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 البیئة الرقميمن أجل تقنین متجدد للسمعي البصري في 

 
 16مارسیلیا یومي ب المؤسسات األعضاء بالشبكة المتوسطیة لھیئات التقنین الملتئمة في االجتماع العامإن 
 بمناسبة الذكرى العشرین للشبكة؛، 2017نونبر  17و

، بالتراث المشترك للثقافة والتاریخ 1995نونبر  28و 27في إطار استمراریة إعالن برشلونة، ، المتشبثة
 المشكل لقاعدة الحضارة المتوسطیة؛

ریجیو كالبریا  – المتضمنة في إعالن مراكشالمبادئ المشتركة  سدادتجدیدا للتأكید على استمراریة و
ض بشأن تقنین المضامین السمعیة البصریة، ویتعلق األمر بحمایة األشخاص، محاربة التحری )2008(

على الكراھیة والعنف، محاربة التمییز، حفظ دولة القانون، حمایة الطفل والمراھق، نزاھة األخبار 
 وتعددیة الرأي؛

ا ھت تواجھمقتنعة بأن حریة االتصال السمعي البصري یمكن أن تساھم في رفع التحدیات المتعددة التي بات
 تعددیة سیاسیة، تھدیدات إرھابیة؛جرة، قتصادیة، رھانات الھالمنطقة بأسرھا: تنمیة االیوم 

في االنسجام وبشكل خاص، في ھذا السیاق، لمھمة ھیئات التقنین في السھر على المساھمة  ،إبرازا
اصة بالمساواة بین الجنسین ومحاربة كافة ا من خالل التربیة على اإلعالم، عنایة خخصوص ،االجتماعي

 ة مالئمة لوضعیات األزمات؛أشكال التمییز، النھوض بالتنوع ومعالجة إعالمی

المباشر عبر لروابط االجتماعیة، وخدمات البث واعیة بالدور المتنامي لمنصات تبادل الفیدیوھات، وا
 تكوین آراء عامة ومرجعیات ثقافیة خصوصا لألجیال الجدیدة؛األنترنیت من أجل إخبار المواطنین و

خوارزمیات ال یجب أن ین السمعیة البصریة عبر اعتبارا لكون الولوج إلى وسائل اإلعالم وإلى المضام
یتم على حساب متطلبات تعددیة تیارات الرأي والنھوض بالتنوع الثقافي خصوصا الثقافات المنصھرة في 

 بوتقة الحوض المتوسطي؛

وأشكال التقنین مع البیئة الرقمیة بھدف ضمان احترام المبادئ األساسیة  اتفاقا على ضرورة مالءمة محیط
 قتسمة بین ھیئات التقنین المتوسطیة؛الم



مھتمة، تبعا لذلك، بمختلف المبادرات التي تتوخى مالءمة اإلطار القانوني للسمعي البصري مع البیئة 
 الرقمیة، على غرار األعمال الجاریة على المستوى األوربي؛

العمل وبشكل حاسم من أجل تقنین بتلتزم من خالل ھذا اإلعالن، وحسب اختصاصات كل واحدة منھا، 
مع العھد الرقمي ومتطلباتھ الدیموقراطیة، بھدف انسجام اجتماعي البصري مالئم لالتصال السمعي 

 متبادل داخل الفضاء المتوسطي.

 بما یلي: ،تھااالمؤسسات األعضاء بالشبكة المتوسطیة لھیئات التقنین، وحسب اختصاص تلتزم كذلك

إشراك كل فاعلي االتصال السمعي بالحرص على وذلك اتھا التقنینیة، مالءمة ممارساتھا وأدو -
 ؛الجدیدةالبصري فیھا، خصوصا الخدمات الرقمیة 

بتقویة تعاونھا سواء في  وذلك تجمیع وتبادل معارفھا وممارساتھا في مجال التقنین في بیئة رقمیة، -
 إطار الشبكة المتوسطیة أو على المستوى الثنائي؛

أشغال الشبكة المتوسطیة لھیئات التقنین بشأن التطور الضروري لتقنین السمعي  متابعة وتعمیق -
 البصري؛

وضع ھذه األشغال رھن إشارة السلطات العمومیة والھیئات الجھویة والدولیة إلغناء تفكیرھا  -
 بشأن رھانات االتصال السمعي البصري في العھد الرقمي.
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