمة للشبكة. للسمعي البصري الفرنسي  اجمللس األعلىيتوىل  .6
 .، إىل جانب اللغة الرظبية للبلد اؼبستضيف لبلجتماععمل الشبكة غةتعترب الفرنسية ل .7

 سبت قراءتو واؼبصادقة عليو، 

 للسمعي البصري الفرنسي  اجمللس األعلى
 السيد ىَتيف بورج، رئيس

 السيد إيدواردو ترهبو، نائب الرئيس  لبلتصال االجتماعي الربتغالية  التقنُتىيئة 

 السيد جيورجيو دا ماطو، األمُت العام  مكتب الضمان لئلذاعة والنشر االيطايل 

 مانيتاكيس، نائب الرئيسالسيد أنطونيس  اجمللس الوطٍت لئلذاعة التلفزة اليوناين 

 السيد لويس دي كاريراس، رئيس ؾبلس االتصال السمعي البصري الكاطالوين

 . 1997نونرب  29بتاريخ  ،رشلونةحرر دبدينة ب
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 ميثاق شبكة هيئات التقنين المتوسطية

_____________________________________________ 

 اؼبتوسطية العضوة: تقنُتتؤكد ىيئات ال

 تطوير العبلقات الودية القائمة بينها؛ على عزمها 
 توطيد تبادل اؼبعلومات واػبربات حول القضايا ذات االىتمام اؼبشًتك بشكل منتظم، يف  سعيها إىل

 إطار أنشطة الشبكة احملدثة ؽبذه الغرض؛
 لتشاور حول مشاريع البحث إذا ما تبينت فائدة التعاون يف ىذا الصدد؛استعدادىا ل 
 وتطوير أواصر التعاون مع اؼبنظمات والشبكات الدولية ؽبيئات تقنُت االتصال  تعزيز ها علىتصميم

 السمعي البصري النظَتة.

 :0المادة 

نشئت شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية دببادرة اجمللس األعلى للسمعي البصري الفرنسي واجمللس السمعي البصري أ  
 .1997نونرب  29، دبدينة برشلونة بتاريخ الكاطالوين

 على إعبلن برشلونة ىم: اؼبوقعوناألعضاء اؼبؤسسون للشبكة 

 ،افرنسباجمللس األعلى للسمعي البصري  -
 ىيئة تقنُت االتصال االجتماعي بالربتغال، -
 ،اإيطاليب تاالتصاال تقنُتىيئة  -
 اجمللس الوطٍت لئلذاعة والتلفزة باليونان، -
  كاطالونيا.باجمللس السمعي البصري  -
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 :7المادة

بصفة  حباثاألؼبعلومات و واللمناقشة وتبادل األفكار  ؿبفلل ياؼبتوسطية إىل تشك التقنُتهتدف شبكة ىيئات 
  السمعي البصري. بالتقنُتالقضايا اؼبرتبطة  بشأن منتظمة

 :3المادة 

 :اآلتيةالسمعي البصري  التقنُتتتكون الشبكة من ىيئات 

 (AMAاؽبيئة العليا لئلذاعة والتلفزيون ) : ألبانيا -
 (CRAاالتصاالت ) وكالة تنظيم : البوسنة واؽبرسك -
 (CRTAىيئة اإلذاعة والتلفزة ): قربص  -
 ( AEM)  وكالة وسائط اإلعبلم االلكًتونيةكرواتيا :   -
 (CNMC) اللرنة االسبانية لؤلسواق واؼبنافسة :سبانياإ -
 (CAA) ندلسياألاجمللس السمعي البصري  :إسبانيا -
 (CACكاطالوين )الاجمللس السمعي البصري  :إسبانيا -
 (CSAاجمللس األعلى للسمعي البصري ) : فرنسا -
 (GRA)جبل طارق : ىيئة التقنُت جببل طارق  -
 (NCRTVاجمللس الوطٍت لئلذاعة والتلفزة ) :اليونان -
 (CCSBؾبلس البث التلفزي عرب الكابل والساتل ) :إسرائيل -
 (SATRاؽبيئة الثانية للتلفزيون واإلذاعة ) :إسرائيل -
 (AGCOM) تاالتصاال تقنُتىيئة  :إيطاليا -
 (MC) األردنية ىيئة اإلعبلم :األردن -
 (IMC)كوسوفو: عبنة وسائل اإلعبلم اؼبستقلة  -
 (CNA)لبنان: اجمللس الوطٍت للسمعي البصري -
 (BA) اؼبالطية ىيئة البث :مالطا -
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 (HACAلبلتصال السمعي البصري )ة العليا أاؽبي :اؼبغرب -
 (HAPA)السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية  :موريتانيا -
 (CCA)مولدافيا: اجمللس التنسيقي السمعي البصري  -
 (AEM) االلكًتونية اإلعبلم وسائط اعببل األسود: وكالة -
 (ERCىيئة تقنُت االتصال االجتماعي ) :الربتغال -
 (AVMU) البصري والسمعي السمعي اإلعبلم خدمات صبهورية ماقدونيا: وكالة -
 (REM) االلكًتونية اإلعبلم وسائط : وكالةصربيا  -
 (HAICA)تونس: اؽبيأة العليا اؼبستقلة لبلتصال السمعي البصري  -
 .(RTÜKاجمللس األعلى لئلذاعة والتلفزة ) :تركيا -

 اؼبعنية بقطاع السمعي البصري ستقلةاؼب اعبهويةالتقنُت الوطنية أو ىيئات أمام  االشبكة مفتوح باب عضوية ظلي
 دول حوض البحر األبيض اؼبتوسط.ل واؼبنتمية

يبكن ؽبيئات التقنُت اليت تعترب أهنا تستويف اؼبعايَت احملددة يف الفقرة السالفة الذكر توجيو طلب العضوية إىل الكتابة 
 التنفيذية للشبكة. وؽبذا، يتعُت على ىذه اؽبيئات:

 ؛طلب العضوية إىل الكتابة التنفيذيةتوجيو  ( أ
 إرفاق الطلب بالوثائق اؼبناسبة )الوضع القانوين للمقنن وتقرير عن أنشطة السنة اؼباضية(؛ ( ب
 تقدمي ىذه الوثائق قبل ثبلثة أشهر على األقل من االجتماع العام اؼبقبل.  ( ت

قب، وذلك قبل إيداع ترشيحاهتا إىل يبكن ؽبيئات التقنُت توجيو طلب اعتماد إىل الكتابة العامة يف صفة مرا
 الشبكة. ويتعُت على مقدم طلب االعتماد:

 ؛توجيو طلب االعتماد بصفة مراقب إىل الكتابة التنفيذية ( أ
 إرفاق الطلب بالوثائق اؼبناسبة )الوضع القانوين للمقنن وتقرير عن أنشطة السنة اؼباضية(؛ ( ب
 االجتماع العام اؼبقبل.تقدمي ىذه الوثائق قبل ثبلثة أشهر على األقل من  ( ت

. كما يسعها التصويتحق دون يبكن ؽبيئات التقنُت اليت تتمتع بصفة مراقب اؼبشاركة يف االجتماعات العامة 
 تقدمي ترشيحاهتا يف سياق عضويتها بنفس الصيغ والشروط احملددة يف الفقرات السالفة الذكر.
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 .بأغلبية األعضاء اغباضرينإطار االجتماع العام  يتم قبول طلبات الًتشيح للتمتع بصفة عضو أو مراقب يف

يبكن ؽبيئات التقنُت السمعي البصري اعبهوية والوطنية اؼبنتمية لنفس البلد أن تتمتع بصفة عضو ومراقب يف  
 الشبكة.

 العامة بصفتها ضور االجتماعاتبالسمعي البصري غب عنيةيبكن لرئاسة الشبكة أن تدعو منظمات أخرى م
 .راقبةم أعضاء

 

 

 :4  المادة

حيث تتخذ القرارات بتوافق اآلراء أو بأغلبية األعضاء اغباضرين  ،السيادي للشبكة يكلتعترب اعبمعية العامة اؽب
 .حال تعذر التوصل إىل توافق اآلراء

خر آثل كل ىيئة رئيسها والوفد اؼبرافق لو أو أي شخ  يب  و عام مرة واحدة كل سنة، الد الشبكة اجتماعها تعق  
نظم ىذا االجتماع يف بلد اؽبيئة اليت تتوىل نيابة الرئاسة واليت ستشغر رئاسة الشبكة السنة ؽبذا الغرض. ي   مفوض

 اؼبوالية لبلجتماع.

يتم نقل السلطة بُت الرئاسة ونيابة الرئاسة اؼبقبلة يف بداية كل اجتماع. يصبح الرئيس اؼبنتهية واليتو نائبا 
 ؼبدة سنة واحدة. للرئيس

تقدمي  هاخبلل كل اجتماع عام، حيث يتعُت علي بأغلبية أصوات األعضاء اغباضرينتم انتخاب نيابة الرئاسة ي
كتابة التنفيذية قبل شهرين على األقل من انعقاد االجتماع. وتقوم الكتابة العامة بتسليم قائمة لل خطيطلب 

 داع طلبات الًتشيح. النهائي إلي من األجليف غضون طبسة أيام ، اؼبرشحُت للرنة التقنية وعبل أعضاء الشبكة

 .طلبات الًتشيح يتم االنتخاب باالقًتاع السريعدة يف حال اغبصول على 

  

http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D9%86
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 :5  المادة

نشأ الشبكة عبنة تقنية تتألف من فبثلي ىيئة التقنُت اليت تتوىل رئاسة الشبكة، نيابة الرئاسة، الكتابة التنفيذية وكذا ت  
الشبكة دعوة اؽبيئات العضوة األخرى للمشاركة يف أعمال ىذه األعضاء اؼبؤسسُت للشبكة، كما يبكن لرئيس 

 اللرنة.

يف الفًتة الفاصلة ما بُت االجتماعُت السنويُت للشبكة وذلك بدعوة  ذبتمع اللرنة مرة واحدة على األقل كل سنة
 من اؽبيئة اليت تتوىل نيابة الرئاسة.

 الرئاسة للشبكة.ىذه اللرنة خصيصا لتوفَت الدعم للرئاسة ونيابيت  تحدثأ  

 وتتوىل اللرنة ؽبذا الغرض اؼبهام اآلتية:

 تقييم أنشطة االجتماع السابق وكذا التوصيات والقرارات اؼبعتمدة؛ -
 تتبع تنفيذ التوصيات والقرارات اؼبعتمدة خبلل االجتماع العام؛ -
 العامة اؼبقبلة؛يف االجتماعات شكل موضوع نقاش دراسة القضايا ذات االىتمام اؼبشًتك اليت قد ت -
 وضع مقًتحات إلعداد جدول أعمال االجتماع العام؛ -
 السهر على تنظيم ندوات وحلقات عمل موضوعاتية حول القضايا ذات االىتمام اؼبشًتك. -

 

 :6  المادة

حاليا كل من اجمللس األعلى للسمعي البصري الفرنسي واؽبيأة العليا مهامها دث الشبكة كتابة تنفيذية يتوىل رب  
 لبلتصال السمعي البصري اؼبغربية. 

ىل تقدمي الدعم اإلداري للشبكة عموما وللرئاسة ونيابيت الرئاسة على وجو التحديد يف فبارسة إهتدف ىذه الكتابة 
 مهامهم.

 وتتوىل الكتابة ؽبذا الغرض اؼبهام اآلتية:

 بادل اؼبعلومات والوثائق اؼبتعلقة باعبمعية العامة وباللرنة التقنية؛ضمان ت -
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 إعداد جدول أعمال اعبمعية العامة واللرنة التقنية بتعاون مع الرئاسة ونيابيت الرئاسة؛ اؼبسانبة يف -
 صياغة ؿباضر وتقارير اعبمعية العامة واللرنة التقنية؛ -
 إدارة اؼبوقع االلكًتوين للشبكة؛ -
 شيحات لنيابة الرئاسة وطلبات العضوية؛ استبلم الًت  -
 لشبكة.اػباصة باتصال االالسهر على ربديث لوائح  -

 :7  المادة

تة ؼبدة سنة واحدة، وذلك دببادرة من ثبلثة أعضاء على أسس فرق عمل موضوعاتية مؤق  يبكن للرمعية العامة أن ت  
 يشارك أعضاء الشبكة على أساس طوعي يف أعمال الفرق السالفة الذكر.  و األقل. 

 :8  المادة

 تعترب الفرنسية واالقبليزية والعربية لغات عمل الشبكة.

 :9  المادة

إدراج كل مشروع مراجعة بشكل مسبق يف  ئها، كما ينبغيكن للشبكة مراجعة ىذا اؼبيثاق دبوافقة أغلبية أعضايب  
 جدول أعمال االجتماع العام.

 2016نونرب  18صدر ىذا اؼبيثاق دبدينة برشلونة بتاريخ 
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 إعالن شبكة هيئات التقنين المتوسطية 
 حول تقنين المضامين السمعية البصرية

 ريدجو كاالبريا، إيطاليا 
 2008أكتوبر  3

_____________________________________________ 
 ديباجة ال

"مؤسسات التقنُت  ب بعده اؼبؤسسات العضوة يف شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية، اليت يشار إليهاتقرر 
 اؼبتوسطية"،

اؼبشًتك، وبالقيم اؼبرتبطة ها ة للحضارة اؼبتوسطية، اليت تشمل تراثاقتناعا منها حق االقتناع باغبمولة اإلنسانية اؼبميز 
 هبا من حرية وتسامح وكذا احًتام متبادل وتنوع،

 االتفاقيات واإلعبلنات الدولية اؼبتعلقة حبقوق اإلنسان وضباية القاصرين، عليها اؼبنصوصتذكَتا باؼببادئ األساسية 

الكرامة اإلنسانية وسيادة القانون احًتام ب اؼبتعلقةاعتبارا لكون فبارسة حرية االتصال تتم يف احًتام تام للمبادئ 
شكل من والتعددية وضباية القاصرين وؿباربة الكراىية والعنف بدافع العرق واعبنس والثقافة والدين واعبنسية وأي 

 ،أشكال التمييز العنصري

اعبغرافية وعلى  تشديدا على التأثَت االجتماعي والثقايف لوسائل االتصال السمعي البصري الذي يتعدى اغبدود
 لمضامُت السمعية البصرية، مع مراعاة اػبصوصيات الوطنية، لمشًتكة ضرورة إرساء مبادئ أساسية 

الدول واؼبناطق عًتف هبا يبس بتاتا بالقيم اؼبشًتكة اليت تاغبدود اؼبادية ال  را بأن تقارب التكنولوجيات وانعدامإقرا
 ، مؤسسات التقنُت اؼبتوسطية اليت تتواجد هبا
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على مبادئ االتفاق  ىيئات التقنُت اؼبتوسطيةبناء على ما سبق وطبقا الختصاصات كل واحدة منها، تقرر 
مرجعية إضافية يف تقنُت اؼبضامُت  تشكلمتعهدي االتصال السمعي البصري، واليت قد من أجل ربسيس  مشًتكة

 السمعية البصرية.

 تقنين المضامين الفصل األول:
 :  0المادة 

اؼبنصوص عليها يف  إطار احًتامها للقوانُت الوطنية والدولية، تستند كل مؤسسة تقنُت متوسطية إىل اؼببادئيف 
لتقنُت اػبدمات السمعية البصرية، ختصاصات اؼبنوطة هبا اال داخل نطاق، وذلك من ىذا اإلعبلن 5و 2اؼبادتُت 

 . لقوانُت الوطنيةووفقا للصبلحيات اليت زبوؽبا ؽبا 

 األساسية اإلنسان حقوقمبادئ و األول: احترام قيم و الجزء 
 :7المادة 

احًتام قيم ومبادئ وحقوق تسهر ىيئات التقنُت اؼبتوسطية على حث متعهدي االتصال السمعي البصري على 
 .يةكرامة اإلنسانالاؼبرتبطة باإلنسان األساسية 

 : احترام حقوق اإلنسان0-7المادة 

 ما يلي: يف براؾبهم على االتصال السمعي البصري ومتعهد أن يسهرربرص كل مؤسسة تقنُت متوسطية على 

  ؛سانيةالكرامة اإلناحًتام  -
  ؛ غَت األخبلقية نسانية واإل غَت سلوكاتالمارسات و اؼبعدم التحريض على  -
 ؛أثناء تناول األخبارالكرامة اإلنسانية احًتام  -
 ؛هم وظبعتهموشرفاألشخاص احًتام اغبياة اػباصة وصورة  -
 ؛عدم استغبلل ضعف خربة األشخاص وسذاجتهم، خاصة األطفال واؼبراىقُت -
عدم التحريض على الكراىية والعنف والتمييز بدافع العرق أو اعبنس أو الثقافة أو الدين أو اعبنسية أو  -

 ؛أي شكل من أشكال التمييز العنصري
 ؛على ثقافة اإلقصاء وكراىية األجانب أو بعض اعبماعاتالتحريض  عدم -
 . احًتام بل وتعزيز التعددية الثقافية للمرتمعات اؼبتوسطية يف روح من التسامح واغبوار بُت اغبضارات -
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 : الحفاظ على سيادة القانون 7-7المادة 

 يف براؾبهم على:  ينبغي على كل مقنن متوسطي السهر على أن وبرص متعهدو االتصال السمعي البصري

 ؛عدم التشريع على العنف أو اإلرىاب -
 ؛عدم بث مضامُت ظبعية بصرية من شأهنا خرق اتفاقية جنيف الثالثة اؼبتعلقة بأسرى اغبرب -
 عدم بث برامج من شأهنا أن ربرض على فبارسات غَت قانونية.  -

 الجزء الثاني: حماية األطفال والمراهقين 
 : 3المادة 

ربرص مؤسسات التقنُت اؼبتوسطية على ضباية األطفال واؼبراىقُت، مع األخذ بعُت االعتبار اؼبصلحة العليا للطفل 
 طبقا ؼبقتضيات االتفاقية الدولية غبقوق الطفل. 

 : حماية الطفولة من مضامين ذات الطبيعة العنيفة والجنسية 0-3المادة 

من االتفاقية الدولية غبقوق  34ػبصوص، على احًتام اؼبادة ربرص مؤسسات التقنُت اؼبتوسطية، على وجو ا
 الطفل اليت تقضي بأن " كل الدول األطراف تتعهد حبماية الطفل من كل أنواع االستغبلل أو االنتهاك اعبنسي".

عل وؽبذا الغرض، ربرص كل مؤسسات التقنُت اؼبتوسطية على أال يتاح للرمهور الولوج لربامج العنف اؼبفرط واؼبفت
 شفرة. اؼبتأمُت الأو ذات الطابع البورنوغرايف سوى عرب أنظمة 

 : حماية مراحل نمو األطفال والمراهقين 3-7المادة 

من االتفاقية الدولية غبقوق الطفل اليت ترمي إىل ضباية  17ربرص مؤسسات التقنُت اؼبتوسطية على احًتام اؼبادة 
 النفسية والبدنية.  ضد الصور اليت قد تأثر على صحتو الطفل

كما تسهر كافة مؤسسات التقنُت اؼبتوسطية على التزام متعهدي القطاع السمعي البصري بتحذير اعبمهور، 
تها ما يالصم وضعاف السمع من فهمها، حينما تتضمن الربامج بصرف النظر عن نوعأيضا بصيغة مبلئمة سبكن 

 يلي: 

 ؛مشاعر األطفال واؼبراىقُتصوات اليت من اؼبمكن أن ذبرح األصور أو ال -
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أو اليت من شأهنا أن تأثر على صحتهم النفسية والبدنية، والسيما عندما يتم عرض صور أو أصوات  -
اإلخبارية، أو يف الربامج و عنيفة أو قاسية، أو شهادات شفوية حول أحداث مؤؼبة للغاية يف النشرات 

 برامج أخرى ذات طبيعة فباثلة. 

متوسطية على التزام متعهدي القطاع السمعي البصري بعدم بث برامج من شأهنا أن كل مؤسسة تقنُت ربرص  
ول واؼبخدرات هتدد سبلمتهم اعبسدية، خاصة تلك اليت تروج الستهبلك التبغ والكحو مراحل مبو القاصرين، تعيق 

 عنيفة.أو اليت ربرض على سلوكات 

 تربية األطفال والمراهقين على احترام حقوق اإلنسان : 3-3المادة 

االتفاقية الدولية غبقوق الطفل، مع تشريع  من 29ربرص مؤسسات التقنُت اؼبتوسطية على تطبيق اؼبادة 
 السمعية البصرية على تربية األطفال على التسامح واحًتام حقوق اإلنسان.  متعهدي اػبدمات

من ىذا  2-2و 1-2ؼبادتُت واؼبراىقُت وابرامج األطفال  على أال تتناىفكل مؤسسة تقنُت متوسطية   تسهر
 اإلعبلن.

 اآلراء  يةوتعدد في نقل المعلومة صدقالجزء الثالث: ال
 : 4المادة 

من اإلعبلن  19و 18ا يف اؼبادتُت متلتزم مؤسسات التقنُت اؼبتوسطية حبرية اإلعبلم والتعبَت اؼبنصوص عليه
يف نقل  صدقالواجب ب تبقى مقرونةية اإلعبلم حر أن ىذه اؼبؤسسات  تعتربكما  .اإلنسانالعاؼبي غبقوق 

 .األساسية اإلنسان حقوقطويان على احًتام تعدد اآلراء و ، وأن حرية التعبَت واحًتام تعدد اآلراء يناؼبعلومة

 المعلومة  في نقل صدقال: -41المادة 

 يف نقل اؼبعلومة صدقال بدأؼب السمعية البصريةدمات اػب متعهديالتقنُت اؼبتوسطية على إعمال  مؤسسات تسهر
 .همبراؾبيف جل 

السمعية البصرية يف صبيع براؾبهم على إجراء  اػبدماتمتعهدي  مؤسسة تقنُت متوسطية حرص تضمن كل
هبب أن كما  اعبمهور. تضليل من شأهنا أنيف الوقت اؼبناسب، يف حالة نشر معلومات و التعديبلت البلزمة، 

 .دقيقةالعلومات غَت اؼبذبرى ىذه التعديبلت يف ظروف فباثلة لتلك اليت مت فيها نشر 
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 : احترام تعددية اآلراء 7-4المادة 

التعبَت السمعية البصرية  اػبدمات، اؼبلتزمة بالتعددية، على احًتام متعهدي ربرص مؤسسات التقنُت اؼبتوسطية
 عن تعدديف تكوين آرائهم اػباصة. ويقوم التعبَت  األفرادمن أجل تعزيز حرية  تيارات الفكر والرأيالتعددي عن 

 . اإلعبلنمن ىذا  2-2و 1-2احًتام اؼببادئ اؼبذكورة يف اؼبادتُت  علىاآلراء 

 الفصل الثاني: تنفيذ اإلعالن 
 المشتركة لتقنين ا واآللياتالجزء الرابع: التعاون 

 : 5المادة 

احملتوى السمعي البصري مع ضمان  تقنُتوتطبيق مبادئو يف  اإلعبلنتلتزم مؤسسات التقنُت اؼبتوسطية بتنفيذ ىذا 
 التعاون الدويل.  عن طريقمبٍت على التشاور الفعال  تقنُت

بالتعاون وتبادل اؼبعلومات يف حدود صبلحياهتا  من خبلل ىذا اإلعبلن تتعهد مؤسسات التقنُت اؼبتوسطية
اليت تعترب يف البلدان أو اؼبناطق  اؼببثوثةالسمعية البصرية  اػبدمات أثناء عملها على تقنُت مضامُتالقانونية، 

 اؼبؤسسة التقنينية التابعة ؽبا عضوا يف الشبكة. 

تحلي بصرية عابرة للحدود، بالالسمعية الضامُت اؼب يف حالة ،ىذا اإلعبلن أعضاء الشبكة من خبلل يلتزم
 شفافية وتبادل اؼبعلومات. بال

و  قاطعة ريدجواعتمد أثناء اعبمع العام العاشر دب ،2007نونرب  30بتاريخ  ،اعبمع العام التاسع دبراكش يفحرر 
 .  2008أكتوبر  3كبلبريا بتاريخ 
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 إعالن النوايا المتعلق بحماية الجمهور الناشئ
 ومحاربة جميع أشكال العنف في وسائل االتصال السمعي البصري

_____________________________________ 
 

أصدرت شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية إعبلن نوايا متعلق حبماية اعبمهور الناشئ وؿباربة صبيع أشكال العنف يف 
 وسائل االتصال السمعي البصري. 

، يومي اؼبؤسسات األعضاء، بقيادة السيد كورادو كاالبري، رئيس ىيئة تقنُت االتصاالت اإليطالية اجتمعت
، جمللس السمعي البصري بأندلسيادببادرة من السيد خوان مونتابيس بَتيرا، رئيس او  ،2009الفاتح والثاين أكتوبر 
 ةالبصري ة السمعيضامُتاؼبعبلن تقنُت عزمهم على تنفيذ إ لترديداالجتماع،  عقب ىذا رئيسالذي مت تنصيبو 

 . بريدجو كبلبريا 2008أكتوبر  3تمد بتاريخ اؼبع

لعروض السمعية ا دبضاعفة اؼبتعلقةتقنُت عن قلقها إزاء الطبيعة اؼبعقدة لعملية الاؼبؤسسات األعضاء  تبر أع
البث عرب الساتل، وظهور قنوات ـبصصة  اؼبشاكل اليت يعرفها تنظيمتعميم التكنولوجيات الرقمية، البصرية جراء 

 لؤلطفال دون سن الثالثة. 

 حملاربة ىذا الوضع: اؼبقًتحة التدابَت الرئيسية 

 ؛عند بث الربامج اؼبوجهة للرمهور الناشئ واضحة نظام الشارات بشكلالعمل على تعميم   -
 القنوات سيما وال الثالثة،دون سن  على األطفال التلفزيون دبخاطر واألمهات باستمرار اآلباء إشعار  -

 ؽبذه الفئة؛ اؼبخصصة التلفزيونية
 وتنظيم الطفل ضباية ؾبال ػبرباء مشًتكة الئحة عرب إنشاء والسيما التقنُت، مؤسسات بُت التعاون تعزيز -

 الشبكة؛ بلدان إحدى اعبمهور الناشئ يف ضباية عن اؼبسؤولُت لؤلشخاص دورات تكوينية
 هبدف الرفع من مستوى الوعي واؼبسؤولية لدى اإلعبلم الًتبية علىخاص ب متوسطي إحداث ربالف -

 .واألطفال واؼبعلمُت واؼبدرسُت اآلباء

  2009أكتوبر  2شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية، اعبمع العام اغبادي عشر، مدينة غرناطة، إسبانيا، 
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  اإلعالن المتعلق ببرامج تلفزيون الواقع
______________________________________ 

 

يف فاليتا، برئاسة اجمللس األعلى لئلذاعة والتلفزة بًتكيا،  2011نونرب  25و 24يف خبلل اجتماعها اؼبنعقد 
اؼبؤسسات األعضاء يف شبكة  جددت رئاسة الشبكة يف ختام االجتماع،اليت عينت لبدعوة من ىيئة البث اؼبالطية 

مضامُت القطاع السمعي البصري، الذي اعتمد  تقنُت حولاإلعبلن  على تفعيل عزمها اؼبتوسطيةىيئات التقنُت 
 .دبقاطعة ريدجو كبلبريا 2008أكتوبر  3يف 

دبا يف ذلك  برامج تلفزيون الواقع، تطورعلى ضوء مواجهتها للرىانات اليت يفرضها  تتعهد اؼبؤسسات األعضاء،
  على اؼبشاركُت واعبمهور الناشئ، دبا يلي: اطر ـب اجتماعيوما ربملو يف طياهتا من أثر  ،بثها يف منابر أخرى

  ؛حوار مع مهنيي القطاع السمعي البصري وفبثلي اجملتمع اؼبدينإرساء  -
 .من خبلل إيبلء اىتمام خاص ؼببدأ احًتام الكرامة اإلنسانية الفئات اؽبشةتعزيز ضباية  -

 :باحًتام ما يليربرص على التزام متعهدي القطاع السمعي البصري عند بثهم لربامج تلفزيون الواقع  وؽبذه الغاية،
 ؛تسيء غبقوق اإلنسان األساسيةمن شأهنا أن غباالت  عدم اختبلقها -
 ؛واضح أن تكون مصحوبة بنظام شارة -
 .(اؼبشاركُت اختيار التصوير، ظروف)ىذه الربامج إعداد  بتفاصيل اعبمهور إخبار -

 متعهدي القطاع السمعي البصري على:و  منتري تشرعو 
قوق اإلنسان يف حاالت مهينة و التصدي للخروقات اليت سبس اؼببادئ األساسية غب وقوعالاغبيلولة دون  -

 نسق سلوكي مناسب؛ وضع من خبلل
 ىذه الربامج؛ روج ؽبات اليت القيم فيما ىب  واألخبلقية االجتماعية اؼبسؤولية يف التفكَت -
 اؼبشاركُت؛  اختيار خاصة عند ،اغبذراغبيطة و  توخي -
 برنامج.  كل وبعد وأثناء قبل للمرشحُت نفسية متابعة تنظيم -

  2011نونرب  25شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية، اعبمع العام الثالث عشر، فاليتا، مالطا، 
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 اإلعالن المتعلق بمحاربة الصور النمطية
 االتصال السمعي البصري في وسائل القائمة على النوع

______________________________________ 
لشبونة، دينة دب 2011نونرب  23و 22 ، يومياؼبؤسسات األعضاء يف شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية اجتمعت

الشبكة يف رئاسة اليت عينت لبرئاسة ىيئة البث اؼبالطية، ودببادرة من ىيئة تقنُت االتصال االجتماعي الربتغالية 
مضامُت القطاع السمعي البصري، الذي اعتمد  تقنُت حولاإلعبلن  على تفعيل اعزمه إلحياء، ختام االجتماع

 .دبقاطعة ريدجو كبلبريا 2008أكتوبر  3يف 

اؼبؤسسات اعتماد إعبلن متعلق دبحاربة الصور النمطية القائمة على النوع يف وسائل االتصال  ىذه كما قررت
 من اإلعبلن السالف الذكر اؼبتعلق باحًتام حقوق اإلنسان. 2.1البصرية، وفقا للمادة السمعية 

لصورة غَت النمطية للمرأة يف وسائل االتصال السمعية البصرية، ا يف تعزيزالدور الذي هبب أن تلعبو ب وعيا منها
ربقيق قصد ، 2012/2013 الربتغالية الوالية اؼبؤسسات األعضاء على تنفيذ اإلجراءات البلزمة خبللربرص 

 األىداف التالية:

يف الربامج اليت تبثها الصور النمطية و  سبكن من رصد التمييز اعبنسيليات تقييم آاعتماد مؤشرات و  -
 اإلعبلنات؛ اوبرامج اػبيال والًتفيو وكذ خباريةربامج اإلال يف االتصال السمعي البصري، خاصة وسائل

ظاىر ترانس ؼباؼبتقييم السمح بت وحدةم ريةنهم باالعتماد علىث احبأدراسات و  إقبازعلى  شريعالت -
 السمعية البصرية؛ضامُت اؼبلتمييز بُت اعبنسُت يف ا

مع وسائل اإلعبلم السمعية البصرية عرب التقنُت اؼبشًتك حملاربة الصور  ةوتطوعي ةتعاون فعال نسج عبلقات -
 .النمطية اليت سبيز بُت اعبنسُت يف الربامج

 

 .عمل لتنفيذ أىداف ىذا اإلعبلن قررت شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية خلق فريق عليو،و 
  

  .2012نونرب  23شبونة، الربتغال، لمدينة شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية، اعبمع العام الرابع عشر، 
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 اإلعالن حول تغطية وسائل االتصال السمعي البصري
 البحر األبيض المتوسط دولهاجري مو  يالجئر المتعلق بأزمة اخبألل 

______________________________________________ 

التقنُت اؼبتوسطية، يومي يئات توسطية، اليت يشار إليها بعده هببشبكة ىيئات التقنُت اؼب األعضاءاؽبيئات اجتمعت 
بكرواتيا، وبدعوة من  االلكًتونية اإلعبلم وسائط كالةدبدينة برشلونة االسبانية، بقيادة و  2016نونرب  18و 17

 ؛اللرنة االسبانية لؤلسواق واؼبنافسة، اليت عينت خبلل االجتماع لتويل رئاسة الشبكة

سيما اؼبنطقة اؼبتوسطية، حيث مت ترحيل آالف ؼبسبوقة اليت يعرفها العامل، والنظرا لقلقها حيال أزمة اؽبررة غَت ا
 ؛من بلدىم األم اؼبهاجرين والبلجئُت

ربديات سياسية واجتماعية وإنسانية  تفرضاعًتافا بأن البحر األبيض اؼبتوسط يقع يف قلب ىذه الظاىرة اليت 
 ؛جديدة أمام البلدان واجملتمعات اؼبتوسطية

 من طرف وسائل االتصال السمعياغبالية جئُت واؼبهاجرين لبل زمةلؤلاؼبخصصة  التغطيات باختبلفتذكَتا 
  ؛نا ىذه الظاىرة دون االستناد إىل منظور متوازنالبصري، اليت تعكس أحيا

وعيا منها بأن وسائل االتصال السمعي البصري تلعب دورا ىاما يف فهم أفضل وتقبل واحًتام حقوق اؼبهاجرين 
  ؛والبلجئُت من خبلل اؼبعاعبة اؼبوضوعية والنزيهة والدقيقة ؽبذه الظاىرة

إلعبلن شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية اؼبتعلق بتقنُت اؼبضامُت تأكيدا منها على رغبتها يف التطبيق الفعلي 
 ؛بريدجو كاالبريا 2008أكتوبر  3السمعية البصرية والذي مت اعتماده بايطاليا يوم 

خبار اؼبتعلقة وسائل االتصال السمعي البصري لؤل اإلعبلن حول تغطيةىذا قررت ىيئات التقنُت اؼبتوسطية اعتماد 
 جري دول البحر األبيض اؼبتوسط بناء على مقاربة شاملة تأخذ بعُت االعتبار الثقافة اؼبتوسطية. بأزمة الجئي ومها
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وقد اثنت ىيئات التقنُت اؼبتوسطية على اعبهود اليت بذلتها اػبدمات السمعية البصرية لتوعية اعبمهور. كما ربثها، 
صبلحيات اؼبخول ؽبا ووفقا للًتسانة القانونية اؼبعمول هبا يف بلداهنا، على احًتام التوجهات اآلتية عند اليف إطار 

 تغطية األخبار اؼبتعلقة بظاىرة اللروء واؽبررة: 

  قبللية والصدق يف نقل اؼبعلومةاؼببادئ األساسية اػبمس للصحافة: الدقة واالستتطبيق واحًتام 
 ؛واإلنسانية واؼبسؤولية

  اغبفاظ على جودة اؼبعلومات والقيام بتحليل معمق لتفادي اؼبغالطات وتفشي اؼبضامُت السمعية البصرية
اؼببنية على السرعة واإلثارة أو الكم، فضبل عن ذبنب إعادة عرض صور األرشيف اليت قد زبرج عن 

 ؛سياقها
 ة اغبيثيات مع مراعاة تفادي وصف األحداث بشكل جزئي أو غَت مكتمل، واغبرص على اإلدالء بكاف

ة شاملة وكذا القيام بتحليل معمق وتقدمي وجهات نظر ـبتلفة وأراء متعددة إلعطاء رؤي ،السياق
 رئيسيكطرف إتاحة الفرصة للمهاجرين والبلجئُت للتعبَت عن رأيهم  مع  للرمهور حول ىذه الظواىر،

 ؛يف ىذه القضية
 ألىداف اؼبشًتكة للتماسك االجتماعي وؿباربة السهر على عدم اؼبساس، خبلل تغطية األحداث، با

صبيع أشكال التمييز، مقابل التشريع على استعمال لغة سديدة ووافية بغية مكافحة خطاب الكراىية 
 ؛والعنصرية

  قيم ومبادئ الكرامة، اغبياة اػباصة، أو األخبار ذات البعد اإلنساين  احًتام أثناء التطرق للمعلومات
لؤلشخاص اؼبعنيُت، عبلوة على ضباية القاصرين وحقوقهم، مع ذبنب الوقوع يف  ماعيةواعباؽبوية الفردية 

 تكريس الصور النمطية.  

  2016نونرب  17، اسبانيا، برشلونةمدينة عشر،  الثامنشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية، اعبمع العام 
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 مذكرة التفاهم
 بين

 شبكة هيئات التقنين المتوسطية
 و

 ة في حوض البحر األبيض المتوسطالبصري للوسائل السمعية المؤتمر الدائم
 تمهيد:

 
بغية توطيد العبلقات الثقافية والتارىبية اؼبتواجدة بُت ضفيت  1997سنة  شبكة هيئات التقنين المتوسطيةنشئت أ  

البحر األبيض اؼبتوسط، وسبكُت ىيئات التقنُت اؼبتوسطية اؼبستقلة من ربديد الرىانات اؼبشًتكة اليت تواجهها يف 
 إطار العوؼبة. 

ؼبتعلقة ومبادرة مشًتكة حول األسئلة اعلومات اؼبادثات وتبادل حمل منصةتشكل شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية 
 لبلتصال اغبر واؼبسؤول يف الفضاء اؼبتوسطي.تعترب رافعة  السمعي البصري، كمابالتقنُت 

للوسائل السمعية البصرية في حوض البحر األبيض المؤتمر الدائم ساىم  ،1996تأسيسو سنة منذ 
عبلم اإلعامل باؼبستقلُت  هنيُتاؼبإضافة إىل  ،معظم اػبدمات السمعية البصرية العمومية يضمالذي  -، المتوسط

النقاشات على تشريع الللنهوض باؼبعرفة، و يف جعل القطاع السمعي البصري اؼبتوسطي أداة  -والثقافة اؼبتوسطي
  .متوسطية-األعمال الثقافية والسمعية البصرية يف صبيع أكباء اؼبنطقة األورو ونشرالفكرية، وتبادل اإلبداعات، 

منها يف اجملاالت اؼبذكورة، اتفقت شبكة ىيئات التقنُت واحدة بناء على ما سبق، واعتبارا ألىداف ومهام كل 
جب مذكرة التفاىم ىذه، ، دبو للوسائل السمعية البصرية يف حوض البحر األبيض اؼبتوسطاؼبتوسطية واؼبؤسبر الدائم 

 على: 

اؼبؤسبر الدائم للوسائل السمعية البصرية 

 اؼبتوسط األبيضيف حوض البحر 
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  للمؤسبر  اإلسًتاتيريةتعزيز عمل مشًتك يهدف بصفة خاصة إىل تطوير اؼبرحلة الثالثة من خطة العمل
، على شكل قرار هنائي موجو 2009أبريل  19اليت مت اعتمادىا من طرف اعبمعية العامة للقاىرة بتاريخ 

 متوسطية. -لرؤساء الدول واغبكومات األورو

 واليت هتدف إىل:

  اإلذاعيةإنتاج وضباية الربامج التلفزية و التشريع على وضع إطار قانوين مشًتك يف ؾبال بث و،  
  تقنُت اؼبضامُت السمعية البصرية لشبكة ىيئات ب اػباص عبلناإلمن انطبلقا تطوير إطار قانوين مترانس

 .2008أكتوبر3جو كبلبريا بتاريخ ل االجتماع العاشر ؼبقاطعة ريدالتقنُت اؼبتوسطية اؼبعتمد خبل
 تعزيز القطاع السمعي البصري  عرب ، على اؼبدى الطويل،االلتزام خبطة عمل االرباد من أجل اؼبتوسط

 اؼبتوسطي.

 2010أبريل 11حرر بباريس، بتاريخ 

 يليو توقيع:                                                                                    

رئيس اؼبؤسبر الدائم  ،السيد إيبانويل ىوج، و رئيس شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية ،السيد خوان مونتابيس بَتيرا
 . للسمعي البصري
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 إحداث شبكة هيئات التقنين المتوسطية
 1997نونرب  29برشلونة، كاطالونيا، اسبانيا، 

 

 الثاني العام الجمع
 1998يونيو  19و 18أثينا، اليونان، 

 

 الثالث العام الجمع
 1999شتنرب  24و 23لشبونة، الربتغال، 

 

 الرابع العام الجمع
 2000يوليوز  21، ايطاليا، يلو ناب

 

 الخامس العام الجمع
 2001ا، فاليتا، مالط

 

 السادس العام الجمع
 2004يناير  23و 22ا، قربص، ينيقوس

 

 السابع العام الجمع
 2005يوليوز  12و 11باريس، فرنسا، 

 

 الثامنالجمع العام 
 2006يوليوز  7و 5برشلونة، كاطالونيا، اسبانيا، 

 

 التاسع العام الجمع
 2007نونرب  30و 29مراكش، اؼبغرب، 

 

 بالغات صحفية حول الجموع العامة
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 العاشر العام الجمع
  2008أكتوبر  3و 2ريدجو كاالبريا، ايطاليا، 

 الحادي عشر العام الجمع
 2009أكتوبر  2و 1، غرناطة، أندلسيا

 

 الثاني عشر العام الجمع
 2010شتنرب وفاتح أكتوبر  30اسطنبول، تركيا، 

 

 الثالث عشر العام الجمع
 2011نونرب  25و 24فاليتا، مالطا، 

 

 الرابع عشر العام الجمع
 2012شتنرب  23و 11لشبونة، الربتغال، 

 

 الخامس عشر العام الجمع
 2013أكتوبر  25و 24ليماسول، قربص، 

 

 السادس عشر العام الجمع
 2014نونرب  11و 10موريتانيا، نواكشوط، 

 

 السابع عشر العام الجمع
 2015أكتوبر  2و 1، كرواتيا، سبليت

 

 الثامن عشر العام الجمع
 2016نونرب  18و 17برشلونة، اسبانيا، 
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 حداث شبكة هيئات التقنين المتوسطيةإ
 1997نونرب  29برشلونة، كاطالونيا، اسبانيا، 

 شبكة دائمة لتبادل المعلومات  تأسيس
 البحر األبيض المتوسط حوض بين المجالس السمعية البصرية لدول

______________________________________________ 

شبكة دائمة  بتأسيسطالونيا اتفاقية تقضي اأبرم فبثلو اجملالس السمعية البصرية لفرنسا والربتغال وايطاليا واليونان وك
وإقباز أحباث فيما يتعلق  تبادل اؼبعلوماتو  جراء مناقشاتالتقنُت اؼبتوسطية هتدف إىل إنشاء منصة إلؽبيئات 

 دبرال التقنُت السمعي البصري. 

للسمعي البصري الفرنسي والسيد  اجمللس األعلى وقع على ىذه االتفاقية كل من السيد ىَتيف بورج، رئيس
مانيتاكيس، نائب السيد أنطونيس لبلتصال االجتماعي الربتغالية، و ُت التقنإيدواردو ترهبو، نائب الرئيس ىيئة 

الرئيس اجمللس الوطٍت لئلذاعة التلفزة اليوناين، والسيد جيورجيو دا ماطو، األمُت العام مكتب الضمان لئلذاعة 
 طالوين. ؾبلس االتصال السمعي البصري الك والنشر االيطايل، والسيد لويس دي كاريراس، رئيس

األبيض البحر  حوض دولأول لقاء صبع بُت ىيئات التقنُت ولعل أن التوقيع على ىذه االتفاقية من أبرز نتائج 
الذي انعقد هناية األسبوع اؼبنصرم دبدينة برشلونة، ربت رعاية اجمللس األعلى  ،اؼبتوسط التابعة لبلرباد األورويب
ذا اللقاء، سبكن اؼبشاركون من تبادل الترارب خبلل فعاليات ىو طالوين. الكللسمعي البصري الفرنسي و 

كل ؾبلس من  واؼبعلومات حول اإلشكاليات اؼبشًتكة اليت تعًتضهم، وكذا حول اإلطار اؼبعياري الذي يعتمده
 مقرىاوضع أمانة دائمة كذلك و  ،عقد اجتماع مرة كل سنة قد خل  ىذا اللقاء بازباذ قرارف. اجملالس اؼبشاركة
 سمعي البصري الفرنسي. اجمللس األعلى لل

 برعاية اجمللس الوطٍت لئلذاعة والتلفزة  اليوناين.  ينابأثوسيتم عقد اللقاء الثاين السنة اؼبقبلة 
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مستشار وكذا  استقبلوا من طرف رئيس الربؼبان الكطالوين، السيد جون ريبينوس ُتأن اؼبشاركإىل  اإلشارةوذبدر 
 ، السيد خبيَت ترياس. برئاسة اغبكومة الكطالونية  برشلونة

 1997نونرب  29برشلونة، 
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 الجمع العام الثاني
 1998يونيو  19و 18أثينا، اليونان،  

______________________________________________ 
اؼبتوسط بأثينا بتاريخ أجري اللقاء الثاين لشبكة ىيئات تقنُت اإلعبلم يف الدول اؼبطلة على حوض البحر األبيض 

 .1998يونيو  19و 18
نونرب اؼباضي، اجتمع ؾبددا، بدعوة من اجمللس الوطٍت  29و 28وعقب اجتماع برشلونة الذي أقيم بتاريخ 

لئلذاعة والتلفزة اليوناين، ىيئة التقنُت االيطالية واجمللس السمعي البصري الكطالوين، واجمللس األعلى للسمعي 
 ىيئة تقنُت االتصال االجتماعي الربتغالية.البصري الفرنسي و 

ومن أجل مراعاة أفضل للهوية اؼبتوسطية اؼبتنوعة، قررت الشبكة صبعا، االنفتاح وضم اؽبيئات التقنينية للدول 
ىيئة تقنُت االتصال التالية: قربص، واسرائيل، ومالطا، وتونس، وتركيا. كما سينظم االجتماع التايل من طرف 

 .1999بلشبونة سنة  االجتماعي

. كما ستتوىل اؽبيئة اؼبنظمة رئاسة 2000ودعت إيطاليا اؼبشاركُت لنابويل من أجل االجتماع السنوي لسنة  
بينما يستمر اجمللس األعلى للسمعي  الرئيسي للشبكة، اإلعبلنالشبكة، وعليو سيتم تعديل إعبلن برشلونة وىو 
 مة الدائمة. البصري الفرنسي يف شغل منصب األمانة العا

األعلى  اجمللس يف باريس يف اؽبيئات، من طرف تعينهم ،مت اػبرباء من عمل فريق سيرتمع ذلك، غضون ويف
 .الرقميالبث و  والكابل عرب الساتل البث تقنُت يف للتفكَت العايل لبصريا سمعيلل

حيث . التلفزيونية الربامج يف نواؼبراىقو  األطفال غبماية للشبكة الثانية اعبمع العام يف اؼبناقشات معظم توكرس
القواعد  مدونة مشروع، وقدمت اليونان اجملال ىذا يف الوطنية خرباهتا والربتغال وإيطاليا وفرنسا لونياكاطا قدمت
 آلباءل ربميل اؼبسؤوليةو  الذايت، والتقنُت الربامج، نظام شارات حول واضح آراء توافق ىناك وكان. ةاألخبلقي
 اؼبتعهدين. صبيع مع دائمة مشاورات إجراء الوضع يفًتض ىذا واؼبتعهدين.
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 الثالث العام الجمع
 1999شتنرب  24و 23لشبونة، الربتغال، 

__________________________________________________ 

اجمللس األعلى  من دببادرة، 1997نونرب  29أ نشئت شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية، دبدينة برشلونة بتاريخ 
طالوين هبدف تشكيل ؿبفل للمناقشة وتبادل األفكار فرنسي واجمللس السمعي البصري الكللسمعي البصري ال

  واؼبعلومات واألحباث بصفة منتظمة بشأن القضايا اؼبرتبطة بالتقنُت السمعي البصري.

رباد األورويب: اجمللس السمعي البصري بكاطالونيا، األعضاء يف اال برشلونة بُت اؽبيئات اػبمس للدولوأبرم إعبلن 
اجمللس األعلى للسمعي البصري بفرنسا، اجمللس الوطٍت لئلذاعة والتلفزة باليونان، ىيئة تقنُت االتصاالت بإيطاليا، 

تسليم ىيئة تقنُت االتصال االجتماعي بالربتغال. وقرر اؼبشاركون دبدينة برشلونة عقد اجتماع مرة واحدة كل سنة، ل
 رئاسة الشبكة للبلد اؼبنظم لبلجتماع على أساس نظام بالتناوب.  

 تتمركز األمانة الدائمة للشبكة دبقر اجمللس األعلى للسمعي البصري الفرنسي دبدينة باريس. 

زة اجمللس الوطٍت لئلذاعة والتلفدببادرة من  1998يونيو  19و 18أثينا، يومي وقد عقد اعبمع العام الثاين دبدينة 
 اليوناين.

وتطلعا إىل فهم أفضل ما وراء االرباد األورويب وؾبلس أوروبا للتنوع اؼبتوسطي، قررت الشبكة باإلصباع التوسع 
 وضم ىيئا تقنُت بلدان أخرى: قربص وإسرائيل ومالطا وتونس وتركيا. 

ىذا االجتماع عن بالغ  وقد أعربت ىيئتا التقنُت اإلسرائيلية والتونسية، اللتُت مل تتمكنا من حضور أشغال
 اىتمامها هبذه اؼببادرة. حيث سيتم مد نبا باؼبيثاق اؼبؤسس حىت تصبح ىي األخرى عضوة قبل االجتماع اؼبقبل. 
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يفرض موقع الشبكة وطبيعة عملها ومهامها وكذا ارتفاع عدد أعضائها إحداث موقع الكًتوين من أجل تزويد  
كافة أعضاء الشبكة باؼبعلومات البلزمة. وعرض اجمللس األعلى الفرنسي الذي يتوىل األمانة الدائمة توفَت اؼبوارد 

 اؼبالية الضرورية لتغطية تكاليف إحداثو. 

اؼبنظمة األوربية ؼبؤسسات التقنُت واؼبستشار اػباص لرئيس اغبكومة اؼبغريب بصفة اللقاء رئيس  كما شارك يف ىذا
 مراقبُت. 

وخبلل ىذا االجتماع، وجو رئيس اجمللس األعلى دعوة لكل أعضاء الشبكة غبضور القمة الدولية ؼبقنٍت االتصال 
  وفاتح أكتوبر بباريس. نونرب 30السمعي البصري حول االنًتنت اليت سيتم انعقدىا يومي 

وعيا منهم بالصعوبات اليت تعًتضهم إلهباد حلول عملية للتحديات اليت تفرضها االنًتنيت، ارتأى اؼبشاركون إبداء 
 آرائهم وتبادل وجهات نظرىم حول اؼبوضوع. 

رورة توسيع وقد أسفرت نتائج الدراسة التحليلية لؤلوضاع الوطنية، بصرف النظر عن تنوعها وخاصياهتا، عن ض
 نطاق صبلحيات أغلب ىيئات التقنُت. 

ويف السياق نفسو، عربت كل اؽبيئات عن اىتمامها اؼبشًتك بالقضايا اؼبتعلقة دبنح الرخ  للمتعهدين اػبواص، 
 اعتماد تدابَت ؼبكافحة الًتكيز والتمتع بسلطة فرض اعبزاءات. 

بأن فعاليتهم تبقى رىينة اؼبقتضيات القانونية ومسألة وبعد ذلك، أجرى اؼبشاركون ؿبدثات حول ذبارهبم، مبينُت 
فصل السلط القائمة بالدول اؼبعنية. ويظل باب االلبراط يف الشبكة مفتوحا يف وجو صبيع اؽبيئات التقنينية اؼبستقلة 

 التابعة لدول حوض البحر األبيض اؼبتوسط. 

ريخ اؼبشًتك الذي هبمع بُت البلدان اؼبطلة على البحر ينبغي أن تشكل الشبكة، حبكم الروابط الثقافية اؼبتينة والتا
 األبيض اؼبتوسط، وسيلة فعالة لتحديد التحديات اؼبشًتكة اليت تواجهها ـبتلف اؽبيئات.

قررت الشبكة عقد اجتماعها دبدينة نابويل بدعوة من ىيئة تقنُت االتصاالت االيطالية اليت يرتقب أن تًتأس 
 الشبكة. 
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 الرابع العام الجمع
 2000يوليوز  21، ايطاليا، يلنابو 

 ______________________________________________ 
 

ويعترب ىذا االجتماع  .2000يوليوز  21و 20، يومي نظمت شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية اجتماعا بنابويل
 (.1999( ولشبونة )1998( وأثينا )1997الرابع من نوعو منذ تأسيس الشبكة بعد اجتماعات برشلونة )

البصري الفرنسي والكطالوين، وىيئة  لسمعيل األعلى اجمللس قبل من 1997 سنة الشبكة ىذه أنشئت وقد
 ، واجمللس الوطٍت لئلذاعة والتلفزة اليوناين.االيطاليةصاالت ، وىيئة تقنُت االتةالتقنُت االتصال االجتماعي الربتغالي

اجمللس األعلى و والتلفزة القربصية، وىيئة البث اؼبالطية،  اإلذاعةىيئة  ،اجتماع نابويلوانضمت إىل الشبكة، خبلل 
ؾبلس البث التلفزي عرب الكابل والساتل بصفة مراقب كل من شارك  ،لئلذاعة والتلفزة الًتكي. ومن جهة أخرى

 وفبثل اللرنة االسبانية لؤلسواق واؼبنافسة للمرة األوىل يف أعمال ىذا االجتماع. اإلسرائيلي

 ناقش أعضاء الشبكة موضوعُت رئيسيُت:كما 

 .عقوباتنظام لل يستلزم تقنُتقطاع التبُت الترربة أن  :التقنينية لهيئاتلالمخولة ات الجزائية الصالحي -
 العقوبات اإلدارية، العقوبات) اؽبيئات عبميع اؼبتاحة القانونية الصبلحيات نطاق اتساعمن  رغمال وعلى
 الوساطة؛ و اغبواراالعتماد على  ذلك(، تفضل  اؽبيئات إىل وما ،والببلغات الرظبية اؼبالية،

 :التلفزة الرقمية األرضية اعتماد -

ا أثَت  مشًتكُت سؤالُت إال أن القطاع، ىذا يف ذبربتها بداية يف الزالت اؼبتوسط األبيض البحر بلدان معظم رغم أن
 ناحية من والساتل الكابل بُت الشرسة واؼبنافسة ناحية، من والتقنية التحريرية األنشطة تركيز: النقاش يف خضم
 .أخرى

 هيئات التقنين شبكة انتخبت ،(هيئة تقنين االتصاالت اإليطالية) شيلي إنزو الرئيس والية نهاية وفي
  .واحدة سنة لمدةلها  اجديد ارئيس ،البث المالطية هيئة رئيس بيروتا، جوزيف السيد المتوسطية
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اجمللس األعلى  جانب إىل والقربصية الونيةطالك اؽبيئات إدماج طريق عن الدائمة أمانتها تعزيز أيضا الشبكة وقررت
 . مهام التنسيقالذي يتوىل  للسمعي البصري الفرنسي

 .2001 ماي شهر( مالطة) فاليتاب اؼبقبل هااجتماع عقد لشبكةا تقرر خَتا وأ
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 الخامس العام الجمع
 2001ا، فاليتا، مالط

__________________________________________________ 

 
. وعرف ىذا اللقاء مشاركة اؼبالطية ىيئة البث، دببادرة من 2001دبالطا سنة اػبامس  هااجتماعلشبكة ا تعقد

اؼبنظمة أعضاء مراقبة، وكذا فبثلُت عن  واللرنة االسبانية لؤلسواق واؼبنافسةاأللبانية اؽبيئة العليا لئلذاعة والتلفزيون 
 .األوربية ؼبؤسسات التقنُت

ؾبلس البث التلفزي عرب الكابل والساتل أدى ىذا االجتماع إىل اؼبوافقة على انضمام عضو تاسع:  وقد
عصر التقارب. حيث   خبلل ىذا اللقاء على الدور الذي يلعبو اؼبقنن يف خاصةاؼبشاركون  وشدد. ياإلسرائيل

 الية.  خاصة بعد عرض الترربة االيط نقاش ؿبطكانت مسألة التقارب بُت ىيئات التقنُت 

برامج  تطورعلى سبيل اؼبثال ال اغبصر ضباية القاصرين، والقضايا اؼبتعلقة بكما مت التطرق إىل مواضيع أخرى 
 . تلفزيون الواقع

 

 

 

 

 

 

 



 التقنين المتوسطية تشبكة هيئا
_____________________________________________ 

34 
 

 

 
 
 

 
 السادس العام الجمع

 2004يناير  23و 22ا، قربص، ينيقوس
__________________________________________________ 

 

، 2004يناير  23و 22يومي اعبمع العام السادس لشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية دبدينة نيقوسيا بقربص أقيم 
 . القربصيةأليكوس إفوقبيلوس، رئيس ىيئة إذاعة وتليفزيون رئاسة السيد ب

الشبكة اؼبتوسطية سيستمر يف منصب رئاسة  أن السيد أليكوس إفوقبيلوس وخبلل ىذا اللقاء، ق رر باإلصباع على
 بفرنسا.  2005سنة تنظيم االجتماع اؼبقبل إىل غاية 

يتكلف بتقدمي اقًتاحات حول س على أن السيد أليكوس إفوقبيلوس الدائمة، مع األمانة بالتشاور ،كما مت االتفاق
 ىيكلة الشبكة. 

واإلسرائيلية قربصية والفرنسية واليونانية الىيئات التقنُت الكطالونية و  وتتألف شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية من
 وااليطالية واؼبالطية والربتغالية والًتكية. 

ة واللرنة االسبانية لؤلسواق واؼبنافسة يف لبانياأليئة العليا لئلذاعة والتلفزيون اؽب قبول البراط خبلل ىذا اللقاء، متو 
 الشبكة.  

ووزارة  يةسرائيلاإلفبثلُت عن اؽبيئة الثانية للتلفزيون واإلذاعة وذبدر اإلشارة إىل أن ىذا اللقاء قد عرف حضور 
 بصفتهم مدعوين. التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية والسفارة اؼبصرية بقربص اإلعبلم 

اؼبواضيع اؼبتعلقة بتقنُت اػبدمات اإلذاعية عرب الساتل يف فرنسا واالرباد األورويب وخبلل ىذا اللقاء مت التطرق إىل 
 وكذا االنتقال من البث اإلذاعي التناظري إىل البث اإلذاعي الرقمي. 
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ىيئات تقنينية مستقلة أخرى  هبعلوتوسيعها، فبا الشبكة سبل تقوية مهام دثات حول اكما أجريت مناقشات وؿب
 أن تصَت بدورىا عضوة يف الشبكة. على  قادرة من دول حوض البحر األبيض اؼبتوسط

بغية توفَت فضاء للنقاش وتبادل اؼبعلومات  ،دبدينة برشلونة 1997نونرب  29يوم  ،يةأسست الشبكة اؼبتوسط
واألحباث اؼبتعلقة بالتقنُت السمعي البصري. وتتمثل اؼبهام اؼبنوطة هبا يف توطيد أواصر التعاون والعبلقات الثقافية 
والتارىبية اليت تربط الدول اؼبطلة على البحر األبيض اؼبتوسط، عبلوة على ربديد التحديات والرىنات اؼبشًتكة يف 

 ظل عصر العوؼبة. 

األعلى للسمعي البصري الفرنسي اجمللس   -اليت أعيدت تسميتها باألمانة العامة  –يتوىل األمانة الدائمة للشبكة 
 . اجمللس الوطٍت لئلذاعة والتلفزة اليوناينو  ؾبلس االتصال السمعي البصري الكاطالوينبشراكة مع 
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 الجمع العام السابع 
 2005يوليوز  12و 11باريس، فرنسا، 

__________________________________________________ 
 

يوليوز برئاسة  12و 11عقد اعبمع العام السابع لشبكة ىيئات التقنُت السمعية البصرية اؼبتوسطية بباريس يومي 
 .السيد دومينيك بوديس، رئيس اجمللس األعلى للسمعي البصري

االجتماع اؼبقبل الذي  انعقاد نصب السيد دومينيك بوديس رئيسا للشبكة إىل حُتاالجتماع،  وخبلل ىذا
وعليو فإن منصب نائب رئيس الشبكة أوكل للسيد  .2006سمعي البصري الكاطالوين سنة اجمللس السينظمو 

 .2006فرانسيسك كودينا، رئيس اجمللس السمعي البصري الكاطالوين لسنة 

إليطالية اتقنُت السمعية البصرية األلبانية والكطالونية والقربصية والفرنسية واليونانية واإلسرائيلية و وتعترب ىيئات ال
خبلل قررت الشبكة حيث واؼبالطية والربتغالية واالسبانية والًتكية أيضا عضوة يف شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية. 

بصري اؼبغربية واؽبيئة الثانية لئلذاعة والتلفزة اإلسرائيلية اجتماعها بباريس، ضم اؽبيأة العليا لبلتصال السمعي ال
 ألعضائها.

الفلسطيٍت، ووزير اإلعبلم الشبكة األوروبية ؽبيئات التقنُت وباإلضافة إىل ذلك، عرف ىذا االجتماع مشاركة رئيس 
اؼبصري، فضبل عن اؼبفوضية  ىيئة اإلعبلم األردنية، والتلفزيونو  الوطٍت السمعي البصري اللبنايناجمللس  ُت عنوفبثل

 .األوروبية يف ىذا االجتماع بصفتهم مدعوين

تناول عدة مواضيع تشمل تقنُت اجملال السمعي البصري يف عصر التقارب مت  وخبلل ىذا االجتماع،
. حيث ين  هاوتوسيع الشبكة تقوية سبل الربامج، إىل جانب وتتبعوالتكنولوجيات اغبديثة، وحرية االتصال 

اؼبيثاق التأسيسي للشبكة على أن يضل باب الًتشيح لبلنضمام مفتوحا أمام صبيع شبكات تقنُت الدول اؼبطلة 
حبلول هناية العام خاص بالشبكة إطبلق موقع االنًتنيت  اإلعبلن عن متكما  .على حوض البحر األبيض اؼبتوسط
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ىذا  إىل حُتيورو  1500سانبة قدرىا تعهد كل مشارك بتقدمي م إذأجل تقوية التبادالت بُت شركاء. من 
  .التاريخ

 حيث تعد ،يف برشلونة 1997نونرب  29أن شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية أنشئت بتاريخ إىل وذبدر اإلشارة 
تعزيز الروابط  هتدف إىلو ، بحوث بشأن التقنُت السمعي البصريؿبفبل للمناقشات والتبادل اؼبنتظم للمعلومات وال

 .عن العوؼبة الناصبةالثقافية والتارىبية بُت بلدان البحر األبيض اؼبتوسط واالسترابة للتحديات اؼبشًتكة 
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 الجمع العام الثامن
 2006يوليوز  7إىل  5الونيا، من برشلونة، كاط

__________________________________________________ 
 

، ربت رئاسة السيد دومينيك 2006يوليوز  7إىل  5اعبمع العام الثامن لشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية من أقيم 
أكد وخبلل كلمتو االفتتاحية، ورئيس الشبكة اؼبنتهية واليتو.  للسمعي البصري بوديس، رئيس اجمللس األعلى

تشريع إنشاء  ينة برشلونة، اؼبتمثلة يفدبد 1999نونرب  29يف اليت تأسست  ،الشبكة فلسفةالسيد بوديس على 
 العدالة والسلم واغبرية. كشًتكة  بحر األبيض اؼبتوسط، يستند على قيم مفضاء ظبعي بصري يف منطقة ال

الوين، لفًتة سبتد إىل غاية رئيس اجمللس السمعي البصري الكاط أوكلت رئاسة الشبكة إىل السيد خوسي كاربونيل،
، بدعوة من اؽبيأة العليا لبلتصال السمعي البصري. أما نيابة 2007ظم باؼبغرب سنة االجتماع البلحق الذي سين

 غزايل، رئيس اؽبيأة العليا لبلتصال السمعي البصري باؼبغرب.الالرئاسة، فقد أسندت إىل السيد أضبد 

 .االطالية االتصاالت تقنُت ىيئةبإيطاليا، بدعوة من  2008سينظم اجتماع سنة 

ومالطا واؼبغرب  وإسرائيلالونيا وقربص واسبانيا وفرنسا واليونان قنُت السمعي البصري بألبانيا وكاطتعد ىيئات الت
 والربتغال وتركيا عضوة بالشبكة.

يا واجمللس السمعي الوكالة اعبمهورية للسمعي البصري بصرب :وقد قررت الشبكة دبدينة برشلونة الًتحيب بعضوين 
 سي.البصري األندل

األوروبية ؽبيئات  الشبكةاؽبيئات التالية االجتماع بصفتها مدعوة: ؾبلس أوروبا والربؼبان األورويب و وقد حضرت 
فبثلة يف رئيسها، واجمللس الوطٍت للسمعي البصري بلبنان واجمللس السمعي البصري بنافارا وىيئة اإلعبلم  التقنُت

 .اؼبتوسط األبيض البحر حوض يف ةوالبصري السمعية للوسائلاألردنية، فضبل عن اؼبؤسبر الدائم 

عرب البحر األبيض اؼبتوسط  اإلنتاجاتمت التطرق خبلل جلسات االجتماع اػبمس إىل اؼبواضيع التالية: نقل 
التطورات األخَتة اليت و ، باإلنتاجات السمعية البصرية اؼبرتبطة اؼبلكية الفكريةاليت تفرضها الرقمنة على تحديات الو 



 التقنين المتوسطية تشبكة هيئا
_____________________________________________ 

39 
 

التلفزة والقاصرين والسيما اؼبتعلقة بالسمعي البصري و  ،التقنُت السمعي البصري دبرلس أوروباا أنشطة شهدهت
 ببل حدود.للبث التلفزي ومراجعة اؼبذكرة التوجيهية األوروبية 

 عقب احملادثات اليت أثارهتا ىذه اؼبواضيع، تقرر ما يلي: 

شأهنا ربسُت بث اإلنتاجات يف اؼبنطقة إحياء التفكَت اؼبشًتك واؼبتفق عليو حول اآلليات اليت من  -
اؼبتوسطية، وال سيما من خبلل دعوة ىيئات التقنُت إىل االضطبلع بدور فعال يف تقدمي االقًتاحات أمام 

 عمومية واػبدمات السمعية البصرية؛السلطات ال
 البحر وضح يف والبصرية السمعية للوسائلإقامة وإرساء عبلقات متينة بُت الشبكة واؼبؤسبر الدائم  -

 ؛اؼبتوسط األبيض
سبكُت خدمات البث السمعي البصري من ضباية حقوقها بوسائلها اػباصة، بالرغم من القلق الذي تثَته  -

 منة اإلنتاجات عند ىيئات التقنُت؛رق
حدود يف بلدان العامل الثالث، من لل العابربية للبث التلفزي لتوقيع على االتفاقية األورو لإعطاء األولوية  -

 حدود؛لل البث التلفزي العابرتوجيهية من أجل دعوة ىذه البلدان إىل اجتماعات اللرنة ال خبلل
بفرنسا واؼبغرب وتركيا، إضافة إىل الًتبية على وسائل اإلعبلم اؼبوجود ك  نظام الشاراتوضع على تشريع ال -

ولوج القاصرين  عؼبنمن أجل وضع اؼبسؤولية على عاتق خدمات البث السمعي البصري واآلباء واألولياء 
والتقنُت الذايت  نظام الشاراتؼبناقشات حول ا مواصلةكما تقرر   .إىل الربامج اليت قد ال تبلءم سنهم

 (.www.rirm.orgموقع االنًتنيت اػباص بالشبكة )على  )النموذج اإليطايل(

اجمللس األعلى للسمعي البصري، طبقا لبللتزامات  طورهبعد تقدمي األمانة العامة الدائمة ؼبوقع االنًتنيت الذي 
 ، مت تذكَت أعضاء الشبكة بأن سَت عملها يقتضي منها مسانبة مادية.2005الصادرة خبلل اجتماع باريس سنة 

 2007يتم تنظيم ندوة موضوعاتية قبل لقاء  اختتم الرئيس كاربونيل االجتماع الثامن للشبكة، مقًتحا أن
 باؼبغرب.

  
 
 

 

http://www.rirm.org/
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 الجمع العام التاسع 
 2007نونرب  30و 29، اؼبغرب، مراكش

__________________________________________________ 
 
بدعوة من اؽبيأة ، 2007نونرب  30و 29اعبمع العام التاسع لشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية دبراكش يومي  أقيم

السيد جوزيب كاربونيل، رئيس ؾبلس السمعي البصري  برئاسةو العليا لبلتصال السمعي البصري اؼبغربية، 
 الكاطالوين.

اؽبيئة  ،تُتيلاإلسرائي اؼبؤسستُت ومل تتمكن ،ةىيئ ةعشر  طبس أصلعضوا من اثنا عشر كما حضر ىذا اعبمع العام 
واللرنة اإلسبانية لؤلسواق واؼبنافسة من  ،البث التلفزي عرب الكابل والساتل الثانية لئلذاعة والتليفزيون وؾبلس

سواء بصفتها دول مراقبة، مع  ،الذي شهد كذلك مشاركة عدد من الدول واؼبنظمات ،حضور ىذا االجتماع
مشاريع  عرب برامج أوإمكانية انضمامها للشبكة، أو كهيئات متصلة بشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية وأعضائها 

 .اتتعاون وشراك

اؽبيئة الفلسطينية، وارباد اإلذاعة والتلفزة اؼبصري، وىيئة اإلعبلم األردنية  ن عنوشارك يف ىذه اؼبناقشات فبثلو 
اؽبيئة العليا اؼبستقلة لبلتصال السمعي البصري، والسلطة  فضبل عنالوطٍت للسمعي البصري اللبناين، واجمللس 

وؾبتمع  اإلعبلمؾبلس أوروبا )قسم  منكبار اؼبسؤولُت   ة، عبلوة علىوريتانياؼبعليا للصحافة والسمعيات البصرية ال
شبكة االفريقية ؽبيئات تقنُت الاؼبعلومات(، والشبكة األوروبية ؽبيئات التقنُت، واؼبرصد األورويب للسمعي البصري، و 

 . 2007وسائط االتصال اليت أنشئت يف يوليوز ؽبيئات تقنُت  الفرنكوفونية االتصال، والشبكة

السلطة العليا للصحافة والسمعيات كل من إىل شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية  ومن جهة أخرى، انضمت 
الشبكة أصبحت  ، حيثنظيم االتصاالت بالبوسنة واؽبرسك، ووكالة تاألردنبوريتانيا، وىيئة اإلعبلم دبالبصرية 

  حوض البحر األبيض اؼبتوسط. طلة على دولة م ةعشر  مسػب ثبلفبشبانية عشر عضوا  ضمت
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اؼبنرزة  األعمال لىع ةاالفتتاحي كلمتو أثناءاربونيل العاشرة لتأسيس الشبكة، أكد الرئيس ك بالذكرى ءواحتفا
مستقببل  اؽبيئة تطمحكما .  ك للمناقشة والتفكَتخلق فضاء مشًت  إىل واليت هتدف ،خبلل السنوات العشر األخَتة

تطوير شراكات وثيقة مع صبيع دول حوض البحر األبيض اؼبتوسط من أجل ربقيق األىداف التالية: اغبوار  إىل
حسن يع م و ، وبناء فضاء اإلنسانبُت الثقافات، ربقيق السلم يف اعبهة، اغبوار بُت الديانات، العدل وحقوق 

 نساين. اإل هوار ببعداعب

لتبادل الترارب واػبربات حول التقنُت السمعي البصري:  لثبلث األوىلا العمل جلساتصصت خ  وقد 
  السمعي البصري.  اإلعبلماألخبلقيات، ضباية القاصرين، التقنُت الذايت، التقارب والتعددية السياسية يف 

ة مرجعية ، أعدت الشبكة خبلل اعبلسة الرابعة وثيق2005اؼبنعقد بباريس سنة  ألشغال اعبمع العام السابعتتمة و 
واليت قدمتها اؽبيأة العليا لبلتصال السمعي  ضامُت،من شأهنا أن هتيئ أرضية إلعبلن مشًتك حول تقنُت اؼب

 اجمللس األعلى للسمعي البصري الفرنسي.  دبعيةالبصري اؼبغربية 

ية، دبا فيها احًتام يتضمن الشق األول من مشروع اإلعبلن اؼبواضيع اؼبتعلقة باحًتام اؼببادئ والقيم واغبقوق األساس
حقوق اإلنسان يف مشوليتها واغبفاظ على النظام العام وضباية الصحة العمومية. أما الشق الثاين فيتعلق حبماية 

كفالة حقهم يف حرية التعبَت. و اعبنسية، ربامج ذات اإلوباءات سيما ضبايتهم من العنف والاألطفال واؼبراىقُت، وال 
فيما يتطرق الشق الثالث إىل الصدق يف نقل األخبار واحًتام تعددية اآلراء. وأخَتا ين  الشق الرابع اؼبرتبط 
بإعمال اإلعبلنات اؼبستقبلية على آليات التعاون اؼبشًتكة. وتعهد أعضاء الشبكة فيما ىب  بث اػبدمات 

والعبلقات اليت تربط بينهم.  ، بالشفافية وبتبادل اؼبعلومات يف حدود الصبلحيات التلفزية عرب األقمار االصطناعية
 لعقوبات أو إجراءات قاسية ،اعتمادا على مبادئ اإلعبلن ،ازباذىمعند  اآلخرينبإخبار األعضاء  التزمو اكما 

تكون هبا ىيئة التقنُت عضوة  جهة وأدولة إىل  من و منقولةعرب األقمار االصطناعية  وثةثاؼببإزاء اػبدمات التلفزية 
 من أعضاء الشبكة. 

ؾبموعة من اؼببادئ اليت ينبغي على ىيئات التقنُت اؼبتوسطية أن تلتزم هبا يف ربسيس  ضامُتيشكل إعبلن تقنُت اؼب
دراسة ىذا اإلعبلن هبدف تزويد رئاسة الشبكة بعضو على حدة  قوم كلري اػبدمات السمعية البصرية. وسيمنت

 كل ىيئةسبل عمل   أخدا بعُت االعتبار ، وذلك يف إطار عملها على "اؼبشروعية" الداخلية،ـبتلفة باقًتاحات
ر مشروع إعبلن تشاركي سيتم يبتحر  ،باالستناد على ـبتلف اإلسهامات ،. وستقوم الرئاسةااػباصة هب التدابَتو 

 .2008اعتماده رظبيا خبلل اعبمع العام العاشر الذي سينعقد بروما سنة 
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ة العليا لبلتصال السمعي البصري، على ضرورة توطيد عبلقات التعاون أغزايل، رئيس اؽبيالقد أكد السيد أضبد و 
داخل الشبكة، معربا عن رغبتو يف أن تصبح ىذه األخَتة فضاء للتبادل الفعال واؼبهيكل بعد مرور عشر سنوات 

 من إحداثها. 

استعدادا  ،دبدينة غرناطية 2007يوليوز  20و 19اؼبنعقد يومي  أعقاب التوصيات اؼببلورة خبلل االجتماع التقٍت
ذبتمع مرة واحدة  ،عبنة تقنية لتتبع سَت عمل الشبكةللرمع العام التاسع، قررت ىيئات التقنُت اؼبتوسطية إنشاء 

وظائف اآلتية: يف الفًتة الفاصلة ما بُت االجتماعُت السنويُت للشبكة. وتتوىل اللرنة اؼبهام وال على األقل كل سنة
العام، السهر  معالعام، وضع مقًتحات إلعداد جدول أعمال اعب معدة خبلل اعبتنفيذ التوصيات والقرارات اؼبعتم

على تنظيم ندوات وحلقات عمل موضوعاتية حول القضايا ذات االىتمام اؼبشًتك. وسيتم إدراج ىذه 
 اؼبستردات يف إعبلن وميثاق الشبكة. 

سندت رئاسة شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية إىل السيد أضبد الغزايل، رئيس اؽبيأة العليا ، أ  وخبلل مراسيم اػبتام
 إىل السيد كورادو كاالبرو، رئيس ىيئة التقنُت اإليطالية.نيابة الرئاسة و  ،لبلتصال السمعي البصري اؼبغربية

ت اإليطالية اليت ستًتأس الشبكة سنة عقد االجتماع السنوي اؼبقبل بإيطاليا بدعوة من ىيئة تقنُت االتصاالسي  
 ، حيث سيتوىل اجمللس السمعي البصري األندلسي منصب نيابة الرئاسة. 2008
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 الجمع العام العاشر

 2008أكتوبر  3و 2ريدجو كبلبريا، إيطاليا، 
__________________________________________________ 

 

ع قد االجتماع العاشر لشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية دبقاطعة ريدجو كبلبريا االيطالية، بدعوة من ىيئة تقنُت 
غزايل، رئيس اؽبيأة العليا لبلتصال السمعي البصري باؼبغرب، وذلك الاالتصاالت بإيطاليا، ربت رئاسة السيد أضبد 

   .2008أكتوبر  3و 2يومي 

. ومل تتمكن اؽبيئتُت ين عشرة ىيئة تقنُت عضوة بالشبكةشبا أصلمن حضرت االجتماع ست عشرة ىيئة 
حضور ىذا من اؽبيئة الثانية للتلفزيون واإلذاعة و ؾبلس البث التلفزي عرب الكابل والساتل  اؼبتمثلتُت يف اإلسرائيليتُت
 اللقاء.

اؼبصري واجمللس الوطٍت للسمعي البصري بلبنان،  والتليفزيون اإلذاعة كما عرفت احملادثات مشاركة فبثلُت عن ارباد
فضبل عن اجمللس األعلى لبلتصال بتونس وكذا عن اللرنة األوروبية والشبكة األوروبية ؽبيئات التقنُت واؼبرصد 

ري . وعقب االجتماع، انضم كل من اجمللس الوطٍت للسمعي البصُتاألورويب للسمعي البصري بصفتهم مراقب
 إىل الشبكة.ن واجمللس األعلى لبلتصال بتونس بلبنا

من عشرين ىيئة عضوة، فبثلة لسبعة عشر تتألف  أصبحت شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطيةوذبدر اإلشارة إىل أن 
 بلدا منتميا للبحر األبيض اؼبتوسط.

 أن على حيث أكد، األخَتةشدد السيد الغزايل على اإلقبازات اليت حققتها الشبكة على مدى السنوات و 
لتبادل اؼبشًتك لؤلفكار لاعبنوب جعبلىا ؾباال أوسع وأعمق للنقاش و يف  اركة الفعالة ألعضائها وانتشارىااؼبش

 اتصال ظبعي بصري حر ومسؤول يف البحر األبيض اؼبتوسط.تحقيق رافعة ل أضحتواػبربات، إذ 
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ص  اليوم األول لتقدمي عروض وإجراء ؿبادثات حول ثبلث مواضيع ذات االىتمام اؼبشًتك يف حقل التقنُت خ  
القطاع العمومي، ب اؼبناطة هاماؼبوتعدد وسائل اإلعبلم وكذا  سبركزالسمعي البصري دبنطقة البحر األبيض اؼبتوسط: 

 اظري إىل البث الرقمي.تدبَت االنتقال من البث التنو الًتبية على اإلعبلم فضبل عن 

وخبلل اليوم الثاين، مت الًتكيز على مسار الشبكة، حيث تبُت أنو مت زبطي مرحلة مصَتية من خبلل اعتماد 
اإلعبلن اؼبشًتك حول تقنُت اؼبضامُت السمعية البصرية واؼبيثاق اعبديد للشبكة. ومن شأن ىذا اإلطار التنظيمي 

على  يساعدلعضوة حول الرىانات الكربى اليت يشهدىا ؾبال التقنُت، كما ساعبديد تعزيز التبادل بُت اؽبيئات ا
 إهباد اغبلول واألجوبة اؼبناسبة ؽبذه اإلشكاليات.

صري الفرنسي واؽبيأة باعتمدت اؽبيئات اؼبتوسطية بردهبو اإلعبلن الذي قدمو كل من اجمللس األعلى للسمعي ال 
راكش يف صيغتو النهائية، وذلك عقب مشاورات مستمرة دبالتاسع  العليا لبلتصال السمعي البصري خبلل اجتماع

 .   أعضاء الشبكة خبلل السنة اؼباضيةبُت 

احًتامها يف  يت ينبغياؼبشًتكة ال ذي تفرضو العوؼبة، ركيزة للمبادئيشكل اإلعبلن، يف ظل السياق اغبايل ال
تلتزم هبا ىيئات التقنُت اؼبتوسطية من أجل ربسيس اػبدمات السمعية  واليت هبب أن اؼبضامُت السمعية البصرية،

اإلعبلن مرجعية إضافية لتقنُت اؼبضامُت السمعية  ىذا البصرية مع مراعاة اػبصوصيات الوطنية. كما سيمثل
حًتام يستند أساسا على ااغبدود، إذ  تبلشيالبصرية داخل البحر األبيض اؼبتوسط يف عصر التقارب التكنولوجي و 

واغبفاظ على سيادة  حقوق اإلنسانالقيم واؼببادئ واغبقوق األساسية اليت يتقاظبها أعضاء الشبكة، مثل احًتام 
القانون، فضبل عن ضباية األطفال والقاصرين، وتربيتهم على احًتام حقوق اإلنسان، وكذا الصدق يف نقل اػبرب 

افة إىل أنو يشرع على وضع آليات للتعاون الدويل، من شأهنا واحًتام التعبَت التعددي لتيارات الفكر والرأي. إض
ضمان تقنُت مشًتك وفعال. ويتعهد أعضاء الشبكة، ربديدا يف حالة اؼبضامُت السمعية البصرية العابرة للحدود، 

 بااللتزام بالشفافية واإلعبلم اؼبشًتك.

 :غبسن سَتىا آليات ووسائل جديدةمت اعتماده خبلل االجتماع العاشر، الذي  ،ميثاق الشبكة يتيح

ية للرئاسة ونيابة الرئاسة واألمانة الدائمة، موضوعة رىن إشارة عبنة تقنية تتألف من فبثلي اؽبيئات اؼبتول   -
ػبلق فضاء للحوار وؾباالت إضافية لتعزيز التبادل  وتشكل حافزافبثلي جل اؽبيئات العضوة بالشبكة، 
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صبعُت  خبلل الفًتة الفاصلة بُتها على األقل مرة واحدة يف السنة، بُت األعضاء. تعقد اللرنة اجتماع
   عامُت، وهتدف إىل تقدمي الدعم للرئاسة ونيابة الرئاسة وكذا إىل األمانة الدائمة للشبكة.

ؤسسات اؼباؼبؤسسة اؼبغربية هبا إىل جانب  البراطيف اعبنوب من خبلل  مكانتها ترسخ دائمةأمانة  -
 .يةقربصالو  والكاطالونيةالفرنسية 

خبلل حفل اػبتام، أوكلت رئاسة الشبكة إىل السيد كورادو كاالبرو، رئيس ىيئة تقنُت االتصاالت. أما نيابة 
 رئاسة الشبكة، فقد أ سندت إىل اجمللس السمعي البصري األندلسي، ربت رئاسة السيد خوان مونتابيس بَتيرا.

 ، بدعوة من اؽبيئة األندلسية.بأندلسيا 2009وي نتظر تنظيم االجتماع السنوي القادم للشبكة يف سنة 
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 الحادي عشر العام الجمع
 2009أكتوبر  وثاين غرناطة، أندلسيا، اسبانيا، فاتح

__________________________________________________ 

بدعوة من ، 2008فاتح وثاين أكتوبر يف غرناطة ب عشر لشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطيةقد االجتماع اغبادي ع  
 برئاسة السيد كورادو كاالبرو، رئيس ىيئة تقنُت االتصاالت اإليطالية.، و اجمللس السمعي البصري األندلسي

ىيئة تقنينية شاركت يف اؼبناقشات بصفة مراقب وىي: الشبكة  ةعشر  سبعوعرف ىذا االجتماع حضور 
الفرانكفونية ؽبيئات تقنُت االتصال، والشبكة األوروبية ؽبيئات التقنُت، وؾبلس أوروبا، واؼبفوضية األوروبية، 

لبصري والشبكة اإلفريقية ؽبيئات تقنُت االتصال، وارباد اإلذاعة والتلفزة اؼبصري، واؼبؤسبر الدائم للسمعي ا
اؼبتوسطي، وؾبلس اإلذاعة والتلفزة عبمهورية مقدونيا الذي انضم، باإلضافة إىل اؽبيأة العليا اؼبستقلة لبلتصال 

 ، لشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية بصفتهم مراقبُت.التونسية السمعي البصري

من حوض البحر  بلداعشر  ةستل فبثبلتضم تسعة عشر عضوا بذلك شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية  وأصبحت 
 .عضوان مراقباناألبيض اؼبتوسط من بينهم 

االجتماع العاشر دبقاطعة ريدجو   يفالشبكة  قبازاتإ أىم علىاالجتماع بالًتكيز أشغال ىذا افتتح الرئيس كاالبرو 
-الفاعلُت االوروبو من قبل  ضامُت السمعية البصرية واالعًتافكبلبريا من خبلل اعتماد إعبلن تقنُت اؼب

. كما تلقى ىذا اإلعبلن دعم اللرنة الدائمة جمللس 2009أبريل  19خبلل اؼبؤسبر الدائم بالقاىرة يوم متوسطيُت 
 أوروبا اؼبعنية بالبث التلفزي العابر للحدود.

ت الوطنية لثقافال مع االحًتام التاممبدأ التنوع الثقايف  من يستمد روحوكما أشار الرئيس إىل أن عمل الشبكة 
الكتاب األبيض بشأن اغبوار بُت مع ويتماشى مع اتفاقية اليونسكو بشأن ضباية وتعزيز تنوع التعبَت الثقايف، و 

 .2008الثقافات الذي اعتمده ؾبلس أوروبا يف يونيو 
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عروض وتبادل اآلراء حول موضوعُت راىنُت لتقنُت السمعي البصري يف منطقة تقدمي الخص  اليوم األول ل
العنف يف وسائط اإلعبلم وتلفزيون األطفال دون مشاىد اؼبتوسط ونبا: ضباية القاصرين و األبيض حوض البحر 
 .الثانية( اعبلسةمتعددة الثقافات )ؾبتمعات األوىل( والتنوع يف  اعبلسةسن الثالثة )

األوىل من ىذا االجتماع شاركت لبنان، والربتغال، وفرنسا، وإيطاليا. بينما اسًتعى موضوع ضباية  اعبلسةخبلل 
إعالن النوايا المتعلق  انتباه كل اؼبشاركُت الذين اعتمدوا اإلعبلماعبمهور الناشئ وؿباربة العنف يف وسائط 

 تقنُت اؼبضامُت السمعية البصرية: بغية تنفيذ إعبلن عالماإلبحماية الجمهور الناشئ ومحاربة العنف في 

عميم تجراء لعروض السمعية البصرية "تعرب اؼبؤسسات األعضاء عن قلقها إزاء تزايد صعوبة التقنُت نظرا لوفرة ا
قنوات ـبصصة لؤلطفال دون سن  وظهورعلى البث عرب الساتل،  اإلشراف ضعفالتكنولوجيات الرقمية، و 

 الثالثة.

 الرئيسية اؼبقًتحة:وقبد من بُت التدابَت 

 العمل على تعميم نظام الشارات بشكل واضحة عند بث الربامج اؼبوجهة للرمهور الناشئ؛ 
 سيما القنوات سن الثالثة، وال إشعار اآلباء واألمهات باستمرار دبخاطر التلفزيون على األطفال دون

 التلفزيونية اؼبخصصة ؽبذه الفئة؛
  ،والسيما عرب إنشاء الئحة مشًتكة ػبرباء ؾبال ضباية الطفل وتنظيم تعزيز التعاون بُت مؤسسات التقنُت

 دورات تكوينية لؤلشخاص اؼبسؤولُت عن ضباية اعبمهور الناشئ يف إحدى بلدان الشبكة؛
  إحداث ربالف متوسطي خاص بالًتبية على اإلعبلم هبدف الرفع من مستوى الوعي واؼبسؤولية لدى

 طفال."اآلباء واؼبدرسُت واؼبعلمُت واأل

عروض ىيئات   تعددة الثقافات، موضوعمتمعات ؾب نية، اليت سبحورت حول التنوع يفالثا اعبلسة وشكلت
كما سلط اؼبشاركون الضوء على رىانات التقنُت من حيث مدى غٌت  سيا.كاطالونيا واؼبغرب وتركيا وأندل

ج، واغبوار، االجتماعي، واالندما وسيلة للتماسك باعتبارىا دول حوض البحر األبيض اؼبتوسط، و ؾبتمعات 
من أجل كما رحبت ىذه اؽبيئات دببادرة حكوميت إسبانيا وتركيا فيما ىب  ربالف اغبضارات واالحًتام اؼبتبادل.

 تعزيز اغبوار بُت الثقافات.
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الدائم للوسائل السمعية البصرية يف حوض البحر األبيض اؼبؤسبر أما اليوم الثاين فقد خص  لعروض أنشطة 
أبريل  19رة يوم متوسطية اؼبعتمد بالقاى-، ولتقدمي القرار النهائي لرؤساء الدول واغبكومات األوروؼبتوسطا

انطبلقا من إعبلن تقنُت اؼبضامُت السمعية البصرية  تقنُتلمترانس لوضع إطار  شرع على، والذي ي2009
 شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية. الصادر عن

ظبعي بصري  مشهد الدائم برسالة عرب فبثلو تدعو إىل زيادة التعاون بُت اؼبنظمتُت من أجلكما بعث رئيس اؼبؤسبر 
 ن ومًتابط.قن  متوسطي م  

 إدخالحيث مت ازباذ خطوة حاظبة خبصوص إدارهتا من خبلل  ركزت اؼبناقشات أيضا على مسار الشبكة،
العضو اؼبراقب  صفة إدراج ولعل .االنضمام إليها بشروط خاصة فيما يتعلقعديبلت على ميثاق عمل الشبكة ت

 دون اؼبساس، متعدد األطراف تطمح للعمل داخل نطاقجديدة  متوسطية مؤسساتأمام  باب االلبراط يفتح
 .صوصياهتا الوطنيةخب

لسمعي البصري وخبلل مراسيم اػبتام، أسندت رئاسة الشبكة إىل السيد خوان مونتابيس بَتيرا، رئيس اجمللس ا
رئيس اجمللس األعلى لئلذاعة والتلفزة الًتكي، حيث  ،نيابة الرئاسة للسيد دافوت دورسن وكلتألندلسي، كما أا

 .بدعوة من اجمللس األعلى 2010ًتكيا سنة بللشبكة  القادمسيعقد االجتماع السنوي 
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 الثاني عشر العام الجمع
 2010شتنرب وفاتح أكتوبر  30اسطنبول، تركيا، 

__________________________________________________ 

، اجمللس األعلى لئلذاعة والتلفزة بًتكيالشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية، بدعوة من  الثاين عشرأقيم اعبمع العام 
 سي.اجمللس السمعي البصري األندل ، برئاسة السيد مونتابيس بريَتا، رئيس2010شتنرب وفاتح أكتوبر  30يومي 

فبثلو اؼبنظمات اآلتية الذكر:  كما حضر بصفة مراقبمشاركة أربع عشرة مؤسسة تقنينية،وقد عرف ىذا االجتماع 
اإلعبلم االلكًتونية بكرواتيا وؾبلس اإلذاعة  ري ووكالة وسائطاؼبفوضية األوروبية، اؼبرصد األورويب للسمعي البص

 رناطة. عضو مراقب منذ اجتماع غ ،والتلفزة جبمهورية مقدونيا

من  بلدا عشرين مؤسسة عضوة فبثلة لسبعة عشروذبدر اإلشارة إىل أن شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية تتألف من 
 حوض البحر األبيض اؼبتوسط، وكذا مؤسستان تتمتعان بصفة عضو مراقب. 

 2009اؼبنرزة ما بُت سنيت  ويف كلمتو االفتتاحية، أشاد السيد مونتابيس بريَتا بأعمال ومشاريع الشبكة
عقب اعتماد اإلعبلن النوايا اؼبتعلق حبماية اعبمهور الناشئ وؿباربة صبيع أشكال العنف يف وسائل ، 2010و

السمعي البصري، مشرعا على إنشاء ربالف متوسطي من أجل الًتبية على اإلعبلم. كما نوه بالتقدم االتصال 
واعًتاف الفاعلُت  إعبلن حول تقنُت اؼبضامُت السمعية البصرية الذي ذبسد يف اعتماد ،2008احملرز سنة 
 متوسطيُت بو خبلل السنة اؼبنصرمة. -األورو

بُت   اؼبشًتكةقيم الأنشطة الشبكة اؼبتوسطية تطمح إىل وضع إطار قانوين مشًتك يستند على  جلوذكر الرئيس أن 
ام اػبصوصيات الوطنية. وينبغي على الشبكة جراء مقنٍت اؼبنطقة، مع مراعاة مبادئ التنوع الثقايف واحًت كافة 

تقنُت منسق ومتفق عليو بُت  ربقيق انتشار اؼبضامُت الرقمية والساتلية، تكثيف جهودىا ومواصلة عملها صوب
 صبيع الفاعلُت اؼبتوسطيُت. 
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يس الشبكة، على ونائب رئ اجمللس األعلى لئلذاعة والتلفزة بًتكياومن جهتو، شدد السيد دافوت دورسون، رئيس 
ضرورة التعاون متعدد األطراف يف النطاق اعبغرايف واعبهوي لشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية. كما أبرز الدور 

ووزير  نائب الرئيس الًتكيالفعال الذي تضطلع بو مؤسستو داخل الشبكة. وبعد ذلك، قام السيد بولينت أرينج، 
 الدولة، بالًتحيب باؼبشاركُت. 

وقد خص  اليوم األول لتقدمي العروض وتبادل اػبربات والترارب حول اؼبواضيع الراىنة يف ؾبال التقنُت السمعي 
اػبدمات "نظام الشارات(، و) "شًتكاؼبتقنُت التقنُت و الضباية اعبمهور الناشئ: "البصري داخل اؼبنطقة اؼبتوسطية: 

 )اعبلسة الثانية(.  "عبلمسبثيلية النساء يف اإل")اعبلسة األوىل(، و "اعبديدة

مت تسريل مداخبلت فبثلي كل من تركيا وكاطالونيا وفرنسا واؼبغرب. وقد  ،واعبدير بالذكر أنو خبلل اعبلسة األوىل
باىتمام   ،يف ظل التطور الذي تعرفو اػبدمات السمعية البصرية اعبديدة ،حظي موضوع نظام الشارات يف الربامج

ىل تعدد اؼبعايَت اؼبتخذة واختبلف مستويات أنظمة الشارات اؼبطبقة على . إضافة إَت من قبل كافة اؼبقننُتكب
أعرب اؼبشاركون عن رغبتهم يف الشروع يف تفكَت مشًتك حول ىذه اؼبواضيع،  كماالربنامج نفسو يف عدة دول.  

الفيديو  وأشرطة اؼبسلسبلت، و برامج اػبيال،  لربامج حسب اؼبعايَت اؼبعمول هبا:ة لتصنيف اد  مقًتحُت وضع ع  
 واؼبوسيقى اليت يتم بثها يف ـبتلف البلدان. 

اؼبتعلق حبماية اعبمهور إعبلن النوايا األندلسية وتفعيل  الواليةصيلة فقد خصصت لتقدمي ح ،أما اعبلسة الثانية
كما مت تقدمي طة.اؼبعتمد دبدينة غرنا الناشئ وؿباربة صبيع أشكال العنف يف وسائل االتصال السمعي البصري

بدعوة من اجمللس السمعي ، 2010يونيو  25ـبرجات الندوة حول الًتبية على اإلعبلم اؼبنعقدة دبالقة يوم 
اؼبربمة شهر مذكرة التفاىم متوسطي، فقد أشارت الرئاسة إىل -البصري األندلسي. وفيما ىب  اؼبشهد األورو

ؤسبر الدائم للوسائل السمعية البصرية يف حوض البحر بُت شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية واؼب 2010أبريل 
على إرادهتما يف العمل  اقاطع للعبلقات الوطيدة اليت نسرها الطرفان ودليبل ا، اليت تعد نتاجاألبيض اؼبتوسط

 مشًتك. د من أجل  اؼبتوسط، بغية تعزيز إطار قانوين سويا، خصوصا من عقر االربا

بويون، رئيس اجمللس األعلى للسمعي البصري، على ضرورة تفعيل اإلعبلن ويف مداخلتو، أكد السيد ميشيل 
عن طريق التعاون بُت اؼبؤسسات التقنينية يف حاالت وجود ؿبتويات عابرة  تقنُت اؼبضامُت السمعية البصريةب اؼبتعلق

على ضرورة  للحدود تبث عرب األقمار االصطناعية. كما دعا أعضاء الشبكة إىل أخذ اغبيطة واغبذر، مشددا
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إجراء تعاون فعلي يف ؾبال تقنُت البث عرب األقمار االصطناعية من أجل تقاسم اؼبعلومات حول اؼبنترُت 
تقنُت اؼبضامُت السمعية واإلجراءات اؼبزمع ازباذىا فيما يتعلق باؼبضامُت اؼبخلة باؼببادئ األساسية لئلعبلن حول 

 بريدجو.  البصرية

س، اؼبدير التنفيذي للمرصد األورويب للسمعي البصري أنشطة مؤسستو، والسيما وقد قدم السيد وولفغانغ كلو 
 قاعدة البيانات مافيز اؼبطورة داخليا. 

مت التطرق إىل مسار الشبكة، الذي دخل مرحلة جديدة يف اغبكامة اعبيدة بعد اؼبوافقة على  ،ويف هناية اؼبناقشات
مهام على التوايل . وقد أسندت هبالتقنُت الوطنية واعبهوية تعديل ميثاق الشبكة الذي يضمن سبثيل مؤسسات ا

 التصال االجتماعي الربتغاليةا تقنُتيئة ؽب 2013-2012و 2012-2011نيابة رئاسة الشبكة لسنة 
 . لمرلس الوطٍت لئلذاعة والتلفزة اليوناينول

جمللس األعلى لئلذاعة والتلفزة السيد دافوت دورسون، رئيس أوكلت رئاسة الشبكة إىل وخبلل مراسيم االختتام، 
 نيابة الرئاسة ؽبيئة البث اؼبالطية. رجعت ، بينما بًتكيا

 دبالطا، وذلك بدعوة من اؽبيئة اؼبالطية.  2011وسيعقد االجتماع السنوي اؼبقبل سنة 
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 الجمع العام الثالث عشر                  
 2011نونرب  25و 24فاليتا، مالتا، 

__________________________________________________ 
 

، بدعوة 2011نونرب  25و 24الثالث عشر لشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية دبدينة فاليتا يومي االجتماع  ن ظ م
اجمللس والتلفزة، اليت تتوىل نيابة رئاسة الشبكة، وربت رئاسة السيد دافوت دورسون، رئيس  لئلذاعة مالتا من ىيأة

    األعلى لئلذاعة والتلفزة بًتكيا.

وقد عرف ىذا االجتماع مشاركة سبع عشرة ىيئة تقنُت. وحضر ىذه األشغال بصفة عضو مراقب كل من اؼبرصد 
  اؼبستقلة اإلعبلم وسائل األسود وعبنة باعببل االلكًتونية اإلعبلم وسائط األورويب للسمعي البصري ووكالة

 نظمة األمن والتعاون االقتصادي إىل الكوسوفو. األوروبية ؼببعثة البكوسوفو و 

البحر األبيض ليا من عشرين ىيئة عضوة، فبثلة لسبعة عشر بلدا من تتألف شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية حا
 .ث مؤسسات تتمتع بصفة العضو اؼبراقباؼبتوسط، فضبل عن ثبل

يف ظل تماع، مؤكدا على أنبية ىذا اللقاء  أشغال االجافتتح فخامة رئيس صبهورية مالطا السيد جورج أبيبل
نائب الرئيس أشغال اعبمع مث أطلق الرئيس و . إفريقياالتحديات اليت تفرضها العوؼبة واألحداث األخَتة يف مشال 

 العام الثالث عشر.

أكد السيد ميشيل بويون، رئيس اجمللس  التقنُت بالعامل اؼبتوسطي، إذ دياتدارس ربخصصت اعبلسة األوىل لت
ربقيق تقنُت ظبعي بصري يف خدمة السعي إىل األعلى للسمعي البصري الفرنسي، على التزام اؽبيئات العضوة ب

منبثقة من التنوع وقائمة على التبادل. وبالنظر إىل األزمات اغبالية اليت تعرفها كلتا ضفيت البحر  حضارة متوسطية
االستقرار من شأهنا أن تعزز يتمثل دور شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية يف خلق عوامل األبيض اؼبتوسط، 

اؼبؤسسايت والديبوقراطي واالقتصادي والسوسيولوجي، مستندا على ركيزة القيم اؼبشًتكة، كما تعمل على تقوية 
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ي األندلسي، متبوعة برئيس ىيئات التقنُت الوطنية اؼبكونة ؽبا والرقي هبا. وشددت رئيسة اجمللس السمعي البصر 
 ىيئة تقنُت االتصاالت اإليطالية، على أنبية الشراكات داخل شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية.

بربامج الواقع، إذ يرتكز ىذا  امتعلق امشًتك اودببادرة من اجمللس األعلى للسمعي البصري، اعتمد اؼبشاركون إعبلن
جو حول تقنُت اؼبضامُت السمعية البصرية. ويدعو ىذا اإلعبلن بريد 2008األخَت على اإلعبلن الصادر سنة 

 ًتام كرامة اإلنسان وضباية اعبمهور الناشئ يف ىذه الربامج. ضمان احىيئات التقنُت إىل

خبلل اليوم الثاين، قدمت الرئيسة الًتكية حصيلة الدراسة اجملراة بتعاون مع اؽبيئات العضوة حول ضباية القاصرين 
 ة.ضوعة ؼبعاعبة مضامُت موضوعاتية فباثليات نظام الشارة اؼبو وـبتلف مستو 

عرض بعد ذلك السيد أولفغانغ، اؼبدير التنفيذي للمرصد األورويب للسمعي البصري، مشروع اؼبرصد اؼبتوسطي 
، وذلك للسمعي البصري ورومتوسطي الثالثاألللسمعي البصري الذي أعطيت انطبلقتو دبناسبة مؤسبر الربنامج 

يل ولبنان بتونس العاصمة، والذي سيهم أساسا اعبزائر ومصر واألردن وإسرائ 2011نونرب  15و 14 يومي
 وتونس. واؼبغرب وسوريا وفلسطُت

حول  مداخاهتا اؽبيأة العليا لبلتصال السمعي البصري قدمتوتطرقت احملادثات يف النهاية إىل مسار الشبكة، مث 
 اؼبتوسطية وألساليب حكامتها وعملها.و االسًتاتيري للشبكة تغيَت التوج

. فيما أسندت نيابة 2012-2011وخبلل حفل اػبتام، كلف السيد أنثوين تابون بتويل رئاسة الشبكة لفًتة 
 الرئاسة إىل ىيئة تقنُت االتصال االجتماعي بالربتغال وإىل رئيسها اعبديد السيد كارلوس ماغنو.

 االجتماعي.     االتصال تقنُت بالربتغال بدعوة من ىيئة 2012بكة سنة انعقاد اعبمع العام القادم للش وي رتقب
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 الجمع العام الرابع عشر
 2012شتنرب  23و 22لشبونة، الربتغال، 

__________________________________________________ 

 ، بدعوة منبلشبونة 2012نونرب  23و 22ابع عشر لشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية يومي أقيم اعبمع العام الر 
ىيئة  اليت تتوىل نيابة الرئاسة، وربت رئاسة السيد أنثوين تابون، رئيس التصال االجتماعي الربتغاليةاتقنُت ىيئة 

 والرئيس اغبايل للشبكة.  البث اؼبالطية

وقد عرف ىذا االجتماع مشاركة سبع عشرة ىيئة تقنُت، إىل جانب ثبلثة أعضاء مراقبُت.كما حضر بصفة عضو 
 مراقب كل من اؼبرصد األورويب للسمعي البصري وىيئة التقنُت جببل طارق. 

فبثلة  من ثبلث وعشرين ىيئة عضوة، قنُت اؼبتوسطية أصبحت تتألف حالياوذبدر اإلشارة إىل أن شبكة ىيئات الت
 لعشرين دولة مطلة على حوض البحر األبيض اؼبتوسط.

ر السيد أنثوين تابون بالتقدم احملرز يف ؾبال تقنُت اؼبضامُت السمعية البصرية. كما نوه ويف كلمتو االفتتاحية، ذك  
ا يف عملية مؤخر  تطكتونس اليت البر  ،دببادرات التعاون اليت تقودىا كل اؽبيئات العضوة، خاصة يف اؼبغرب العريب

ة يعد أساس العام ةحصلؼباالتصال مع مراعاة اوأشار إىل أن الدفاع عن التعددية وحرية   إصبلح قطاع اإلعبلم.
 طة هبيئات التقنُت اؼبتوسطية. اؼبهام والوظائف اؼبنا

اليوم األول إىل طبس جلسات موضوعاتية حول الرىانات اليت يفرضها تقنُت اؼبضامُت السمعية  وقد خص 
البصرية. ويف ىذا سياق، قدمت رئيستا اؽبيأة العليا لبلتصال السمعي البصري اؼبغربية بشراكة مع اجمللس السمعي 

تائج اليت أسفر عنها االستقصاء اؼبوجو استنادا على الن ،البصري األندلسي عرضا حول قضية النوع والصور النمطية
حول سبثيلية األشخاص ذوي االحتياجات اػباصة وقضية  ىيئة البث اؼبالطيةألعضاء الشبكة. كما سبحور عرض 
اؽبيأة العليا لبلتصال السمعي البصري اؼبغربية والسلطة العليا للصحافة الولوج إىل الربامج، فيما تطرقت 

اجمللس تانية إىل موضوع إدراج قيم التسامح والتنوع يف الربامج السمعية البصرية. أما والسمعيات البصرية اؼبوري
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د على أنبية امتثال اؼبتعهدين اللتزاماهتم القانونية والتنظيمية أثناء تتبعهم فقد شد   ،الوطٍت السمعي البصري اللبناين
 للمضامُت السمعية البصرية. 

دبحاربة الصور النمطية القائمة إعبلنا مشًتكا يتعلق  ،ئتُت اؼبغربية واألندلسيةباقًتاح من اؽبي ،اعتمد أعضاء الشبكة
باالستناد على إعبلن ريدجو اؼبتعلق بتقنُت اؼبضامُت السمعية  ،يف وسائل االتصال السمعي البصري على النوع

، وآليات 2013-2012لرئاسة الربتغالية ل ىذا اإلعبلن ؿبور عمل بالنسبة ل. ويشك2008البصرية لسنة 
 إلنشاء ؾبموعة عمل حول اؼبوضوع. 

بادرة من رئيس اجمللس األعلى للسمعي البصري، تناول اؼبشاركون بعدىا وحدة أو ازدواجية ىيئات تقنُت ودب
التكنولوجي يف السمعي البصري واالتصاالت االلكًتونية. ولفت السيد بويون انتباه اؼبقننُت حول مسانبة التطور 

مضاعفة اػبدمات وتنويع االستعماالت اليت ترفع الستار عن فبارسات جديدة. وتطرح ىذه التحوالت عوائق تقنية 
وقانونية واقتصادية مهمة فيما ىب  تواجد مضامُت مقننة وأخرى غَت مقننة يف الشاشة نفسها، كما تشرع على 

والتلفزة بقربص على أن ىذه الرىانات  اإلذاعة وأكد رئيس ىيئة مواكبة التقنُت السمعي البصري للتطور الرقمي.
 تطرح ربديات جديدة أمام مقنٍت حوض البحر األبيض اؼبتوسط، داعيا إىل قيادة تفكَت معمق حول اؼبوضوع.

وخبلل اليوم الثاين، قدمت ىيئة تقنُت االتصال االجتماعي نظرهتا حول سبثيل التيارات االجتماعية من خبلل 
 العرض اؼبخص  ؽبا يف وسائل اإلعبلم الربتغالية.رصد 

وسلطت بعد ذلك الرئيسة اؼبالطية الضوء على حصيلة الدراسة اؼبنرزة بتعاون مع اؽبيئات العضوة حول اإلطار 
 االلكًتونية للشبكة. القانوين والتنظيمي للتقنُت يف حوض البحر األبيض اؼبتوسط، واليت سيتم نشرىا بالبوابة

فبثل اجمللس األعلى لئلذاعة والتلفزة بًتكيا إببلغ اؼبشاركُت خبرب إحداث منتدى ىيئات تقنُت االتصال ارتأى 
 السمعي البصري للدول األعضاء دبنظمة التعاون اإلسبلمي.

اؼبغرب  البراط عنلمرصد األورويب السمعي البصري السيد أولفغانغ كلوس، اؼبدير التنفيذي ل ويف مداخلتو، ربدث
أشغال اؼبرصد اؼبتوسطي السمعي البصري  ا عنمرحلي اتقرير كما قدم    ري.لسمعي البصلباؼبرصد األورويب  الحقا

، داعيا أعضاء الشبكة اؼبتوسطية ؽبيئات التقنُت إىل توطيد أواصر التعاون 2011الذي أعطيت انطبلقتو يف نونرب 
 مع ىاتُت اؼبنظمتُت.
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صال السمعي البصري اؼبغربية يف ة، مث شاركت اؽبيأة العليا لبلتوقد نبت احملادثات يف األخَت مسار الشبك
خطة  وضعاؽبيئات العضوة اغباضرة على  أصبعتمداخبلت حول سبل عمل الشبكة اؼبتوسطية. وعلى إثر ذلك، 

 عمل الرئاسة.

ُت تقنالسيد كارلوس مانيو، رئيس ىيئة إىل  2013-2012وخبلل حفل اػبتام، أسندت رئاسة الشبكة لفًتة 
ىيئة اإلذاعة  االتصال االجتماعي الربتغالية، فيما أوكلت نيابة الرئاسة إىل السيد أندريا بيًتيتيس، رئيس

 بقربص. والتلفزة

     بقربص، بدعوة من ىيئة اإلذاعة والتلفزة.  2013ينتظر انعقاد اعبمع العام اؼبقبل للشبكة سنة و 
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 الخامس عشر العام الجمع
 2013أكتوبر  25و 24ليماسول، قربص، 

__________________________________________________ 

أكتوبر  25و 24عقد اعبمع العام اػبامس عشر لشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية بليماسول، قربص يومي 
برئاسة السيد كارلوس ماغنو، رئيس ىيئة تقنُت االتصال االجتماعي الربتغالية والرئيس اغبايل للشبكة،  ،2013

 بدعوة من ىيئة اإلذاعة والتلفزة القربصية اليت تتوىل نيابة الرئاسة.

 حيث شارك،حضر ىذا اعبمع عشرون عضوا من شباين عشرة دولة مطلة على حوض البحر األبيض اؼبتوسط. 
أشغال ىذا اعبمع بصفة مدعوين.  يف  يفاالتنسيقي السمعي البصري اؼبولد عضوان فبثبلن للمرلس ،ة األوىلوللمر 

رباد األورويب لئلذاعة والتلفزة، كلمتو بشأن مستوى اػبدمات كابون، نائب رئيس االكما ألقى السيد كلوديو  
  لئلذاعة والتلفزة. موميةالع

تصبح بذلك شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية تضم ، لتقنُت جبل طارق للشبكةويف هناية االجتماع، انضمت ىيئة  
 .أربع وعشرين ىيئة من واحد وعشرين بلدا متوسطيا

ويف اعبلسة اػبتامية، أسندت رئاسة الشبكة للسيد أندرياس بيًتيد، رئيس ىيئة اإلذاعة والتلفزة القربصية، كما 
 .ؿبمد، رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اؼبوريتانيةاأسندت نيابة الرئاسة للسيد ضبود ولد 

السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية  بدعوة من 2014يف موريتانيا سنة عقد اعبمع العام اؼبقبل سي  و 
 .اؼبوريتانية
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 السادس عشر العام الجمع
 2014نونرب  11و 10نواكشوط، موريتانيا، 

__________________________________________________ 

، 2014نونرب  11و 10اعبمع العام السادس عشر لشبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية يف نواكشط يومي ن ظ م 
اليت تتوىل نيابة الرئاسة، ربت رئاسة السيد أندرياس بيًتيد، عليا للصحافة والسمعيات البصرية بدعوة من السلطة ال

 ىيئة اإلذاعة والتلفزة القربصية، والرئيس اغبايل للشبكة.رئيس 

خص  ؼبوضوعُت إذ جنوب حوض البحر األبيض اؼبتوسط، حضر ىذا اعبمع اثٍت عشرة ىيئة من بلدان مشال و  
ت ىاتُت العمومي. وعرف اإلعبلممة كاوح نةاستقبلل اؽبيئات اؼبقن: مؤسسات التقنينيةلل أنبية قصوى بالنسبة ويذ

 .اغباضرةت نقاشات غنية ومثمرة بُت اؼبؤسسااعبلستُت مبادالت و 

 القائمةكما ركزت اعبلسة الثالثة على تنفيذ إعبلن شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية اؼبتعلق دبحاربة الصور النمطية 
السمعية البصرية، حيث أنشأت الشبكة فريق عمل من أجل العمل على تعزيز  اإلعبلم وسائلعلى النوع يف 

مشًتكة بُت اؽبيأة العليا لبلتصال السمعي البصري اؼبغربية، ربت رئاسة  اإلعبلماؼبساواة بُت الرجل واؼبرأة يف وسائل 
 .األعضاء باقي لسي مع انفتاحو علىواجمللس السمعي البصري األند

لسادس عشر أيضا فرصة ؼبواصلة التفكَت واغبوار بشأن مستقبل الشبكة، الذي سبق ونوقش وكان اعبمع العام ا
ويف ىذا حول هنج الشبكة ووسائل عملها من أجل إعطائها زطبا جديدا.  2013خبلل اجتماع ليماسول سنة 

 اعبمع العام القادم.لف فريق عمل تقوده الرئاسة اغبالية بإصدار مقًتحات ملموسة سيتم تقديبها خبلل الصدد، ك  

يف أشغال اعبمع العام السادس عشر حول مواضيع استقبللية ىيئات  ال ينتميان إىل الشبكةكما ساىم خبَتان 
 التقنُت ومستقبل الشبكة اؼبتوسطية ؽبيئات تقنُت االتصال.
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واؽبيأة العليا  لسمعي البصري دبولدافيااوىم اجمللس التنسيقي  أعضاء جدد وعقب االجتماع، انضم إىل الشبكة
تشمل الشبكة اؼبتوسطية ؽبيئات التقنُت ستا وعشرين أصبحت اؼبستقلة لبلتصال السمعي البصري بتونس. ومنو، ف

 ىيئة عضوة فبثلة لثبلث وعشرين بلدا.

ضبود ولد سندت رئاسة شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية إىل السيد أ  وخبلل اعبلسة اؼبخصصة ؼبسار الشبكة، 
الوكالة الكرواتية لوسائل إىل نيابة الرئاسة و  ،السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اؼبوريتانية، رئيس ؿبمدا

 . اإلعبلم االلكًتونية

 وذبدر اإلشارة إىل أن اللغة العربية أصبحت لغة رظبية للشبكة إىل جانب الفرنسية واالقبليزية. 

 . الوكالة الكرواتية لوسائل اإلعبلم االلكًتونيةبدعوة من  2015كرواتيا سنة االجتماع السنوي اؼبقبل بعقد سي   
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 السابع عشر العام الجمع
 2015أكتوبر  2و 1، كرواتيا، سبليت

__________________________________________________ 

بدعوة  ،سبليتدبدينة  أكتوبروثاين  فاتح يومي شبكة اؼبتوسطية ؽبيئات التقنُتعشر لل السابعن ظ م االجتماع العام 
، ؿبمداضبود ولد السيد بقيادة و  ،اليت تتوىل مهام نيابة الرئاسة الوكالة الكرواتية لوسائل اإلعبلم االلكًتونيةمن 
 ، والرئيس اغبايل للشبكة. السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اؼبوريتانيةرئيس 

 وجنوب حوض البحر األبيض اؼبتوسط.  مشاركة عشرين ىيئة من مشالوقد عرف ىذا اللقاء 

وقد سبحور ىذا االجتماع حول موضوعُت يكتسيان أنبية كربى بالنسبة للهيئات التقنينية اؼبتوسطية: مستقبل 
أعطت  الشبكة والًتبية على اإلعبلم. حيث قدمت اؽبيئة الربتغالية الرىانات اؼبرتبطة بدور ومستقبل الشبكة، فيما

 النتائج اليت أسفر عنها االستقصاء اجملرى داخل الشبكة.اؽبيئة اؼبالطية 

 مناقشات غنيةحول التعددية خبلل االنتخابات  وقد أثارت قضية سبثيلية اؼبهاجر وحقوق اإلنسان وورشة العمل
 . اغباضرةيئات ومثمرة بُت اؽب

دبحاربة الصور النمطية القائمة على النوع يف وسائل وشكلت اعبلسة اؼبخصصة لتفعيل إعبلن الشبكة اؼبتعلق 
تعزيز اؼبساواة بُت اعبنسُت يف اإلعبلم، اليت بفرصة لتقدم أنشطة ؾبموعة العمل اؼبعنية  االتصال السمعي البصري

 تشًتك يف رئاستها اؽبيأة العليا لبلتصال السمعي البصري اؼبغربية واجمللس األعلى للسمعي البصري األندلسي. 

ومت التطرق خبلل اعبمع العام السادس عشر أيضا آلفاق وفرص التعاون مع مؤسسات دولية، والسيما اؼببادرات 
أخرى. كما قدمت اػببَتاتان، السيدة ليرلى ديرفيزاجيك فبثلة  قاؼبمكنة واؼبمولة من االرباد األورويب ومن صنادي

مشروع اإلعبلم  ،نكَتنا للتواصل والعبلقات الدولية، والسيدة كريستينا روزكوين، من جامعة ببلأوروباعن ؾبلس 
حوض البحر األبيض اؼبتوسط واليت تتيح فرص إبرام  بُت بلدانيف ؾبال التعاون  البارزةاألنشطة  وكذا اؼبتوسطي،

 شراكات مستقبلية. 
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الوكالة ة ، رئيسراكيكمَتجانا  ةسندت رئاسة شبكة ىيئات التقنُت اؼبتوسطية إىل السيدوخبلل مراسيم اػبتام، أ  
 .اللرنة االسبانية لؤلسواق واؼبنافسة إىلنيابة الرئاسة و  ، الكرواتية لوسائل اإلعبلم االلكًتونية
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 الثامن عشر العام الجمع
 2016نونرب  18و 17برشلونة، اسبانيا، 

 ______________________________________________ 

نونرب  18و 17يومي دبدينة برشلونة االسبانية  شبكة اؼبتوسطية ؽبيئات التقنُتاالجتماع العام الثامن عشر للن ظ م 
، بقيادة السيدة مَتخانا ركيي، رئيسة الوكالة الكرواتية لوسائل اإلعبلم االلكًتونية، مث برئاسة السيد خوسي ماريا  

 ، اليت استضافت ىذا االجتماع.كينارت، عضو اللرنة االسبانية لؤلسواق واؼبنافسة

 وقد عرف ىذا اللقاء مشاركة عشرين ىيئة من مشال وجنوب حوض البحر األبيض اؼبتوسط.

إعالنا حول تغطية وسائل اإلعالم السمعية البصرية لألخبار المتعلقة ويف ىذا السياق، اعتمد أعضاء الشبكة 
وذلك دببادرة من اللرنة االسبانية لؤلسواق واؼبنافسة. ، بأزمة الالجئين والمهاجرين بالبحر األبيض المتوسط

ومن اعبدير بالذكر أن ىيئات التقنُت تشرع وسائل اإلعبلم السمعية البصرية على احًتام اؼببادئ األساسية 
قة واألمانة واعبو  دة يف اؼبرتبطة بالكرامة اإلنسانية واغبق يف اػبصوصية واؽبوية الفردية واعبماعية وكذا التحلي بالد 

 نقل اػبرب، فضبل عن توخي اغبذر لعدم اؼبساس باالنسرام االجتماعي ومناىضة جل أشكال التمييز والعنصرية.

إثر اؼبراجعة اغبالية لئلطار التنظيمي لبلرباد  استقاللية هيئات التقنينإضافة إىل ذلك، مت التطرق إىل أنبية 
ض واؼبناقشات اليت تباحث حوؽبا أعضاء الشبكة، يف ظل األورويب، حيث أخذ ىذا اؼبوضوع حيزا مهما يف العرو 

 متوسطي والتحوالت التكنولوجية الرقمية.-التقلبات اعبيوسياسية اليت يعرفها اؼبشهد األورو

تمثيلية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وحماية الجمهور الناشئ والتربية على كما مت تناول قضايا هتم 
 .اإلعالم

، اليت تتوىل رئاستها اللرنة االسبانية لؤلسواق بالنوع ووسائل اإلعالمة الشبكة الخاص مجموعة عملوقدمت 
تمثيل الجنسين والصور النمطية أعماؽبا حول   الوكالة الكرواتية لوسائل اإلعبلم االلكًتونيةبشراكة مع واؼبنافسة 
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حول المكانة التي تحظى بها النساء الدراسة التي قامت بها وكذا  القائمة على النوع في اإلعالنات التجارية
 .في البرامج الرياضية

وسَت عملها، وذلك من خبلل  وتبعا لذلك، فقد اىتم اجتماع برشلونة بإعادة ىيكلة مبوذج حكامة الشبكة
اعتماد مراجعة ميثاقها. وذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد إىل أن اؼبيثاق اعبديد وبدد اإلجراءات اليت تعتمدىا اعبمعية 

لعامة يف ازباد قرارهتا، كما أنو يعزز الدور الفعال للشبكة عن طريق كتابة تنفيذية  تشرف عليها اؽبيأة العليا ا
لبلتصال السمعي البصري اؼبغربية دبعية اجمللس األعلى للسمعي البصري الفرنسي، وكذلك عبنة تقنية تشمل 

 األعضاء اؼبؤسسُت وفرق عمل موضوعاتية مؤقتة. 

جتماع، مت تسليم نيابة رئاسة الشبكة للسيد أوليفيي شراميك، الرئيس اغبايل للمرلس األعلى وعقب ىذا اال
للسمعي البصري. ومن اؼبنتظر أن وبتضن ىذا اجمللس االجتماع العام التاسع عشر للشبكة بفرنسا يف غضون 

 اػبريف اؼبقبل.

 


